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Uzavírat další ročník Plže je vždy trochu
nostalgická záležitost, ačkoli to může být
víceméně i důvod k radosti: Plž má přece za
sebou další rok své existence, byl to tentokrát
rok z hlediska boje o přežití věru dramatický,
mnohem víc hubený než tučný, i když se to
projevilo – doufejme – především v menší
kvantitě, nikoli v nižší kvalitě autorských
příspěvků: nevyšly žádné přílohy, nezbylo na
ně. Víme, kteří kazisvěti či plžokazi by náš
časopis nejraději zašlápli, letos se jim to
naštěstí nepodařilo – také díky těm, kdo nám
podali pomocnou ruku. Ale je to malinko i na-
še vina: neumíme leštit kliky, nedokážeme si
dupnout. Ale kdo kdy viděl plže, který by
uměl leštit a dovedl si dupnout?

V Praze dřív nebo později vyjde v rámci
opulentního svazku básnické dílo Karla Šeb-
ka, než k tomu však dojde, jsme rádi, že také
v prosincovém Plži (podobně jako v č. 7-8)
můžeme seznámit čtenáře s doposud ne-
uveřejněnými verši tohoto novodobého čes-
kého prokletého básníka, který část života
prožil jako pacient v Dobřanech u Plzně. Stej-
ně jako v letním dvojčísle otiskujeme další
naivisticky stylizované texty Milana Kasla, kte-
ré podle naší mínky patří v letošním ročníku
k tomu kvalitativně lepšímu. Za uznalou zmín-
ku jistěže stojí – kromě nových nesmlouvavě
sarkastických „antibukolik“ Stanislava Bukov-
ského – fejeton Miroslava Sulana, básně Vra-
tislava Maňáka a Lucie Steiner v rubrice Mla-
dý Západ, ve které debutuje mladičká Johana
L. Vinšová, jablíčko nepadnuvší daleko od li-

terárního stromu Vinšova, dále text, jejž mů-
žeme pokládat za svébytný básnický nekro-
log a jímž se Alena Vávrová loučí s Ludvíkem
Kunderou (ostatně též autorem Plže). A jsme-
li u Vinšů, o Plzni mizející píše v retrospektivní
vzpomínce právě Luboš Vinš.

A co nás čeká: některé rubriky z Plže zmizí,
jiné se zase objeví. Svou úlohu se zdarem,
máme za to, splnila rubrika Laudatio pro
Plzeň, v níž na rozloučenou uveřejňujeme
hned čtyři texty pocházející z per plzeňského
básnictva. Určitě se třeba nad Antidivadlem
i za Antidivadlem toho ještě bude fůra dít, ale
s rubrikou S kopce pod Antivadlem je už
„šlus“, jak neslitovně konstatuje David Char-
vát. Po Milanu Šedivém si srdnatě naložil bře-
meno dvouletého kritického reflektování v Post-
ludiích Vojtěch Němec a i tato rubrika se
svého poslání zhostila – a v tomto čísle skon-
čila. A Mladý Západ? Záleží na kvantitě a ze-
jména kvalitě příspěvků, nepočítáme však už
s touto rubrikou jako s pravidelnou, i když
byla dlouhá léta tribunou mladé a mladší zá-
padočeské literární tvorby.

Také v Plži se už těšíme na vánoční svátky
a na silvestrovské vydechnutí. Všem našim
věrným čtenářům i „pomocníkům“, jichž snad
nebude muset být napřesrok čtrnáctero,
upřímně přejeme dny plné sváteční pohody
a vše nejlepší v novém roce. Zase s Plžem.

Vladimír Novotný

1Editorial

Jak mohla by ztratit se Plzeň?

