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V červnu měla sice redakce ještě před do-
volenými (i když žádnou dlouhou plží dovole-
nou si nemůže dovolit), ale už musela při-
pravovat zářijové číslo Plže, které spatří svět-
lo světa pochopitelně až po prázdninách.
Zase to bude „normální“ číslo, tj. se všemi
klasickými rubrikami. Především se ale zdá,
že díky porozumění a vstřícnosti řady kultur-
ních lidí města Plzně přece jenom tenhle roč-
ník dovydáme bez problémů. Ano, rovněž dí-
ky jim. Co však nás čeká v příštím roce?

V září asi naše věrné čtenáře nijak zvlášť
neohromíme, ale také snad ničím nezklame-
me. Rubrika Laudatio pro Plzeň se pořád má
k světu jak čilá květinka; tentokrát do ní při-
spěla Tamara Kopřivová. Po delší době nám
poslal několik nových textů plzeňsko-pražský
poeta Tomáš T. Kůs, aspoň se čtenářům Plže
takto připomene! Báseň Jana Jelínka určitě
někoho zaujme, někoho naopak možná po-
bouří, ale takhle to má přece být a ne jinak.
A nové verše Pavly Přesličkové mají kromě
svých kvalit zvláštní půvab především v tom,
že vznikly ve Francii, kde absolventka plzeň-
ské „pajdy“ žije a už je tam i maminkou. Píše
sice také anglicky, dali jsme však přednost
její poezii v češtině. Na tu anglickou dojde
třeba někdy příště!

Zato Daniela Kovářová může načas přestat
psát komorní horory a prezentovat se v Plži
charakteristickým horůrkem ze současné
každodennosti: totiž v dokumentárním a při-
tom beletristickém popisu všedního dne
jedné ministryně. Kdo nechce být ve vládě,

ten si v této próze nepochybně počte, kdo
o tom naopak sní, možná se nenechá odra-
dit. My v redakci si dokonce troufáme myslet,
že žádný jiný literární časopis neotiskl v po-
sledních letech text s touto tematikou! A i kdy-
bychom nebyli první či jediní, nevadí! Vůbec
by ale neuškodilo, kdyby si všichni, tací či
onací ministři, ve volných vteřinách či ve chví-
lích nekonečného vyčkávání pozorně a zpy-
tavě četli úvahy Stanislava Bukovského: jsou
břitké, jsou trefné, jsou krátké – a my je rádi
otiskujeme. Stejně jako akčně stylizované
psychologické prózy Jitky Prokšové, autorky
dvou románů: nyní uveřejňujeme její nedávno
sepsané vyprávění o „mrtvém čase“.

Kdybyste si nevěděli rady se sloupkem Da-
vida Charváta (už nám je antidivadelníci píší
na pokračování celé dva roky!), vězte, že on
sám ho považuje za „surrealistickou fantas-
magorparodii na slam poetry“ – a podotýká,
že všechny prohřešky proti jazykovému bon-
tonu jsou tady záměrné. Anebo je to zakuk-
lená reklama na slam poetry? Vratislav Maňák
píše i výtečné básně, nyní mu však tiskneme
další povídku: jednou by z nich měla vznik-
nout ucelená sbírka! V Mladém Západu dále
představujeme talentovaného Jakuba Fišera.
A na poslední straně Plže si určitě nejenom
fajnšmekři pokaždé pošmáknou na literárně
kultivovaném kom(i)xu pana Vhrsti!

Vladimír Novotný

1Editorial

Myslel bych si, že je to 
kus prošlého skopového…

David Charvát



2Laudatio pro Plzeň

Tamara Kopřivová 

Propluli městem rozverným

Svatí na mostě

Jednou si svatí ze Saského mostu
řekli Dost
Je na čase protáhnout si záda 
a změnit vizáž
na chvíli na jedinou noc

Tak slezli ze svých piedestalů
a oblečeni v černém hávu
(noc byla tmavá bez měsíce)
tři chlápci 
Juda, František a Jan
nabrali směr cíl Plachetnice
S ní na vlnách z bílé pěny 
propluli městem rozverným

Ráno 
z věšáků na zdi místo čepic
sundali svoje svatozáře
Tu anděl
popatřiv v jejich šťastné tváře
jen křídlem máv
a jedním fukem 
poslal je zpátky
Na most stát

Neposkvrněná Plzeň

Nebe spustilo na město
bílou peřinu
prý kvůli hvězdám
aby se nepotloukly
až spadnou na zem 
plnit naše přání

Takovou duchnu venkovskou
pod kterou 
třeseš se zimou půl noci
abys v té druhé nepoznal 
teplejší objetí
Načechranou

Byla to naše chvíle
ta nultá hodina 
krájející dny
První krok do bílé čistoty
jak otisk 
Armstrongovy boty na Měsíci

Byla to naše hodina
která se radovala
tak nějak tiše
dovnitř



3Poezie

Tomáš T. Kůs

Nůž svíraný za čepel

tiše

tiše se to vpíjí
rozkližuje 
ne
zna 
tel
ně
jako puklina v trámu

mapy všeho možného
jen ne
jediného možného

tik tak tik tak
cos přezíral 
tě přezírá

vteřina

zastav to:
když tě políbím 
tak zítra bude včera

zastav to:
nůž svíraný za čepel

zastav to:
okamžik kdy plavkyni ve skoku 
rozetne hladina

zastav to! 

neodcházej
jdi

události

listopad a jeho slunečné
kuří drápky

na pár hodin zase vládneme
s mlčícím kluzákem nad hlavou
a hrudí
jíž prorostla hora

na sklonku myšlenky 
je vždycky koňské břicho –
namlouváme si
jak z jara stlučeme krovy

zatím však trosky půdy
obrácené naruby 
objímají se
jak váleční zajatci
a proběhlé události
ani nestihly být minulostí 

noční osvětlení

strážci bdí 
nad chodcem viděným shora

stín figury tiká
přískokem kupředu 
a hned zas 
proti směru času

vy zloději!
dojít k vlastním dveřím
s bratrem
jehož ruka se neustále vysmeká?
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Pavla Přesličková 

Vypouštím lva z klece

Hledač pokladu

Hledač pokladu
pochybuje mnoho
a ztratí mnoho krve

má dny a noci
otevřené oči
často v noci bolí spát
a bolí být
a trýzní chtít

však pokladu vzdát se –
to je smrt
to je šeď
kal
letargie strachu
to je hnus
hrůza pomyslet

žít bez pokladu
je jak past
bahno usazené u dna
a hrozná tíž

hledač
je jak vrah
utne každý přikovaný prst
každou přivázanou nohu
a nemá nic
a nesmí chtít

jen navždy otevřenou dlaní
hladí zlato slunce
a to je dar
(jen mít sil…)

Šachy

Dámou přímo proti králi
dát všanc všechny svoje pěšce
A král skládá všechny svoje zbraně
obnažuje dlaně

Dobrý hráč vidí mnoho tahů napřed
kalkuluje cenu všech svých cest
Táhnout kupředu a navždy
a tušit co za zemi se v mlze rýsuje
SNĚNÍ

Až zažehnu
zaplanu
zaperlím se v hnutí

až zahořím
až můj plamen
rozhoří se v čase…

Zemi

Soumračná zář
je aurou tvého těla
mračna trav
se pohybují s větrem
přízračně se s leskem po nich klouže

Rána něžná jsou jak dech
a pak necháš mlhy rozestoupit

Navracím se k tobě
s rozechvělým tělem
k tobě mě to volá
odcházím
a navracím se kvůli tobě
- udělám pro tebe všechno!
všechno co je třeba



5

Tvoje srdce

Tvoje srdce
vysedává na mé ruce
je křehké na dotyk

Má sametová křídla
však dotknout
dotýkat se nelze jich
setřel by se prach

A srdce rozbaluje křídla
rozpíná a skládá
třepotá se naděje

Tak blíž
a blíž jsou moje prsty
a z tebe teplo sálá

A srdce vyčkává, úzkostlivě
rozbaluje, skládá křídla
vyčkává

Až uletí(m)

Hříchy

Narodí se ruce čisté
a hned se učí
jak by byly čistější

rozevřou se oči hodné
a kárají je
aby byly hodnější

a klidný, trpělivý hlas
je málo potichu
musí být
jak voda mlčenlivá v jezeře

ale pak zas tajnůstkaří
- a povinnost 
je ctnost!

Lev

Vypouštím lva z klece
On otluče se o hrazení
a vyřítí se ven

Oči

Tyrkysové moře
hladina neklidná
průzračností slunce hledí
závratná

duhově se leskne
hladina neklidná
vesmír uvnitř světa
mohutná hnutí
podmořských proudů
mrsknutí ocasů úhořů
pád velrybích těl
a v černotě
podél slojí
skalnatým dnem
táhlé volání
oběhne Zem

hladina neklidná
upřeně hledí
jen světlo mihotá se, chvěje
hlubina vábí
a odrazuje

jen ty znáš
a já vím
– ta třeskutá dmutí
výbuchy vod
– a kolkolem ticho



6Próza

Jitka Prokšová

Mrtvej čas
Stojí u drajvu – okénka pro řidiče –

jednoho z moderních rychlých občer-
stvení a vyhlíží Prince. V duchu mu tak
říká, i když jí včera prozradil, že se jme-
nuje Gabriel. Jsou tři hodiny odpoledne.
Každý z obsluhy ví, že teď nastává mrtvej
čas. Ví to i Dora. Proto čeká na bordovou
metalízu BMW. Mrtvej čas by rázem ožil.

Najednou před ní prudce zabrzdí stará
škodovka a řidič pracně stahuje okno do-
lů. Tónem, který je patřičně kúl, pronese:

„Dvakrát čízburgrmeny.“
„Kolu nebo fantu, střední nebo vel-

kou?“ 
„Fantu… velkou,“ doplní muž, aniž by

se zeptal dívky vedle sebe.
Dora vše připraví, naťuká položky do

počítače a vyjede účet. Když převezme
peníze a vrátí drobné nazpět, prostrčí
balíček okénkem. Pak pozoruje, jak auto
odjíždí na přilehlé parkoviště. Sotva otočí
hlavu znovu směrem k příjezdu, tvář se jí
rozjasní. Už je tady! Bordová metalíza
plynule zabrzdí, kouřové sklo u řidiče
automaticky sjede dolů. Princ se vykloní.

„Ahoj, tak jak je… dneska,“ řekne
a v očích má příslib, který dokáže rozpo-
znat i devatenáctiletá nezkušená Dora. 