Luboš Vinš



2Laudatio pro Plzeň

Jaroslava Málková

* * *
Včera večer
Asi probuzen narudlým červánkem
Pohnul se

Svatý na Saském mostě
A začal dirigovat vlny
Ospalé řeky

Topoly rozechvěly
Umíněné větve přece jen
Do kantilény

A otlučená paže staletí
Taktovala na zábradlí
Stále stejný motiv

Dřímající Roudnou
Zněl tiše
Tichounce

Karla Erbová

* * *
Na Saském mostě
přes ještě starší řeku
zažehli plynové lampy

Kdysi tu chlapci plavívali koně
Občas tu chvástavé střemhlav mužů
Občas tu zapřené zoufalství žen

Řeka tu stále píše plaché řádky
po jejichž přečtení
ti dlouho buší srdce

Josef Hrubý

* * *
Křoví tenkou čarou
v údolí s čínskou mlhou

Na západní straně
kostela svatého Bartoloměje
se kutálela slza
k hotelu Centrál
Tam zmizela

Moc se nepovedla
ta událost

Tamara Kopřivová

* * *
In hoc signum vinces
hlásá štítonoš
Městskými sady pluje tón křídlovky a houslí
A mezi chodci svatí ze Saského mostu
v převleku na odpočinku
Nad jejich hlavami anděl prozpěvuje
In hac urbe vivis
a  plní přání  Ať se dobře žije



3Poezie

Karel Šebek

Poezie je moje nemoc

* * *

Uzenářství lásky pád člověka
vlny se srážejí nad mou milou
ty svítíš a záříš
dopitá sklenice vína
život není kořalka na počkání
život je boj láska muže a ženy
tento plod se rozbil
mladí králíci utíkají do pustin blázince
držíme se všichni za uši
připadám si jako Venuše Milóská
ale nemám ani oči ani ústa
ani nohy ani trup
lidé mějte mě rádi
ale běžte k čertu

* * *

Ostnaté slunce zeměžluč
piju svou krev jako to nejsladší víno
básníci vstávají z hrobů 
a jejich kosti jako by se nechumelilo
píšou dál
stodoly poezie
putna veršů
záchodky poezie
jediná láska jsem já
Osvětim, Hirošima, Nagasaki
zahynuly mou rukou
nic vám neudělám
ale prosím vás mlčte
dávejte si tlačenku do úst
a buřty do uší
a vepřové do nosu

* * *

Gramofon v srdci se rozbil
prázdné zrcadlo ač před ním stojím
hvězdy hasnou blíží se ráno
nevím kam s opuštěností
bojím se návratů
venku je tma
jen pár zbloudilých aut
ztracený taxík lásky a štěstí
bouračka mé minulosti
hraju na varhany svůj žal
a čekám na odpuštění bohů

* * *

Hudba přináší lásku
swing večera
ty spíš
dávno mrtvá ale tančíš
na prádzném parketě úplně sama
s flaškou rumu 
v baru nenávisti
plná štěstí v rumovém smogu
papoušek křičí dobrý jitro dobrou noc
máš jejich křídla máš jejich zbarvení
odlétáš jinam než já
nikdy tě neuvidím
hluboko pod mořem píšu báseň
opuštěný na ostrově lásky
uprostřed moře
nenáviděn a milován žraloky



* * *

Po mé pravé ruce sedí spravedlnost
je to paní která kulhá na obě nohy
podobna vidlím míří ke hvězdám
v mé kapse zatím spí můj revolver
jako stověžatá Praha
dnes jsou ženy podobné rybám
rybník mého života
s vyschlým vrásčitým dnem
miluji tě a hýčkám
znám tvé nejmilejší hračky
medvídka tvých snů
bílou myšku na klíček
blbost se na mne usmívá ze zrcadla
jsem usměvavý jako bedna
jsem bezedná bedna
bedna propast
obydlí lásky
jsem vylidněný svět
jsem poezie krahujce
vyklované oči hvězd
les na konci lesa
rukojeť biče
který vše rozšlehává
který rozbíjí tvé mříže
jsi mým jediným ostrovem
jsi mým životem a mou smrtí
zůstáváš
na okraji

* * *

Před mýma očima za oknem blázince 
plují mraky

buď spravedlivá vůči broukům
a vezmi si kolem krku zlatohlávka
vždyť jsi to ty
moje zlato
moje jediná láska

pohoří smutku
zamřížovaná dílka
opasek světa
sestra anděla
sestra beznaděje
nekonečná dálka modra moře
Orinoko
báseň jako píseň
ty spíš
a voláš
SOS ztraceného života
poezie je moje nemoc
a psací stroj je nejlepší lékař
oranžové ticho
klávesnice jara