Muže ještě neměla. Je totiž přesvěd-
čená, že je podřadné zboží. Že by ji
nikdo nechtěl. Pohled do zrcadla ji v tom
utvrzuje. Nerada se dívá na svůj ne-
souměrný obličej a už vůbec ne na své
tělo. Proto ji překvapuje, jakou pozornost
jí Princ věnuje. Není to sice žádnej
krasavec, napadne ji, ale nejspíš bude
ve vatě. Kolik mu může bejt? Sedma-
dvacet… nebo víc? Ne, nebude přece
řešit věk, stačí jí, že Sandra, ta zmalo-
vaná fiflena od kasy uvnitř, jí ho závidí.

Už pět dní přijíždí Princ pokaždé ve
stejnou dobu… V mrtvej čas, kdy má
Dora chuť si s někým povídat. S někým,
kdo vypadá, že jí rozumí. 

Dodržují jakýsi nepsaný rituál. Princ si
vždy objedná svůj oblíbený hamburger
a střední kolu. Sedí v autě, čeká, až mu
Dora podá jídlo, které pak pomalu pře-
žvykuje. Klábosí přitom spolu, dokud ne-
přijede další vůz. Někdy i dvacet minut.
Tak jako teď… mluví o filmech, o muzice,
o tom, jaký byl včerejší hokej. 

Dnes je však dívka nervózní. V hlavě
převaluje rozhodnutí, jestli má Prince
otestovat. Neví přece ani, jak je vysoký –
jestli se nezalekne jejích sto dvaasedm-
desáti centimetrů. Za chvíli bude mít ná-
rok na pauzu, mohli by se tudíž projít. Je
pěkně, proč by měl pořád tvrdnout
v autě? Mám mu to navrhnout?

Taky Gabriel řeší problém. Ta pihatá
holka s nosem trochu nahoru ho přitahu-
je čím dál víc. Jenže je tu jedno velké
JENŽE, o kterém s ní ještě nemluvil.
Zatím to nešlo… A co když… ne, ještě
počkám, teď to není dobrý, teď ne.

Jako by těmi slovy přivolal pomyslný
zlom. Mrtvej čas pro dnešek končí, za
autem mu právě zabrzdil černý peugeot
a v další vteřině stříbrná oktávie. 

„Tak já holt pojedu… co zejtra, seš tu?“
položí ruce na volant, na jednu stranu
šťastný, že svůj ortel oddálil, na druhou
smutný, že ji musí opustit.

„Ne, zejtra a pozejtří mám volno, hele
–“ Dora se náhle odmlčí, vyleká ji nena-
dálé zatroubení netrpělivého řidiče peu-
geota. „Za chvíli mám pauzu, nešel by
ses někam cournout? Počkej na mě
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u hlavního vchodu, jo?“
Gabriel jen zvedne obočí, pak přikývne

a nastartuje. Nevypadá, že by ho klakson
vozu za ním vyvedl z míry. Pouze odkr-
vená, napjatá kůže na kloubech rukou
zaťatých na volantu prozrazuje křehkost
téhle minuty.

„Za deset minut, hmm… dej mi deset
minut,“ dodá dívka ještě rychle, než mu
kouřové sklo skryje obličej.

BMW se rozjede. Dora kývne na další
vůz. Koutkem oka ještě zahlédne, že
Princ zajíždí na pravou stranu parkoviště,
které je mimo její zorné pole.

Tak je to tady, proletí Gabrielovi hla-
vou, když auto zastaví. Opře se do se-
dačky a dlouze se nadechne. 

Dora vyběhne ven dveřmi pro zaměst-
nance. Na sobě má uniformu řetězce,
jen nepoddajné, kudrnaté vlasy osvobo-
dila z kšiltu s firemním logem, který musí
mít u drajvu nasazený. Rychlým krokem
se přibližuje k hlavnímu vchodu. Roz-
hlédne se a pak… strne.

Ne, to ne, vyletí jí z překvapených úst.
Zůstane stát jako solný sloup. Je v šoku.
Vytřeštěně zírá, jak se k ní pomalu při-
bližuje Princův stín. Komíhá se sem
a tam. Po chvíli se zastavuje. 

Vždycky je prozradí oči, každou hol-
ku…, prolétne mu hlavou. 

Úlek na její tváři přechází ve směs po-
citů, se kterými si Dora neví rady. A hned
tak vědět nebude. Bezradnost, zoufal-
ství, soucit a dost možná i stín pohrdání,
že jí TO nedokázal říct. 

Hmm, je to prostě mladý kotě, omlou-
vá ji v duchu Gabriel, protože s podob-
nou reakcí tak trochu počítal. Ne…
jenom si nelži do kapsy, ozve se jeho
svědomí, před minutou jsi přece doufal.
Před minutou možná, přizná si nerad, ale
teď… všechno skončilo. Proč prodlužo-
vat agónii, pomyslí si a v následující vte-
řině si otře zvlhlé dlaně o džíny. Pak po-
loží ruce znovu na madla a rozjede se
nazpátek k autu. Vozík se pohybuje po
hladkém betonovém chodníku nezvykle
rychle. Muž se dívá přímo před sebe. Je
to jeho způsob obrany. Způsob, který
mu pomáhá. Způsob, který mu kdysi
vnutil rozum, aby mu zachoval poslední
zbytky hrdosti. 

Proto nevidí, že to mladý kotě bezmoc-
ně sevřelo prsty v pěst. 

„Ne… ne,“ šeptá Dora, ale myslí si při-
tom, že křičí, „počkej… já –“ 

Dlouhé štíhlé nohy ztěžklé předchozím
otřesem se náhle odlepí z místa. 

A Dora, to krásný mladý kotě, se dá do
běhu… 
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Daniela Kovářová

Typický ministerský den
Mobil mě budí v šest ráno jako každý

den. Po čtyřech hodinách spánku sou-
středím síly na zvednutí víček těžkých
jako cent a slibuju si, že večer zalehnu
po deváté. Vzbudím děti a manžela a od-
nesu jim snídani do postele. Zatímco sní-
dají, maluju se, oblékám, řeším hádky
a podepisuji žákovské knížky a omluven-
ky; syn potřebuje na výtvarku bílé tričko.
Pak děti nacpu do vládní limuzíny a roz-
vezu do škol. Celou cestu se hádají. Mo-
bil mě upozorňuje, že můj otec má naro-
zeniny. Jakmile se zbavím dětí, musím
mu zavolat a popřát.

Když je vykulím z auta, je půl osmé.
Vyrážím z Plzně na Prahu, konečně sa-
ma – tedy jen s řidičem a osobním
ochráncem. Přála bych si zavřít oči. Chci
zavolat otci, ale než navolím číslo,
rozezvučí se sám. Podle mé tiskové mluv-
čí je v dnešním tisku několik článků, na
něž je třeba reagovat. Domlouváme stra-
tegii a slaďujeme tiskové výstupy. Na-
prosto probuzena zavěsím a rozevřu
noviny. Dnešek by měl být odpočinkový
– sněmovna, jedno předávání cen, oběd
s kamarádkou a tři porady s náměstky.
Do šesti jsem doma.

Volá šéf sekretariátu – mimořádná vlá-
da kvůli bezpečnostní situaci a prasečí
chřipce v sedm večer. Aha, tak nákup ani
večeři s dětmi nestihnu. Volám soused-
ce, aby nakoupila, a manželovi, aby byl
chápavý. Po roce už tyto změny zvládá
s klidem filozofa. Je osm a u vjezdu do
Prahy zácpa. Řidič navrhuje použití
majáku. Zdráhám se, nechci zpanštět
a pobuřovat, takže stojíme v koloně –
aspoň stihnu prolistovat noviny. 

Znovu volá tisková mluvčí s tikající

bombou – celostátní deník chystá na
zítra otvírák (úvodní článek na titulní
stránku) s informací, že jsem své kama-
rádce koupila z ministerských peněz
porsche a poslala ji na měsíční studijní
pobyt do USA. Žádná z těch informací
není pravdivá, ale v současném před-
volebním boji se někomu může hodit.
Mám pár minut na vyhodnocení, zda
nereagovat a nechat špínu na sobě v na-
ději, že lidé takové blbině neuvěří, jiné
deníky přinesou většího sólokapra a mě
zítra nechají být. Druhou možností je
vysvětlovat, čili kauzu přiživovat. Volím
tuto cestu a rozdávám úkoly, kdo má do-
dat podklady, jak bude znít základní
citace, co budu komunikovat já, co eko-
nomický náměstek a co tisková mluvčí.
Nicméně prokazujte, že se něco nesta-
lo. Doufám, že jsem se rozhodla správ-
ně.

Blíží se devátá, za pár minut začíná
jednat sněmovna, první bod programu je
můj zákon. Noviny nechávám otevřené
na první stránce, řidič pouští maják. Pro-
blikáme do Sněmovní ulice a já vbíhám
dovnitř. Průkazku jsem nechala v kapse
jiného saka; než mi vydají náhradní
a pustí mě přes turniket, ztrácím draho-
cenné minuty. Vybíhám schody, udýcha-
ná usedám na své místo a snažím se
uklidnit. Klid, poslanci debatují o dneš-
ním programu. Zjevně je cosi akutnější
než můj návrh, z první příčky se propadl
na šesté místo. Nově se na večer zařazu-
jí pevné body. Nic se neděje, mám čas
do jedenácti, aspoň si znovu přečtu
úvodní slovo.

V deset ho umím zpaměti, mám v sobě
dvě nevalné kávy, jejichž chuť nemůže



omluvit ani cena 5 Kč, jednání s pěti po-
slanci, šest telefonů a deset mailů. Tis-
ková mluvčí chce ve dvanáct živý vstup
na kameru o úsporných opatřeních, bu-
du muset zkrátit oběd s kamarádkou.
Blíží se jedenáctá, poslanci jsou stále
u prvního bodu. Opouštím sněmovnu
a přejíždím vyhlásit ceny literární soutěže
Právo a spravedlnost. V autě si opakuji
projev, do něhož jsem zapracovala citát
nositele Nobelovy ceny za literaturu
a své vlastní spisovatelské začátky. Než
opustím auto, volá premiér ve věci, v níž
jde o spravedlnost pro jistou spřátelenou
zemi. Sotva zavěsím, zavolá premiér oné
země a poté jeho ministr spravedlnosti.
Vyhlášení cen musí počkat, státní zájem
je přednější. 

Je půl dvanácté. Vystupuji z auta, pro-
tokolistka mi dává poslední instrukce,
během nichž zjišťuji, že nejde o soutěž
literární, ale výtvarnou. Můj projev s citací
zjevně nepoužiju. Odmítnu výtah a vy-
bíhám schody. Další telefon. Redaktor
z Práva se ptá na připravovanou mediál-
ní kauzu s autem pro kamarádku. Vydá-
vám prohlášení, na kterém jsme se do-
hodli ráno, a vbíhám do sálu. Telefon –
moje parlamentní zpravodajka: projed-
návání zákonů ve sněmovně nečekaně
zrychlilo a brzy přijde na řadu můj zákon.
Típám telefon a vyhlašuji soutěž, vymý-
šlejíc rychle vtipné komentáře a citáty. 