* * *

Začínám popisovat papír boulemi písmen
je to jako kdybych stavěl v hlavě sklepení
pro budoucí časy
kdy poezie bude zase moje včela
a já budu psát sladce jako bonboniéra
pro dámy krásné jako vodotrysk 
v básni se všechno ztratí
sousedkou náhody je láska
ty jsi přišla a zase odcházíš věčnou 

branou tohoto světa 
který je jen velkou blechou
skáču z písmena na písmeno
chtěl bych být psacím strojem
chtěl bych být potetovaný tvou básní
vždyť láska je jen píseň
tichá píseň lásky
příšera plotu za kterým ležím
zamřížovaný šílenými okny Dobřan
za nimiž pláčou a smějí se smutné 

postavy v ústavních teplákách
buď mou abys byla
jsem tvůj abych byl
napořád poezií bídy
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* * *

Paprsky měsíce rozbily mou tvář
jedu jako prázdný autobus prázdnou nocí
a kolem mne se snášejí padákoví myslivci
chtěl bych být mladý jako právě
vypečený párek
a starý jako věčná Niagára
vlaštovky noci oblétávají lásku
a skály rostou z lidí
připadám si jako plamenomet
nebo hořící plachetnice na hořícím moři
hořícího lože světa
jsem jeskyně noci
se svíčkami hvězd
hřbitovy budou a my tady nebudeme
jitrnice budou vždycky k dostání 

jak holky na počkání
a věčná jatka poezie
majáky představ
lidoop člověka WC humanity
veřejnost krásná jako cedník
červotoči knih
obočí květin
mou lásku přibil k zemi déšť
má láska na vrcholcích střech
petrolej lásky měsíční paseka
mám oči abych neviděl
ústa abych mlčel
a tělo abych nebyl
než křížem u jezera
jezero vypil déšť
desatero svatých čertů před vraty kostela
deset rohatých farářů
desatero vůní lásky
deset lesů deseti přání
deset blbců na každém desátém rohu ulice
deset hospod mého života u vypité smrti
deset smrtihlavců života

deset šibenic svaté desatero smrti
mou lásku odvál sníh
jdu po špičkách po hladině jezírka
až k tobě má lásko
napůl žena napůl uragán kolibříka
lezu po žebříku za svou láskou
je na každé desáté hvězdě
deset nožů stačí k revoluci ducha 

na papíře
střechu dnešní noci rozbil déšť
utoneme

* * *

Na moři čekání vlků
Čekám na vlčici jako na svůj den
Láska je srážka vlaků 
Svět nečekej čekej svítání
Hrad roste jako houba v dešti
Má láska je déšť
Hrobník kapek děravá okna děravé boty 

samoty

Střevíčky zamilovaných mají vysoké 
podpadky

Jehličkové střevíčky do plesu
Na který nikdo nepřijde
Na který nepřijde ten pravý

Déšť který čekám nikdy nepřijde
Déšť který nečekám
Dešťové kapky rosy

Jinovatka na prstech stromů
Vytí mé duše
Která je někdy kočkou někdy vlkem
A čeká na kořist

5



6Próza

Milan Kasl

Ze života a díla scénáristy
Česlava Boháče

Čáp Česlava Boháče

Česlav Boháč se ráno probudil a zjistil,
že venku napadl sníh. Tak pomíjivá věc,
pomyslil si. Jaká by byla rozkoš potkat ve
sněhu čápa. 

Vyšel před dům. Všude bylo plno sně-
hu. Třpytil se, blýskal a byl bílý. 

Česlav Boháč se rozběhl vstříc zářící-
mu. Udělal panáka. Jako malé dítě roz-
táhl ruce a nohy a bacil obličejem do bě-
lostné plochy. Sníh polykal i dýchal. Sníh
studil. Česlav Boháč vstal a na sněhu
uviděl otisk svého přání. 

Nebe bylo šedé, sníh bílý a paneláky
taky šedé. Tu a tam se černala hromada
něčeho, zřejmě zapomenuta dělníky –
výtvarníky. Jaká krása. Teď tu chybí je-
nom čáp, pomyslel si Česlav Boháč.
Chybí tady proto, že by se náramně hodil
do té scenérie. A také proto, že čáp je
náramně pěkný pták. Pro pocit bezpečí
(měl z té spousty trochu strach) se přitulil
k hrubé zdi jednoho domu. 