Hotovo. Sbíhám schody a sedám do
auta. Je dvanáct. Živý vstup do rádia –
redaktor klade jiné otázky, než které
oznámil mé mluvčí. Snad jsem moc ne-
blekotala. Rozmlouvám řidiči maják, ale
ve sněmovně už projednávají bod přede
mnou. Volám kamarádce, že oběd nestí-
hám, a doufám, že se mi podaří v pauze
sníst jablko. Sotva zavěsím, zavolá syn,
že k obědu mají rajskou a tu on nejí, ale
dostal jedničku z vlastivědy a ať neza-

pomenu na bílé tričko. Pochválím ho, za-
věsím a rychle vbíhám do sněmovny. Vý-
borně, stále bod přede mnou. Uklidňuji
se a pročítám úvodní slovo. Stejně klidná
jsem i po hodině, kdy můj bod stále ne-
přichází na řadu. 

Jedna hodina, sněmovna vyhlašuje
polední pauzu, můj bod přijde na řadu
o půl třetí. Posunuji porady na čtvrtou
a jdu s vedením sněmovny na oběd. Po
cestě telefon – problém s datovými
schránkami. Míjím restauraci, usednu na
židli před ní s telefonem u ucha. Gesti-
kulací propouštím ochránce na oběd,
aby alespoň jednomu z nás nekručelo
v břiše. Je půl druhé, akutní kolapsový
stav jsme zažehnali. Volá šéf sekretariá-
tu, veze mi tři podpisové knihy s poštou.
Dvě stihnu podepsat, než zavolají z rádia
a chtějí vyjádření k autu pro kamarádku.
Zopakuji připravené a pokračuji v pode-
pisování. Další telefon – ministryně škol-
ství prosí, zda bych za ni nevzala zítra
jeden zákon v senátě. Dvě hodiny. Pošta
je podepsaná, vcházím do restaurace
a stihnu do sebe bleskově nalít polévku.
Vzpomenu si na otce, ale nechci volat od
stolu. Později odpoledne…

Půl třetí. Sněmovní sál je prázdný, stra-
ny požádaly o pauzu na schůzku posla-
neckých klubů. Volám sekretářce a pře-
kládám poradu s náměstky z ministerstva
do sněmovny. Můj nejbližší přítel mobil
hlásí nedostatek pohonných hmot. Shá-
ním nabíječku, mezitím přijmu a odpovím
na tři maily a mobil umírá. Právě včas.
Jsou tři, sněmovna začíná jednat, ná-
městci čekají v předsálí. Přednáším
návrh nekonfliktního zákona neočekáva-
jíc žádnou diskusi. 

Když si sedám ke stolku zpravodajů,
zaregistruji pohyb na galerii novinářů, ka-
mer víc než obvykle a blesky fotoapará-
tů. Část poslanců zpozorní a ruce s při-
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hláškami k diskusi se začínají zvedat.
Sice ne k předkládanému materiálu, ale
to nevadí, každý důvod k vystoupení
dobrý. Dojdu si pro napojený mobil –
šest nepřijatých hovorů, osm sms zpráv,
jedna od mé matky. Nesmím zapome-
nout na otce. 

Rozesílám pokyny týkající se oné spřá-
telené země, čtu podklady na zítřejší po-
radu s předsedy soudů, mailem reaguji
na monitor tisku a jedním uchem se sna-
žím poslouchat, zda vystupující poslanci
neútočí na můj zákon nebo na můj re-
zort. V pořádku.

Je pět hodin. Blíží se uzávěrka deníků
a příspěvků, galerii jeden po druhém
opouštějí fotografové a televizní kamery.
Aktivita poslanců polevuje. Vracíme se
k mému zákonu, na který tu čekám od
rána. Neúspěšně. Předseda poslanec-
kého klubu žádá přestávku na poradu
k reakci na cosi, co padlo v předchozí
debatě. Půl hodiny volna.

Scházím se s náměstkem a liju do
sebe čtvrté nevalné kafe. Mléko došlo,
jablko zůstalo v autě, v bufetu jsou už jen
chlebíčky, zákusky a jiné nezdravosti.
Parlamentní zpravodajka mě upozorňuje
na oko na punčoše – jsem plna vděč-
nosti. Utíkám si koupit jiné do parlament-
ní prodejny – nemají mou velikost. Tisko-
vá mluvčí volá, zda chci jít v sobotu do
Otázek Václava Moravce, téma justiční
mafie. Když nepůjdu, přítomní mě po-
mluví. Když půjdu, dopadne to špatně.
Není dobrých řešení. 

Rozhoduji se jít. Vracím se k druhému
náměstkovi a bleskurychle vyřešíme

sporné věci. Pauza končí, přecházím do
sálu. Poslankyně za KSČM mě spikle-
necky upozorňuje na oko na punčoše.
Ještě že my ženy držíme spolu. Sedám
si, abych dokončila můj bod. Bohužel.
Je šest a na tuto chvíli byl pevně zařa-
zený jiný bod. Vycházím ven a pokouším
se volat otci – operace se nedaří, spad-
la síť.

Je sedm, mimořádná vláda. Sněmovna
ovšem jedná dál, na místě se domlou-
váme s premiérem a vládu posunujeme
po skončení sněmovny, která si právě
odhlasovala možnost jednat i po 19. ho-
dině. Projednávání mého bodu je stále
přerušeno, osm poslankyň a dva poslan-
ci zaregistrovali oko na punčoše. Je
osm, můj bod byl přesunut na zítra. Při-
jíždí tisková mluvčí, sděluje mi, že mám
oko na punčoše a že naše celodenní
mediální aktivita je korunována úspě-
chem – nepravdivý otvírák nevyjde. Ten-
tokrát jsme se nesnažily nadarmo. Mimo-
řádná vláda končí v deset. Volá syn, že
se mu stýská. Vybíhám na chodbu a do
telefonu mu zpívám ukolébavku. Ptá se,
zda jsem mu koupila bílé tričko.

Venku už je tma. Nasedám do auta,
řidič se omlouvá, nachladil se a kýchá.
Doufám, že mě nenakazí. Vyjíždím na
Plzeň a konečně prolistuju noviny. Je
jedenáct. Otci už dnes nezavolám, po-
sílám svou dnešní stopadesátou sms
s blahopřáním. Sním o chladné místnos-
ti a lůžku. 

Doma na mě čeká manžel. Otevírá lá-
hev a do jedné povídáme. Zítra… zítra
musím jít spát dřív.
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11Kapkly deště

Jan Jelínek

Pax vobiscum
To je tak banální! Hm, to je dost pyšná věta…

To je tak blbý! Hm, že by chytrá věta?

To je tak bizarní! Trošku přepíčená věta.

To je ale hustý! Hehehehe, cituplná věta univerzální…

To je ale sexy! Řekněme – lastexová věta…?

To je asi super, ne? Bezmyšlenková hodnotící věta tázací…

To je virtuálně negociační… Hm, vyjebávací a vysírací věta…

It is unbelievable! Wow, to je neuvěřitelná anglická věta!

Pax tecum, pax vobiscum! Ááááách, konečně mírná věta! „Pax“ totiž znamená
– kdybyste to náhodou nevěděli – „mír“.

Je to s pravděpodobností
hraničící s jistotou latinsky Pravděpodobná věta.

Bude to buď 
ze starověkého Říma
nebo něco církevní 
něco určitě chytré
možná i moudré 
ale i vyčpělé
něco jako Carpe diem 
nebo Homo homini lupus
i když je to asi pořád pravda… Intuitivní věta – fabulovaná.

Wojtyla byl docela sympaťák
zato Ratzinger je suchoprd 
a divnej ouřada
dodnes 
zdá se
viditelně překvapený
co se mu to přihodilo… Expertní věta. Typ „off record“ – fabulovaná.

S takými somarinami 
chodz do rici, ty kokot! Expanzivní věta – nábožensky motivovaná.

odposlechnutá v armě VÚ 1047 v roce 1969
– zneužitá…
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Stanislav Bukovský 

Práce šlechtí a třísky lítají
Otroci
Jak známo, práce šlechtí a měla podíl,

jak pravil klasik, na polidštění opice.
A práce taky osvobozuje. Arbeit macht

frei. Práci čest a čest práci, abych niko-
ho neurazil (z těch dvou verzí preferovaly
svého času dvě strany každá jen jednu).  

Ve starověku byli na práci především
otroci, a protože práce osvobozuje, byli
pak někteří z otroctví také propouštěni,
stávali se z nich propuštěnci. Kdoví, kdy
skončil, skončil-li, starověk. Kdysi se do
toho zamotal už Jan Werich. Kdybychom
to vzali podle existence otroctví, skončil
by starověk, alespoň v Americe, vítěz-
stvím Severu nad otrokářským Jihem
v šedesátých letech 19. století. Stačilo
už pak jen buď dovystřílet anebo pomocí
alkoholu dolikvidovat zbytky divochů, do-
osídlit Daleký západ a demokracie moh-
la slavit jedno vítězství za druhým. Oblas-
ti, kde se otroci lovili, se postupem doby
opět zalidnily. V době největších lovů na
ně se totiž některé části střední Afriky
staly doslova liduprázdnými. Na jednoho
uloveného otroka připadalo nejméně de-
set mrtvých. Nevhodní jedinci, jako třeba
děti, se obvykle vystříleli a vesnice zapá-
lily. Cesta se spoutanými pochytanými
otroky k přístavům na pobřeží byla hustě
lemována mrtvolami nepřeživších. Na lo-
dích vezoucích přikované adepty osvo-
bozující práce jich opět řada pomřela;
v amerických přístavech prý dávno před
připlutím otrokářských lodí už byl cítit pří-
šerný zápach. Zbylí jedinci se omyli a šlo
se s nimi na trh. Když pak pánovi, který
si je koupil a dával jim příkazy v řeči,
které nerozuměli, utíkali, musela se jim
useknout noha. Jako například předkovi

autora „Kořenů“ Kunta Kuntemu. Ale jak
už bylo řečeno, demokratické a humani-
stické ideály byly na nezadržitelném
vzestupu. V roce 1947 byla v americké
armádě po vítězné válce s rasistickým
nepřítelem dokonce zrušena rasová se-
gregace a po nepokojích v šedesátých
letech 20. století už smí i děti potomků
otroků chodit do školy s potomky otroká-
řů a jezdit s nimi v jednom autobuse.
Došlo už to tak daleko, že se málem stal
prezidentem USA a tudíž i Zeměkoule
potomek otroka, jeho prapředci však
měli při honech na otroky štěstí, nepoda-
řilo se je tenkrát chytit, takže prezidentův
otec není Afroameričan, ale Afroafričan,
zatímco matka Euroameričanka.

A jak tomu bylo v Evropě? Kolébka de-
mokracie, stará dobrá Anglie a sladká
Francie, z níž vzešla výzva k rovnosti, vol-
nosti a bratrství, jakož i pilíře katolické
víry Portugalsko se Španělskem, protes-
tantské Nizozemí a některé další pokro-
kové země ovládly všechny zaostalé ná-
rody světa, protože Bílý muž dostal od
Prozřetelnosti za úkol naučit ty chudáky
pořádku a práci, aby je jednou taky osvo-
bodily. V šedesátých letech 20. století už
byla v naprosté většině těchto zemí další
výchova ukončena. Mezitím však ještě
stačil převychovat výjimečný vůdce výji-
mečného národa německých, árijských,
nordických nadlidí i ostatní evropské ná-
rody, vzhledem k němu jen podlidi, mno-
hé z nich dokonce i kvůli nim ve speciál-
ně vybudovaných výchovných zaříze-
ních, také prací k ještě větší svobodě,
než doposud měli. Stejně tak i svatá
Rus, toho času SSSR, vychovala z lidí,
kteří „ranše mnógo píli“ a málo „rabótali“,
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docela jiné lidi, kteří už jen „němnóžko
píli“ a „mnógo rabótali“. I tam k tomu
posloužily převýchovné tábory, v nich se
však převychovávali nejen ti málo vycho-
vaní, ale především lidé z tříd, které se
neživily poctivou prací, ba dokonce para-
zitovaly na pracujících třídách. Nakonec
pracovali všichni a cítili se dokonale svo-
bodní, navzdory tomu se však třídní boj
neustále zostřoval; to aby lidé nezapo-
mněli, že jsou svobodní.

Nakonec nastala doba, v níž demokra-
tické vlády spolu s odbory vytvořily ve
vyspělých zemích ráj na zemi, a protože
lidé jsou zde svobodní, tak už není za-
potřebí, aby je práce osvobozovala. Prá-
ce teď osvobozuje lidi v zemích dříve
takzvaně rozvojových, nyní prudce se
rozvíjejících. Mohou tam klidně pracovat
7 dní v týdnu 16 hodin denně a žádné
zákony ani odbory jim v tom nebrání.
Takže brzy budou taky svobodní. Teď to
ale vypadá, že zatímco dřív žili otroci
s otrokáři pohromadě, dnes žijí jedni
v jedněch zemích a druzí v druhých ze-
mích. Ačkoliv ne doslova. I v těch zemích
s nejlepší demokracií a vypilovanými lid-
skými právy, kde domorodci pracují
většinou v bankách a ve státní správě,
pracující často i zde pracují, odbory
neodbory, lidská práva nepráva, 7 dní
v týdnu 16 hodin denně. Tito otroci však
nebyli přivezeni do demokratických zemí
přikovaní na otrokářských lodích, ale při-
jeli dobrovolně pod příslibem, že je zde
práce osvobodí a navíc zbaví dluhů, kte-
ré si nadělali, aby se sem mohli dostat.
Jiní, spíš jiné, jsou předmětem obchodu
s „bílým masem“. Doufají, že jejich práce
je taky jednou osvobodí?

A tak až všechny práce osvobodí, ne-
vím, kdo pak bude pracovat. Těm, co
pracují ve státních službách, bankách
a uměleckých profesích, se asi po dob-

rém chtít pracovat nebude. Bude je, pra-
cí dávno osvobozené, asi muset někdo
zase prací osvobodit, aby pracovali.
Půjde-li to bez toho, tak pak už snad
doopravdy skončí starověk. Potom bude
jen třeba vydržet středověk, jenž, jak
víme, střídá starověk. Ale možná taky, že
žádný středověk ani nebude, Werich
říkal, že středověk se neustále posunuje
dopředu, to znamená, že máme-li ho
teprve před sebou, bude tomu tak na-
pořád. Asi i otroci budou napořád.

Rovnost, volnost, bratrství
Byly doby, kdy se někteří lidé rodili

jako lepší a měli všechno a ostatní nic.
Šlechtici měli peníze a privilegia a jejich
legitimní potomci to po nich dědili, aniž
se museli snažit. Jejich potomci zplození
při naplňování práva první noci se rodili
do chudoby a ponížení. Jelikož však měli
po svých biologických otcích geny, a tu-
díž i šlechtickou povahu, jejich postavení
se jim nelíbilo. Vzpouzeli se, rebelovali,
až si nakonec vybojovali rovnost, vol-
nost, bratrství. Lidé poctiví a pracovití se
stali sobě navzájem bratry, stejnými bra-
try se jim stali i lajdáci a darebáci. Zrušily
se tělesné tresty, ba i trest smrti, a úchyl-
ky se staly žádoucími, poněvadž rozma-
nitost lidské společnosti je jejím bohat-
stvím. Chodit do práce, v rodině vycho-
vávat děti a platit daně se stalo tak trochu
maloměšťáctvím. Celebrity, ani ti nahoře,
to nedělají.

A tak máme volnost, jsme si bratři, ve
všem rovní. To však nebrání tomu, aby se
ti šikovnější nesdružovali do part a parta-
jí a navzájem si nepomáhali. Ti, co si na-
vzájem pomáhají, získávají snáze vliv, pe-
níze a privilegia, a když se jim zamane,
tak i tituly. Časem se jim jistě zachce mít
pro své děti všechno již od narození. Pak
bude na čase vrátit se k právu první noci.
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Je to nakonec nejlepší prostředek proti
degeneraci. Průnik genů z jedné uza-
vřené komunity do druhé a naopak je
žádoucí. I to naopak známe ostatně již
z minulosti. V některé urozené rodině
byli všichni bledí, neduživí, trpěli sennou
rýmou a najednou jedno z dětí bylo krev
a mlíko, zrovna jako jejich pohledný če-
ledín. Čeledínovi se na oplátku narodilo
první dítě na rozdíl od ostatních zrzavé,
s vyšším čelem a větším nosem. 

Aby však právo první noci splňovalo
požadovaný šlechtitelský účinek, bylo
a zase bude zapotřebí ženicha nevěsty,
pokud pán zjistí, že dotyčná již nebyla
panna, seřezat pro výstrahu ostatním
lískovkou, co se do něj vejde. Pořádek
musí být a na chudej lid, jak řekl Švejk,
musí bejt přísnost. Ale ti chudí zrzaví s vy-
sokým čelem to pak budou asi chtít zase
změnit.

Komunismus
Když se budoval komunismus, bylo to

bolestné, třísky lítaly, jako když se kácí
les. Škoda, že se to nepovedlo, když už
to stálo tolik obětí. Jak to mohlo být krás-
né, kdyby se podařilo vychovat nového,
zcela nezištného člověka, jenž by byl
prost jakéhokoliv sobectví a žil by a pra-
coval jen pro blaho ostatních. Peníze,
ten zdroj všeho zla, by se zrušily, stát, to
organizované násilí, by zanikl, armády by
nebyly, policie by nemusela být, právníci
i právnické fakulty by zmizeli ze scény…

Byl bych rád, kdyby mě nějaký odbor-
ník, třeba absolvent VUML, víc poučil,
jak to mohlo všechno vypadat. Tenkrát,
když se to ještě vyučovalo, jsem to měl
jen z druhé ruky, a teď už mi to nechce
nikdo objasnit.

Neumím si dost dobře představit, jaké
to bude v ráji, jak tam mohou ve vzájem-

né shodě žít vedle sebe šelmy s býlo-
žravci, jak to bývá na obrazech o zdejším
životě. To komunismus si lze představit
docela snadno. Lidé mající povahu zlých
šelem se po převýchově lidstva už ne-
měli vůbec vyskytovat, takže takový prob-
lém jako soužití beránka s vlkem by vů-
bec nenastal. Hodní lidé by jen pracovali
a pracovali a pracovali, hodné děti by se
učily a učily a učily a všeho by bylo dost,
protože by nikdo nic nechtěl. Chtiví jsou
jen sobci a ti už by žádní nebyli. Všichni
by se připodobnili komunistům, kteří již
předtím, než došlo k vybudování komu-
nismu, byli vždy tam, kde se dávalo,
první, a kde se bralo, poslední, jak si
dobře pamatujeme. 

Možná ale by se lidé hádali, protože by
se navzájem chtěli obdarovávat a záro-
veň by si nikdo od nikoho nechtěl nic
vzít. Možná by zkolabovala doprava,
protože by si na křižovatkách řidiči
donekonečna dávali navzájem přednost.
Možná by se nikdo nemohl oženit ze
strachu, aby dotyčnou ženu někomu
náhodou nepřebral. Mohlo by se stát, že
ta snaha o konání dobrých skutků by
mohla vést až k nezdravé soutěživosti.
Například sportovci by se mohli začít
předhánět v tom, kdo z nich bude po-
slední. Zdraví lidé by se styděli před
nemocnými a koukali by si uhnat nějakou
nemoc. Nakonec by se mohli živí stydět,
že ještě nejsou mrtví. Mohli by začít hle-
dat smrt, přát si umřít, jak se má stát
podle Zjevení svatého Jana, až zatroubí
pátý anděl.

To se mi to ale zamotalo, ten VUML mi
vážně chybí. Určitě to bylo všechno dob-
ře naplánováno, protože to vycházelo
z toho nejpokrokovějšího vědeckého
světového názoru. A věda, to není žádné
opium lidstva, vědě přece nelze nevěřit.
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David Charvát

Kobyl 
Bylo to takhle: jednoho časného rána,

asi v půl sedmé večer, jsem přestal tlouct
špačky a vydal ze sebe to nejlepší. „Ne-
kal mi na hlavu, chlape!“ osopil se na mě
umazanec, když jsem se ho jal přesvěd-
čovat o tom, že lejno je ze své podstaty
čistotnější než on. Umouněnec nebyl pří-
liš sdělný, mimo vyprazdňování, které mi
vzápětí předvedl v plné polní. Za popěv-
ku akáty bílé mne v apartním přidřepu
odfoukl svým smrdutým dechem jako pá-
pěří a já se snášel na hromadu hnoje,
kde jsem si počal z gumovek vytahovat
žížaly, z nichž jsem si hodlal zhotovit živý
knír. Byl jsem totiž pozván na maškarní
ples, který se konal ve vestibulu nádražní
haly na jižním předměstí a který organi-
zovala odbojná skupina Ajzbons.