Česlav Boháč se podíval vzhůru a ne-
chápal. Když tady mohou kroužit vrány,
proč tady sakra není aspoň jeden čáp?!

ČÁP, SAKRA!!
Copak toho chce tolik?
Mnul si čelo a cítil, že sníh pod jeho

koleny povoluje. Celou tu dobu totiž kle-
čel. A bude mít černá kolena. A maminka
mu řekne: „Česlíku, kde jsi se tak zma-
zal?“

Vrány kroužily poměrně nízko. Něko-
likrát zahlédl jejich oranžové zobany
a tupé žluté oči. Snesly se ještě níž.

Česlav Boháč začínal mít mezi panelá-
ky strach. 

Vtom jedna z vran narazila červeným
zobákem na betonovou stěnu. Udělalo to
cvak. 

A spadla do sněhu. 

Ostatní vrány odlétly. Česlav Boháč se
zvedl a přiblížil se k černému ptáku, který
se odrážel od bílého sněhu. Vrána velmi
směšně hrabala jednou packou a vypa-
dalo to, jako by chtěla startovat motorku. 

Česlav Boháč se usmál. „Tak jsi dolé-
tala, chudinko,“ špitl. Navršil na polo-
mrtvého ptáka hromádku sněhu. 

A to byl čáp Česlava Boháče. 

Návštěva u Česlava Boháče

Česlav Boháč cítil po celém obličeji
i na obnažených rukou, které si nevsunul
do kapes, bolestivé šípy mrznoucího
deště. Vítr fičel přímo proti němu. Česlav
Boháč šel lehce předkloněn a celou by-
tostí vnímal pouze zimu a bolest. 

Česlav Boháč seděl konečně doma na
židli a rudýma očima hleděl na bílou zeď. Ta
přestálá hrůza sychravé noci se mu najed-
nou zdála být ničím proti tomu, co očeká-
val. Proti tomu, co se stane. Ten vítr, který
lomcoval dveřmi a hučel a kvílel ve všech
skulinách, ten vítr, který kvílel jako hladová
nemluvňata, mu najednou přišel k smíchu. 

Člověk, který vešel, vůbec nebudil
hrůzu ani obavy. Ačkoliv to byla situace,
kdy by se mohl Česlav Boháč určitě bát. 
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Měl na sobě šedivý plášť a červenou
čepici s bambulí (tedy opravdu nic straš-
ného). 

Stál ve dveřích a civěl na Česlava Bo-
háče, jako by nechápal, kde je a proč.
Česlav Boháč se v první řadě divil, že
nemá z podivného hosta strach, a dále se
divil, že má ten člověk tak strašně rudý
obličej. Světlounce modré oči se od ně-
ho odrážely v jakési nebeské harmonii. 

A ty oči civěly na Česlava Boháče, se-
dícího zpříma na židli. 

„Promiňte, pane,“ řekl ten člověk, „ne-
mohl byste mi dát sklenici vody?“

Česlav Boháč polkl, křečovitě vstal
a do zasviněné skleničky natočil trochu
hnusné, teplé vody. 

„Děkuji,“ řekl ten člověk a přitom se
trochu zajíkal. Vypil to svinstvo během
velmi krátké doby. 

Česlav Boháč se dostával do zvláštní-
ho transu. Jakoby mimoděk pokynul pří-
chozímu, aby si sedl. 

„Děkuji,“ řekl ten člověk znovu. Židle
pod ním trochu zavrzala a on si pohodlně
natáhl nohy, na kterých měl mokré,
ušmudlané kecky, co se nosily před dva-
ceti lety. 

Oba muži seděli naproti sobě. Příchozí
pokynul rukou a tiše řekl: „Mrznoucí déšť
může člověka dohnat prakticky k čemu-
koliv.“

Česlav Boháč, i když to bylo skoro pro-
ti jeho vůli, cítil v tom člověku spřízněnou
duši. 