Skončilo století ryb a nastalo století
vodnáře. Den co sen, sen co den. Zdálo
se mi, že se potím ve vodě. Byl na mě tak
příšerný pohled, že i slunce se schovalo
za mraky. Rychle jsem se otřepal, vy-
chladl a mastnou tyčí vyrazil na nádražní
mýdan. S očima šikmýma jako věž v Pize
jsem spočinul před vchodem nádražní
haly, odkud se ozývalo hýkavé lamen-
tování. Nevím proč, ale vzpomněl jsem si
na socialismus s lidskou tváří a zvířecím
zadkem. A tu mi mimoděk vytanuly verše
Viléma Závady: Takový kopec kapitalista,
ten si vždy dobře stál. Maskován za
borový háj, ovládal celý kraj. 

Ponejprv jsem do útrob haly strčil svůj
velkolepý břich, který jsem si jako maš-
karní proprietu vypůjčil od přítele z diva-
dla, abych posléze eskamotérsky dal
všanc i svůj pomazaný hlav. Jak jste jistě
pochopili, šel jsem za masku tloustnutí –
tedy za nemoc, která nebolí, a proto je

složitá k léčbě. Snad budu triumfovat.
Jak říká Eco: Vyžranost neznamená vě-
dět, kdy zemřel Napoleon, vyžranost
znamená, jak to do dvou minut shodit. 

K mému nemalému překvapení se ve
vstupní hale konala jakási slam poetry.
Účinkující nebyl ani špatný, ani dobrý, byl
zkrátka k zastřelení. Po celou dobu své-
ho výstupu sváděl lítý boj se smyslem své
bytosti na této zemi – a nepřipomínat jis-
tými nepříliš přesvědčivými anatomický-
mi parametry člověka, myslel bych si, že
je to kus prošlého skopového.  

Díky vůli k moci jsem byl vtažen do víru
dění. „Zapěj, betlemáku!“ zaburácelo na
mě zfanatizované publikum. Vydrápal
jsem se na pódium a zařval jako malajský
tygr: „Osud substantiva, sebevražda pi-
va!“ Lidojedi byli nadšení, ač polovině
z nich upadly uši. Byl jsem jejich, dvoj-
verší interpretovali  jako návrat člověka
z hospody, i když o hospodě v něm ne-
byla ani zmínka. Myslel jsem při impro-
vizaci na maminku – ona to nerada vidí.

„Hrob neznámýho sněhu, vantroky vy-
drhnou i něhu!“ osprchoval jsem prou-
dem slin dvě neidentifikovatelné maškary
v první řadě. „Češtin je můj kobyl, bez něj
bych nic nebyl, děkuji vám vším!“ roztopil
jsem básnická polena a se srdečním
kolapsem jsem se poroučel jak široký,
tak bystrozraký k imaginárním kolejím. 

Má pomalu hasnoucí očiska proplou-
vala prostorem jako nečiperná kapřiska.
Jak blízko jsem měl k vítězství! Bezcha-
rakterně jsem si místo posledního paná-
ku objednal ještě jeden život. Hrozivě se
ke mně blížil muž v černém fraku, najed-
nou zakokrhal a za skandování davu mi
jej podával na zlatém podnosu.
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Vratislav Maňák

Časy se mění
Pod betonovým mostem spali dva staří

tuláci. Zašlé plakáty na šedých pilířích
zvaly občany k dávno uplynulým volbám.
Volte Pozza! Pozzo senátorem! Pozzo
pracuje za vás! Ty dva to ale nevzrušova-
lo. Chrápali. Ranní slunce na jejich za-
prášené tváře kreslilo klaunské masky.
Možná, že to opravdu byli propuštění
klauni. Minimálně jejich jména tomu
nasvědčovala. Pak kdosi znenadání za-
řval Kurva! Benga! a oba spáče probudil.

„Co se děje?“ zeptal se první a začal
se protahovat.

„Někdo křičel,“ řekl druhý a rozmrzele
se otočil na levý bok.

„Jak dlouho jsme spali?“ zeptal se
první a vstal. Rozhlížel se kolem sebe,
jako by na místě pod mostem byl poprvé.
Dvojice se včera večer nejspíš nevědom-
ky uhnízdila uprostřed černé skládky.

„Co já vim,“ zamručel druhý. Oči ne-
otvíral, chtěl si pro sebe utrhnout ještě
kousek noci. Bylo ale příliš světlo. A od
příjezdové cesty se blížila modrá unifor-
ma.

„Co tu děláte?“ zeptal se policista.
Nevýrazný vzhled, neurčitý věk, nudný
hlas. Oficiální. Orezlé plechovky belgic-
kého piva a americké limonády ležící všu-
de kolem křupaly pod jeho vypulírovaný-
mi černými botami.

„Co tu děláme? My tu měli schůzku,“
řekl ten první. Ten, který vstal dřív.

„Spolu?“
„Ne. Tedy ano. Vlastně ne. Vidíte ně-

koho jiného?“ řekl druhý a také se zvedl
z olezlé matrace plné hnědých skvrn. Na
hlavu si nasadil buřinku. Policista si oba
tuláky zkoumavě prohlédl. Nejspíš se
spolu podělili o jeden, příliš velký oblek.

Nejspíš okradli Chaplina. Nejspíš se
v noci opili. Tak jako každý, kdo spí pod
betonovým dálničním mostem uprostřed
černé skládky.

„Jistě víte, že potulka je zakázaná.
Dopustili jste se trestného činu, pánové.
A jak se tak koukám, nejen jednoho,“
pokračovala modrá uniforma, obcházela
provizorní noclehárnu a počítala na prs-
tech. „Trestný čin znečišťování životního
prostředí. Trestný čin pobuřování veřej-
nosti vlastním vzezřením, trestný čin –
a co je tohle?“ Policista ukázal na přetr-
žené lano uvázané na smyčku, dost vel-
kou, aby se do ní vešla lidská hlava,
které leželo jednomu z tuláků u nohou.

„Ale to nic. To my si jenom tak včera
hráli. To je můj pásek,“ řekl první.

„Hráli?“ zeptala se modrá uniforma ne-
důvěřivě. Jsou blázni?

„No, víte, on se tady Gogo chtěl oběsit
a nevyšlo to,“ řekl druhý.

„Oběsit?“ zeptala se modrá uniforma
nevěřícně a začala listovat ve svém note-
su. Policista si nevzpomínal, že by někdo
dal hlášení o utečencích z psychiatrické
léčebny. Tito dva se ovšem nemohli pod
mostem vzít odnikud jinud. Leda že by si
z něj stříleli. Nic. Blok zaklapnul. „Nic-
méně, jsem rád, že jste mě informovali.
Takže to máme trestný čin pokusu o se-
bevraždu a ve vašem případě trestný čin
nahlížení, popřípadě napomáhání poku-
su o trestný čin pokusu o sebevraždu.
V obou případech pak trestný čin zata-
jování pokusu o trestný čin pokusu o se-
bevraždu, neboť, jak vás tak pozoruji,
jste stále živý, jen zřejmě ne příliš při
smyslech. Navíc jste očividně opilí a pách-
nete. A to se taky nesmí,“ pokračoval.
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„Copak už se člověk nemůže ani vobě-
sit? I za to, že  se voběsí, ho potrestaj?“
zeptal se první udiveně.

„Tak to chodí. Příště rozmýšlejte, než
něco uskutečníte,“ řekla modrá unifor-
ma. „Nyní půjdete se mnou.“

„Prosím?“ zeptal se druhý. Z čela mu
odpadla slupka prachu a potu, jak sa-
mým rozčilením svraštil obočí.

„No ano. Pokud nevyvrátíte policejní
obvinění, jako že nejspíš ne, půjdete se
mnou. Jste společensky nebezpeční.
Dnes ohrožujete sebe, zítra budete ohro-
žovat jiné. Bůh ví, koho jste chtěli tím
provazem uškrtit. Navíc jsou tu i další
přečiny! Pokud mi nepředložíte potvrzení
o tom, že jste noc zde nestrávili a že od-
padky všude kolem nejsou vaše, je mou

povinností vás zatknout,“ vysvětlovala
s úsměvem modrá uniforma.

„Nikam nepujdeme, to v žádnym přípa-
dě!“

„Dando, pojď radši,“ zašeptal Gogo
zkroušeně. Policie se bál.  Modrá unifor-
ma pobaveně přihlížela jejich šílené vý-
měně názorů.

„My ale nemůžeme odejít!“ 
„A proč?“ zeptal se Gogo. 
„Čekáme na Godota!“ vykřikl rozčileně

Vladimír.
A pak promluvila i modrá uniforma: „Pá-

nové, v tom případě dovolte, abych se
představil. Poručík Godot. Můžeme nyní
jít?“

Tuláci zůstali stát jako opaření. Časy se
prostě změnily.

Jakub Fišer 

Mé modlitby
Stoklas
/modlitba za světlo/

Slzy rosy
v kleče prosí 
stoklas

Umíráček seče 
do rytmu

Lidé kosou louku kosí

A básník musí umřít pro nás

Dej nám Pane 
světlo 
a zažeň Pane
tmu

Bílé myši
/modlitba za pravdu/

Bílé myši ze skrýše
z ticha 
se krčí

Ta třetí mlčí

Ještě teplá 
dýchá 
z břicha
hroznýše

A nech nás to Pane uslyšet…



Vlčata
/modlitba za svobodu/

Suchá tráva zažatá
začne
hořet

Malá slepá vlčata
pláčou
v noře 

o vodu

Pod křídly vrtulníků hoří a umírá 
kirgizská step

A dej mi Pane 
svobodu
ze které bych neoslep

Jestřáb
/modlitba za básníka/

Není píseň jako píseň
v telegrafních drátech
se jestřáb oběsil 

a v nozdrách sládne 
zápach klisen

Básník je jen článkem v řetězu
nad vodou ho drží ramena jiných

A dej mu Pane 
tolik sil
aby to pochopil

Netopýr
/modlitba za odpuštění/

To kvůli pověře
přibíjí na dveře 
netopýra

Tradice a víra
prý u nás 
neumírá

A ukřižovaný netopýr šeptá

Eli, Eli, lema, sabachtani?

Ach, Bože, Bože, proč jsi mne opustil…

A dej Pane aby nám to odpustil!

Strakapoud
/modlitba za modlitbu/

Střelený do čela 
křídla rozprostírá
chce obejmout

dokud neumírá

Bílá křídla bílého anděla

krev z podperutí

a naději všehomíra

teď ku nebi nese strakatý strakapoud

A nedej Pane ať k tobě nedoletí

18
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Červené střevíčky
/modlitba za odvahu/

Střípky zlého zrdcadla
nad krajem

Vločka se za vločkou točí

Jedna z nich
upadla na Kaje 
do jeho očí

A sníh na oltáři
se zlobou ve tváři
zotročí

Dej Pane ať
červené střevíčky
Kajovy sestřičky

malinké nožičky
k polární záři
se stočí

Skřivánci
/modlitba za štěstí/

Nad ránem červánci
věstí větrolamy

Chudáci beránci
klestí se samy

Panenskou bolestí
zpívají skřivánci
do krvavých mráčků

A vlož jim Pane
štěstí do zobáčků

Luňáci
/modlitba za píseň/

Nad koukoly
ční se stvoly
bodláků

Prach drolí se do máků

Drolí se!

A přece se drolí na poli
ze srdce luňáků
ta píseň

A nech nás Pane zpívat
přec-li bolí
tak jakoukoli
píseň

Ledňáček
/modlitba za duhu/

Oblaka!

Nad hlavou burlaka
nebe zapláče

A básník pláče v noci 
sám a bez pomoci
po čtyřicet nocí

než přiletí ledňáček
s bílou stuhou

A stvoř nám Pane
ze slunce a pláče
nebe s duhou
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Oheň
/modlitba díků/

Poklekám ku krbu
k voňavému oltáři

Pokládám 
třísku k třísce
polínko ku polínku

Zapaluji

Nehoří 

Dýchám

Docela tiše dýchám

Pomalinku vydechuji do chrastí

Pak zapraská a zachrastí
oheň vzplane

A Kristus vstane

Děkuji Pane

Laň
/modlitba za holou dlaň/

Pod lesem stráň 
tam kde se 
pase laň 

Na co básník vzpomíná 
když jí skráň protíná 
poslední vteřina 

Tak Pane vstaň 
krví ji chraň 

a dej nám pak nastavit holou dlaň

Pták Fénix
/modlitba za znovunarození/

Mou hlavu
protíná řeka Styx

V zahradě Getsemane
Petr usíná

a pozítří možná vstane
pták Fénix

Dej Pane ať vstane
ale nevina

vždyť Nebe je a Peklo není

Smrt? Ne!

Znovunarození

Racci
/modlitba za vzpomínky/

Modrobílí racci
od van Gogha

vzpomínky vrací
stará synagoga

Nebe snad ještě více
Slunečnice? Ach…

Do moře se vrací utopení ptáci
když vlny jim křídla přetnou

a dej Pane ať znovu
vzlétnou…
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Vladimíra Brčáková  

Bez ryb nebylo by

Klaun

Jak jinak než veselý
jak jinak než krále je 
zná tamní pokoje
komnaty

I třináctou!

Zamykají se spolu tam…

Když poprvé se ho zeptali
Půjdeš s námi? Přijela pouť
Tolik chtěl říct Ano a jak rád!
všichni však slyšeli
jak jinak než Jindy snad

Když podruhé naň volali
Půjdeš s námi? Přijel cirkus
Touhu Ano a jak rád
předešel 
jak jinak než známý pád

Když potřetí otevřeli ústa
na pozdrav
schoval se 
aby nemusel říct
Ne

Rybí kolotoč

Ráno. Mrzne až praští
Ona bruslí na rybách
Ryby se smaží na másle
Máslo prská na pánvi
Pán vítá ji

Pán (vystřihne poklony a s hlavou na zemi
zve svou milou dál):
- Máte ráda ryby, kdyby…

Ona (čtverácky skočí mu do řeči):
- Kdyby jsou v potoce ryby,
na kterých jsem ráno bruslila.

Pán (s hubou dokořán):
- Jakže?! Vy bruslíte na rybách?

Ona (bez mrknutí oka):
- Jistě. Bez ryb nebylo by rybníků.
A já miluji všechny ryby dobré vůle.
Obzvláště ty na másle.

Pán (spolkne slinu, co na jazyk nic 
nepřináší):

- Pak pojďte dál.
Máslo již prská na pánvi.
Ona (v ruce drží nože z bruslí)

- Však je nejvyšší čas!

Lesk a bída kurtizán

- Honzo, vstávej.
- Kolik je hodin? 
- Dva slepičí.
- Tolik? Promiň, budu muset jít.
- Nezapomeň kliku, leží u postele. 
- Vím, již od neděle.
- Nezůstaneš ani na snídani?  
- Vážně bych moc rád, ale… 
- Cukr, kávu, limonádu, čaj či rum?
- Med!
- Počkej. Namažu ti ho hned. 
- Na chleba?
- Ale kdeže… Na ten v tomhle domě není.

Kolem huby přece.
- Pěkně se mi leskne!
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Zoufalé vyhlídky
Hledání smyslu nebo spíše rovnováhy v du-

ševním a tělesném životě citlivého muže: tak
by mohl znít podtitul textu Rok bez února
plzeňského poety-novelisty Jana Sojky, ale to
jen v případě, že bychom měli to srdce mlu-
vit-psát do mluvení-psaní těch druhých. Tako-
vé právo nemá ani postludista, a tak, prosím,
na úvodní větičku zapomeňme, ano? Kniha
vyšla v nakladatelství Paseka, a co je důleži-
tější: je to novela.

Sojkova meditativní narace (drobnoúhel er-
formy je prokládán autoreflexivní du-formou,
což vypravěči i čtenáři umožňuje „vidět“ intim-
ní hybostroj v jasných konturách) pro čtenáře
vytváří komorní mikrosvět epizod ze života
čtyř – nakonec jen tří – mušketýrů, přičemž
všichni si, každý po svém, zdánlivě optimi-
sticky uvědomují, že „rod Godotů vymřel po
přeslici“. Okolní svět někam kráčí, běží či
jinak spěchá, zatímco oni na ostrůvku pánské
vily blasfemicky vytěsňují lásku ze svých
životů osvědčeným způsobem: konzumací
alkoholických nápojů v množství větším než
malém. Nejde však o pouhou rezignaci – v ži-
votě poznali, že láska v tomto světě uhynula,
anebo se vyskytuje v polomrtvém stavu, při-
pravená kdykoliv zemřít nadobro.

Čtyři empiricky založení bohémové: čtyři
představy o harmonii ducha, čtyři bolestné
minulosti, čtyři touhy zapomenout. Představa
lásky je pouhá chimaera, sen, který v kon-
frontaci se skutečností způsobuje proživate-
lům tolik utrpení. Protagonista Štěpán se po
umrtveném vztahu s Lucií stává apaticky
aktivním, jakkoliv se toto spojení zdá být ne-
smyslným: ačkoliv „stojí“ na místě trestáním
lahví vína a půllitrů piva, vbíhá do avantýr na
jedné straně s Veronikou (vidina usedlejšího
života – je jí odmítnut, což koneckonců če-

kal), na straně druhé se dvěma studentkami
(ještě mlhavější fata morgana dobrodružného
pohlavního života s mladšími partnerkami –
jedna z nich si Štěpána vyvolí, ale on ji v po-
hnutí z lidské tragédie odmítá). Tímto se no-
vela stává příběhem ve stylu ženy, víno, zpěv
– přesuňme se k onomu zpěvu, neboť hu-
dební složka je v textu nesmírně důležitá.

Jako průvodní titulky ke třem nosným čás-
tem (Únorové domy, Únorové stoly, Únorová
lože) zde „znějí“ úryvky z písňových textů De-
ža Ursinyho, zvláště z alba Modrý vrch. Me-
lancholické melodie, rytmus jako když padá
z nebe ledová tříšť, vokály někoho, kdo už
složil zbraně. Tento „soundtrack“ je vkládán
i do úst vypravěče: vyjadřuje jeho postoj ke
světu – vždyť také s povzdechem vzpomíná
na chvíli, kdy své Lucii v nějaké chalupě před
tělesným splynutím pouští Ursinyho Náhle.
Tělesnost se tak stává duchovnem, jedině tak
lze kdesi za očima spatřit střípek lásky, ideál
našeho milování. Skutečná láska je však ne-
dosažitelná, alespoň v tomto světě – a rozkoš
z poslechu hudby, tak podobná rozkoši pu-
dové, nám ji přiblíží jen na zlomek sekundy.

Ztroskotané vztahy jsou metaforickým jazy-
kem Sojkovým přirovnávány k rozpadlým im-
périím: rozvalená kolosea, svrhnuté modly,
solí vysypané místo-jizva, kde dříve stála ho-
nosná metropole. Pokud se ale čtenář do-
mnívá, že Rok bez února je skeptický text
plný bolu a zoufalství, pouze se mýlí: histo-
rická zkušenost nás učí, že impéria hynou
a vstávají z popela. Říše přicházejí a odchá-
zejí, stejně jako ženy do a od života muže –
proto novelu musíme číst jako symptom víry
v naději, zároveň však i jako věčnou lidskou
obavu před samotou, neboť i ten největší
samotář někdy zatouží po společnosti, byť
jen samomluvou.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – Vrčeň I

Váženou a ctěnou osobností byl ve Vrčeni
Karel Vondruška (1866-1954), jedna z těch
kněžských osobností, která zná své osadní-
ky, s nimi a pro ně žije. Tolerantní, bez fana-
tického zaujetí, vlídný, tak vzpomínali pamět-
níci. Vděčně vzpomínali i uličníci – nikdy je
nevyháněl z farské zahrady, kam se s oblibou
vkrádali krást hrušky. Neuvěřitelně působí
informace o tom, jak si v osmi zemích světa
(včetně Číny) nechal patentovat svůj vynález
mechanismu vojenské pušky zpřesňujícího
střelbu. V Rakousku patent zapsán nebyl –
autor neměl dost peněz na potřebné po-
platky. Model pušky pak zůstal uložen v pod-
střeší fary až do roku 1939, kdy se vynálezce
odebral po třiačtyřicetileté pastoraci ve Vrče-
ni na odpočinek, a pak se puška ztratila. 

Vrčeňský duchovní ovšem také publikoval.
Řadu fejetonů uveřejnil mimo jiné v Blaho-
věstu, který spoluredigoval. Vydal i několik
knižních publikací duchovního rázu, např. Pět
přesvatých ran Pána našeho Ježíše Krista,
Kde třeba hledati nápravy nynější společnos-
ti, Předrahá krev Ježíše Krista. Tyto práce do-
tvářejí spirituální obraz jeho osobnosti.

Ve Dvorci u Nepomuka, kam v březnu
1942 přesídlil ke svému kněžskému bratru,
trávil důchod Felix Adam Vondruška (původ-
ně Felix Alois, jménem Adam se přihlásil
k otcově památce, 1879-1955), jedna z vý-
razných postav plzeňského meziválečného
kulturního ovzduší. Oba bratři – měli ještě
sedm sourozenců – záhy osiřeli. Jejich otec,
knížecí porybný, původně truhlář, v Hluboké
nad Vltavou, utonul při povodni. Z rozhodnutí
knížete Adolfa Josefa Schwarzenberga byla
rodina zaopatřena a tři bratři vystudovali.
František se stal také farářem, v roce 1912
dokonce kaplanoval u svého bratra Karla.
Felix Adam se stal profesorem chemie, fyziky
a zeměpisu. V letech 1909-1939 učil v Plzni
na 2. reálce. Těšil se oblibě u studentů, kteří
vzpomínali i na jeho eleganci. Spolu s Bo-
humilem Polanem a Emilem Felixem patřil
F. A. Vondruška k osobnostem formujícím
meziválečný plzeňský kulturní život. Před-

nášel (byl jedním z hlavních činitelů proslulé-
ho Spolku přátel vědy a literatury české, je-
hož dějiny spolu s Josefem Strnadem zachy-
til), uveřejňoval divadelní recenze (monogra-
fie o Eduardu Vojanovi byla přijata značně kri-
ticky), zachoval a oživil památku svého žáka
Stanka Vodičky, jednoho z vůdců rumburské
vzpoury, publikoval objevné vlastivědné stati.
Unikátní byla například studie o dějinách che-
mického průmyslu na Plzeňsku. 

Sebevědomí jeho tvůrčích a literárních
snah nedosáhla beletristická tvorba. Básnic-
ké sbírky (Návrat, Na rozcestí), soubory poví-
dek (Vyděděnci, Povídky z Pošumaví) ani ro-
mán, na němž si zakládal jako na erbovním
románu Plzně (Černé Město), nepřekročily
hranice snahy a dobré vůle. S bratrem Kar-
lem a sestrou Františkou, jež vedla Karlovu
farskou domácnost, sdílejí na vrčeňském
hřbitově doteky věčnosti. 

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Přesmyčky, 
kam se podíváš

Hravá a experimentující poezie má své ne-
zastupitelné místo snad v každé národní lite-
ratuře. Němci nedají dopustit na Morgenster-
na a jeho šibeniční poezii, anglická literatura
dodnes vyznává rafinovanou krásu limeriku,
Rakousko dalo světu díky autorskému duu
Jandl-Mayröckerová konkrétní poezii, fran-
couzské prostředí je hravostí nasáklé už od
dob prokletých básníků… V českých luzích
a hájích nacházíme základy neotřelého bás-
nění v generaci 60. let 20. století, reprezen-
tované jmény Josef Brukner, Emanuel Frynta
a především Josef Hiršal se svou životní druž-
kou Bohumilou Grögerovou. Nu a právě na
tuto tradici navazuje poslední sbírka jazyko-
vých rébusů Karla Trinkewitze s odzbrojujícím
názvem Jitřenka, ale i řemdih, která vyšla
v loňském roce ve vydavatelství Pro libris jako
jedenadvacátý svazek edice Ulita.
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Autor, zkušený spisovatel a výtvarník, který
toho času žije a tvoří v západočeském Rabí,
našel inspiraci v německé formě schüttel-
reimu. Sloveso schütteln, v českém překladu
„třást se“, také asi nejlépe vystihuje podstatu
tohoto náročného, ovšem současně efektní-
ho básnického prostředku: dvě poslední sla-
biky verše zatížené přízvukem se přesmyk-
nou, prohodí, a dají tak rámcovou podobu
verši následujícímu. Pro ilustraci můžeme
uvést jedno Trinkewitzovo dvojverší (přebí-
ráme volně, v duchu žánru nonsensově):
Zeptala se Bára Káči // dávám přednost
karabáči. Jak vidno, jedná se o poměrně
sofistikované vyjádření, v němž básnická
spontaneita musí jít ruku v ruce s jazykovou
erudicí. Básník sám v předmluvě uvádí, jak
nelehké bylo uvést německý standard do
české poezie a kolik hodin jazykového tré-
ninku útlé knize veršů předcházelo.

Vlastní básnická sbírka sestává z přívalu blí-
že nepojmenovaných čtyřverší, jež mají po-
dobu vtipných glos z (nejen) české historie
i současnosti. Zašifrovanost obsahu nutí čte-
náře číst pomalu, s rozmyslem a třeba i něko-
likrát se k veršům vracet; zvýšené úsilí se
však určitě vyplatí. Trinkewitz převádí velko-
lepé dějiny našeho světa do podstatně skrom-
nější podoby „historického frku“ a nazírá je
očima prostého českého plebejce, který pro-
dlevu mezi dvěma pivy vyplňuje lidovou filo-
zofií. V osobitých moralitách se potkává Faust
s Freudem, Fučík s Husákem, Bin Ládin
s Džingischánem, aby stvrdili známé pravdy
o českém údělu, národní povaze a nevyzpy-
tatelné vrchnosti či aby se jen tak lapidárně
shodli na tom, že život je holt těžký. Humor
v souladu s názvem díla osciluje mezi lehkým
pousmáním a těžkotonážní dardou, explicitně
vyjádřená vulgarita může nepřipraveného
milovníka poezie místy až zaskočit. 

Karel Trinkewitz svou básnickou sbírkou
prokázal velkou dávku talentu a píle, která je
v případě podobných jazykových experimen-
tů až polovinou úspěchu. Jistě, básním by se
dalo i leccos vytknout – některé rýmy působí
až příliš násilně a samoúčelně, humor je ob-
čas prvoplánový a snad až přespříliš třeskutý,

ale vždy je třeba mít na zřeteli nemalá jazy-
ková omezení, s nimiž se autor potýkal a která
do značné míry předurčila obsahovou strán-
ku básní. Česká poezie je tímto dílem bohatší
o novou, neokoukanou básnickou formu
a nám zbývá jen držet palce, aby se v našem
prostředí uchytila a v budoucnu inspirovala
další odvážné básníky, kteří se nezaleknou
hrátek s jazykem.

Martin Šíp

Nové vyprávění 
ze staré Plzně

Jeden významný kritik nepokládá Legendu za
novelu obzvlášť zdařilou, ale napsal o ní, že je
to „milá knížka“. A to mě povzbudilo víc než
jaká jiná kritická chvála. Protože to jsem
chtěl: aby se ten příběh dotkl čtenáře něžně,
důvěrně...

J. Škvorecký k Legendě Emöke

O cosi podobného zřejmě usiloval i Karel
Pexidr v útlé knížečce Nové vyprávění ze staré
Plzně (NAVA, 2009) – potěšit čtenáře „milou
knížkou“. „Historie neexistuje, toliko historky,“
pravil prý kdysi Ferdinand Peroutka. Historky
ze staré Plzně (či „obrázky a scénky“, jak se
praví na přebalu knihy) předkládá autor coby
sumu kdysi spatřeného, vyprávěného, tuše-
ného, domýšleného. Nejčastějším zdrojem
informací mu byly jeho babička a její rozpo-
mínání se, domněnky a úvahy. Babička Fran-
tiška je bytostí zjevující se zprvu v podobě
nezbedné uličnice s nebezpečně dobro-
družnými sklony, kaskadérky padající z bal-
konů, poté fešná nevěsta, vzorná maminka
a moudrá, ale stále zvídavá i zvědavá starší
dáma. Převážně její optikou jsou nahlíženy
staroplzeňské uličky, domy, dvorky, balkony,
pavlače, zahrady, větve stromů, kde uličníci
a uličnice žili svá dětství, ona je snovatelkou
příběhů více či méně uvěřitelných, přiléta-
jících „na perutích vyprávění“. Ztracený věčný
ráj – Plzeň zasutá do mlžného oparu paměti –
nepaměti, magická nostalgie vzpomínek na
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ose bylo – nebylo, zajímavosti, reálie, střípky,
zlomky skutečnosti, jimž netřeba porozumět,
toliko s pokorou přijmout jako vyprávění, jako
legendu (i proto ona citace na počátku). 

Leč ani z nejlepších úmyslů nevzejde vždy
očekávaný výsledek. Očekávaje další z již ne-
malého počtu literárních návratů do minula,
letitých, však ve vzpomínkách stále jinošsky
rozpustilých, a těše se na vzrušující promená-
du nostalgickým oparem zapomenutého,
odkládám přečtenou knížku s rozpaky. 

Zarámování do „velkých dějin“ není nezbyt-
né, jak i autor podotýká, faktem však zůstane,
že z epizodek a rozvlekle pointovaných anek-
dot, z pouhé „tříště“ při absenci jednotícího
elementu věru ani sebejednodušší příběh
stvořit nelze, dokonce ani historku, a feno-
mén babička prostě na vše nestačí. I toho si
je autor vědom a kaje se: „Hřivnu jsem pro-
marnil.“ Nelze než souhlasit a litovat spolu
s ním. Kvalitě textu nepřidají dosti časté hod-
notící či vysvětlující komentáře a dodatky, vy-
právění většinou spíše zdržující, ani stylová
nevyrovnanost a jazyková vyumělkovanost:
„Pokusíme se, aby to nebylo pivovarské bran-
ži líto, vyštrachat také nějaký podobný skan-
zen na jejich straně dvorečku... Pochůzky
/.../ nespotřebovávaly nějaké nezvládnutel-
né množství kroků... Chodec mohl při dobré
pozornosti zjistit, kam šlape... Čas pořád
hupkuje dál... Dobrodiní dlažby se v Plzni
dostávalo jen v ploše omezených historic-
kých mezích... Politováníhodné umenšení
kompletnosti domu“ – 

Ne vše, co zamýšleno jako humorné, musí
humorně i vyznít, nesrozumitelnost nemusí
být jinotaj, i architektura „nezávazného“ a od-
lehčeného vzpomínání, mezi které aspiruje
i toto, má svá pravidla stylová, kompoziční,
jazyková. Potěšení z možného spolusdílení
laskavé atmosféry starosvětských příběhů,
jakkoliv časem již vybledlých, mi v tomto pří-
padě přijde jako poněkud obtížněji dešifro-
vatelné. Přesto nepochybuji, že leckterý čte-
nář Nových vyprávění ze staré Plzně v textu
nalezne právě to, co hledá, což mu upřímně
přeji.

Jiří Staněk

Je Kindl novým
Miroslavem Ivanovem?

Někdejší děkan Právnické fakulty Západo-
české univerzity v Plzni Milan Kindl (nar.
1954) vydal za posledních jedenadvacet let
vedle řady odborných prací (jakou je i Do-
mácí právník, 2001) už osm prozaických knih
počínaje Chomutovskými aférami (1990).
Dosud poslední je loňská Láska za časů cho-
lery, tedy promiňte, Láska za časů StB.

Oč jde? Jen rok před sametovým převra-
tem byl z chomutovského gymnázia pro-
puštěn pedagog Lacko. Proč? Nezdůraznil
snad při dějepise, že vražda na tyranu není
zločinem z hlediska vyššího principu mravní-
ho? To ne, v hodině ale konstatoval: „Těžba
zdevastovala krajinu.“

Na škole tím končí, jenže není ořezávátko
a komunismus se už houpe. Žene to výš, a tak
se ocitáme ve světě jeho obhájce Viléma Čer-
ného. A titul románu? Bez metafor je odvozen
z prostého faktu, že se jistá vdaná dáma a její
milenec setkávají v konspiračním bytě StB, a to
při plném vědomí agentů. Ale přejděme raději
k hodnocení předchozího Kindlova opusu
V síti (2007, 224 stran), zaujal mě totiž víc.
A rozhodně nejen tím, že ho připsal svým třem
mileným mývalům slovy: „Udělali mi ze života
peklo, to jediné, v kterém chci žít.“

Kniha V síti (Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk) je napsaná výborně a může vás
to šokovat, nevím, ale podobná je, považte,
i dílu Miroslava Ivanova. A ne snad?

Také „záhadolog“ disponoval podobným
smyslem pro detail i podrobná líčení. Také on
obdobně kombinoval záhady historie a vlastní
pátrání. Rovněž Ivanov se ocital u kriminalis-
tů. S Kindlem mají blízký způsob uvažování
a snad i pohled na svět. Ale dost, neboť tady
veškerá podobnost končí a realitou zůstane,
že Ivanov psal „regulérní“ literaturu faktu,
zatímco náš právník těží jen z vlastních
prožitků a nad nimi konstruuje Eiffelovky.
I když krajně blízko Ivanovovu žánru.

A JUDr. Alder? Bez jakékoli debaty Kindl
sám. Bez jakéhokoli maskování, včetně vou-
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sisek či břicha a... A do jaké míry že odpo-
vídá i psychologická drobnokresba?

Nu, to nás z literárněvědného hlediska na-
štěstí nemá co zajímat, nicméně mé pozor-
nosti jednoduše neušlo, jak autor své citlivé
dobrotisko až narcistně idealizuje.

A zda obstojí kniha jako detektivka? Stěží,
o to se ale ani nesnažila. Ne, čtenáře věhlas-
ného E. S. Gardnera „kindlovky“ nejspíš ne-
chají chladnými, všem praktickým zájemcům
o informace, jak to chodí v Česku u soudů, je
však nelze nedoporučit.

Zrovna tak studentstvu. Škodí konstrukté-
rova metoda „co dům dal“ – a causy sice
Kindl kloubí dobře, ale právě že příliš kloubí.
Taky pro román V síti je charakteristická dis-
proporčnost. 

Vážný zájem o čtenáře však nelze autorovi
upřít a podobně jako Ian Fleming se nás Milan
Kindl dokonce „pokouší stimulovat všemi
prostředky“. Mezi ty náleží i rozmarně erotická
líčení, kterými bývají v pravidelných intervalech
doslova špikovány vážnější pasáže, ano, napří-
klad ty, kde se bojuje za peníze. Či rovnou za
české korunovační klenoty. Rafinované, byť až
pornografické prokládání ryze intelektuálního
výkladu připomíná jakési milostné předehry, ale
to vůbec nic nemění na podezření, že by tu
pomohl mocnější smysl pro zkratku i abstrakci. 

A čím že Kindl nejspíš je a čím že určitě
není? Není ani v nejmenším symbolistou,
i když právě pro to v textu bez ustání vytváří
(nevyužité) příležitosti. Realistou naopak je
bytostným, a přece zdárně uniká pastem
právního jazyka. I tak ale rozpálí většinu jeho
konstrukcí právě právní želízko!

Co však vadí nejvíc? Myslím, že pisatelova
paradoxní(?) neotlučenost životem. Ano, prá-
vě ta, jakou rozhodně nenajdete v prózách
nedávno zesnulého Jana Balabána. A tím ne-
říkám, že Kindl bravurně nezvládá drama
soudní síně, ale konstatuji, že svět není jen
tou soudní síní. Snad i proto působí finále
románu poněkud banálně a Alderovo hrozné
utrpení v „čase krutých zázraků“ a jeho „nej-
horší hodiny života“ nás nevyřídí.

O co že vlastně jde? Prostřednictvím e-mai-
lové pošty na trase Chomutov-Kostarika jsou

do hrdiny zvolna pumpovány drtící informace,
ani v nejmenším se nevysmívám onomu mo-
tivu souběžného ohrožení života hrdinova sy-
na a hrdinova medvídka, ale... Alder dostává
zprávu za zprávou (a to v blízkosti mladinké
krásky, se kterou ovšem pranic nemá) a kniha
vrcholí vcelku únosnou pointou. 

Nicméně se stejně nemohu zbavit pocitu,
že je bezmezná síla hrdinova vztahu k míšán-
kům poněkud nevěrohodná. I kdyby nebyla,
z textu ční jako až moc očividný produkt
Kindlova přání (a ničeho víc). Snaha o image.

A katarze? Nu, zkuste ji najít...
Ivo Fencl

Něco se stalo

Putování za krajinou
a lidmi

„Jsem přesvědčen a vím,“ říká hrdina
jedné Demlovy prózy, když uvažuje o krajině
svého zrození, „že každé duši jest určena
jistá krajina, bez které by nemohla žíti.“

Jeho slova platí beze zbytku i pro Marii Ma-
lou, žijící v Sušici, pro niž se krajinou návratů
stala Šumava. Tato krajina je mírná, a přitom
natolik bohatá, že si ani neuvědomujeme,
jaké štěstí je jí procházet. To jsem zjistil, když
jsem četl pokračování knihy první (Šumava –
putování časem), čtenářsky velice úspěšné.
Proto se autorka s vervou sobě vlastní pustila
do další knihy a její vzpomínkovo-turistická
publikace Šumava – putování za krajinou
a lidmi (Typos Klatovy) je na světě. 

Jakoby prvotní „uštknutí krajinou rodu“
vneslo do života paní Malé zvláštní látku,
která v ní vzbuzuje touhu se na uvedená místa
opětovně vracet. Ať jde o oblíbené Paště
a jejich okolí se samotami a osadami, tak
o zdejší pověsti, mýty a vzpomínky (Posezení
s Hansem), či o místa jejího srdce – městeč-
ka Rejštejn, Radešov či Mouřenec, Annín,
Radkov, Štěpanice, Kundratice, Palvínov
a Vatětice, Dobrá Voda i Hartmanice, jimiž
pomyslný okruh uzavřela. 
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Sama autorka o tom napsala: „Samozřejmě
mám ráda celou tuto podmanivou krajinu, ale
tato část mi nejvíce připomíná domov, kde
jsem prožila své dětství a mládí. Postupem
času člověku dochází, že by po sobě měl
zanechat nějaké vzpomínky na svůj rodný
kraj, aby se i příští generace dozvěděly, jak
se zde před dávnými léty žilo.“ 

Poslední část knihy Marie Malá věnuje
školní docházce a vzpomínkám na oblíbené
učitele (Škola – základ života), na svůj domov
a na vše, co s ním souviselo (Vůně domova
a Píseň domova). V kapitole Les a stromy mj.
napsala: „Fascinují mne lesy v okolí Horské
Kvildy a Javoří Pily. Jsou to spíše takové
pralesy. Stromy jsou hojně porostlé lišejníky,
kterým se říká vousatec a provazovka. Tyto
lesy jsou pochmurné, ale přesto krásné.“

A konečně jsou tady cesty. Kočárové, pol-
ní, lesní, cesty zamilovaných, kytičkové
a cesty k domovu: „Do detailu si pamatuji
pěšinku, kterou jsem chodívala do školy na
Svojše. Cestička vedla lesem, všelijak se kli-
katila, pokud se musela vyhnout stromu nebo
kameni. Přesně si pamatuji, v kterých mís-
tech jsem si nahlas zpívala, kde jsem mívala
pocit strachu, na mezičku, kde jsem si sedla,
když jsem domů táhla dva bochníky chleba
a uždibovala.“

Myslím, že po těch cestách a pěšinkách
dojde Marie Malá i se svou druhou knihou
k vašemu srdci.

Ivan Nikl

S kůží na buben

Energický ruch literární

Léto bývá příležitostí k nejrůznějším za-
staveníčkům, prozraďme tudíž v rámci plží
glosy, co může přijít o prázdninách na mysl!
Tak Bohumil Jirásek se vyslovil o mé malič-

kosti tuze laskavě, že jsem vnesl do Plzně
„energický ruch literární“. Zlatá slova, je-li
to pravdou, a bylo by to i milé, bylo-li by to
tak, leč začal jsem učit v Plzni až na podzim
1999, tudíž co ta léta předtím? Proč za ce-
lou polistopadovou dekádu, snad s výjim-
kou neliterární Pěší zóny a pak Spektra, ne-
vnesl do Plzně aspoň krapet „ruchu“ dlou-
ho předtím někdo jiný? Až Jana Horáková,
míním, našla kuráž stojaté vody rozčeřit
a „vymyslela“ Plže. Poučení: femmes fata-
les nejsou ustrašené, natož bázlivé, ba ani
před nadřízenými.

Plzeňský kamarád-literát svého času vydal
výtečnou generační prózu ze studentských
časů a nazval ji Podzimní lidé. Moc se mi líbi-
la, oceňoval jsem jeho vzácně přirozený ta-
lent vypravěčský, a čím víc se mi líbila, tím víc
mi cosi vrtalo hlavou. Vrtalo, vrtalo, nedovrta-
lo. Marné volání. Leč uplynulo několik let,
vzal jsem do ruky knižní prémii Umělecké
besedy za rok 1916 a rozbřesklo se mi: už
vím, kdo před necelou stovkou let napsal
prózu s názvem Podzimní lidé, který opomí-
jený klasik českého psychologického impre-
sionismu epického to byl! Kamarádovi se
omlouvám, že jsem ho včas nevaroval, leč
kdo byl tím předchůdcem, nepovím. Ať na-
jde, kdo hledá.

Peripetie rokování, kdo letos získá Státní
cenu za literaturu, jsou přísně tajné a vše vy-
jde najevo až k 28. říjnu, leč stejně potěší,
že: 1. Mezi nominovanými se octla i praž-
sko/plzeňská básnířka Karla Erbová. 2. No-
minoval ji mladší kritik, žádný vetchý staromi-
lec. 3. Nominovaných bylo přes čtyřicet jmen
včetně mediálních celebrit – a Erbová se do-
stala až do tzv. finálové skupinky. Jak to na-
konec dopadlo, neprozradíme. Ze zmíněné-
ho rokování lze usoudit, že třeba arciplodný
Michal Viewegh umělecky nesahá naší paní
Karle Erbové ani po paty. Natož k lemu
sukně.

Vladimír Novotný
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Jakub Fišer – narozen 1981 ve Stodě, kde žije,
v Plzni vystudoval Právnickou fakultu a pracuje zde
jako advokátní koncipient, zatím publikoval jen na
internetu

V příštím Plži mj. čtěte:

Laudatio pro Plzeň

Básně Karla Trinkewitze a Jiřího Nepora

Prózu Václava Grubera

Fejeton Oldřicha Janoty

Reportážní vzpomínku Jiřiny Fuchsové

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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