Upřeně se na toho chlapa podíval
a zjistil, že pláče. Brečel tak strašně, tak
usilovně, že trhal celým tělem a měl při
tom stále natažené nohy v těch staro-
dávných teniskách. Obě ruce si přiložil
na obličej. Česlavu Boháčovi bylo velmi
trapně. 

Tiché vzlyky byly ve velkém nepoměru
k trhavým pohybům, které doprovázely

jeho pláč. Zdálo se, že se ten člověk do-
stal do nějaké extáze, protože tohle už
nebyl pláč, ale nějaký záchvat. 

Ten člověk brečel hrozně, měl stále
natažené nohy a ruce na obličeji a mezi
prsty mu tekly krůpěje slz. 

Trhání těla postupně sláblo, vzlyky byly
stále tišší, až nebylo slyšet nic. Slzy tekly
až na špinavou podlahu a Česlav Boháč
se divil, že jsou skoro černé. Jako kdyby
si ten člověk maloval oči. 

Tahle ošklivá scéna trvala několik
minut. Česlav Boháč sledoval fascinován
pláč toho muže a nemohl od něj odtrh-
nout oči. 

Konečně si návštěvník odtáhl ruce
z obličeje a Česlav Boháč strnul. 

On už neměl oči!
Místo světlemodrých bodů, které před-

tím tak zářily z rudé tváře, mu zbyly je-
nom dva černé důlky a ten člověk vstal,
porazil židli a s dopředu nataženýma ru-
kama hledal východ z místnosti. 

Potom už jen klaply dveře a vítr něko-
likrát zarumploval zahradní brankou. 

Poslední bílé kvítky jasmínu rozfoukal
mrazivý vítr a Česlav Boháč seděl na
židli, zíral do otevřených dveří a chvěl se
zimou. 

Česlav Boháč vegetariánem

Česlav Boháč objevil takový malý vý-
růstek na levém víčku. Raději tedy zajde
ke svému lékaři. Česlav Boháč měl totiž
podezření, že by mohlo jít o nějakou ra-
kovinu. 

Lékař Česlava Boháče byl takový po-
ďobaný člověk s velkým červeným no-
sem a jmenoval se Dr. Leoš Láska. Če-
slavu Boháčovi byl Dr. Láska velmi nepří-
jemný, protože na rozdíl od většiny lékařů
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nevoněl karbolkou, ale ostře čpěl ky-
selým potem a z úst mu byla cítit kořalka.
Česlav Boháč si vzpomněl na svého
strýce Františka Boháče, který smrděl
podobně. 

Česlavu Boháčovi se z toho dělalo zle. 
„To je normální přebytek cholesterolu,

musíte žít zdravě, mladý muži!“ dýchl na
něho kořalku Dr. Leoš Láska. 

Cestou domů Česlav Boháč hodně
přemýšlel. Vadilo mu, že takové rady mu
dává zrovna Dr. Láska, který je každý
den namol, také mu vadilo, že mu říká
mladý muži, i když muž bezesporu byl
a mladý byl určitě, ale to spojení Česlavu
Boháči vyloženě vadilo. Pravděpodobně
už od dětství. 

Česlav Boháč seděl doma u stolu
a hlavou mu běžela spousta myšlenek.
Přemýšlel o svém problému s choleste-
rolem, o Dr. Leoši Láskovi, že je možná
nešťastný člověk, a nakonec se rozhodl,
že bude vegetariánem. Prostě přestane
jíst maso. 

Česlav Boháč ve speciálním obchodě
nejprve nenápadně vyzvídal, co vlastně
takový vegetarián pojídá. Potom nakoupil
ovesné vločky, sójové maso, luštěniny,
zeleninu, vinný ocet, olivový olej, celo-
zrnný chléb, nekvašený chléb a spoustu
bílého jogurtu. 

Česlav Boháč měl hrozný hlad, a proto
na pórek a sójové maso nakapal vinný
ocet a olivový olej, nasypal do toho oves-
né vločky a nakonec do té sračky vkyd-
nul dva bílé jogurty. 

Česlav Boháč ještě nikdy nic tak od-
porného nejedl. I když to svinstvo zaku-
soval střídavě nekvašeným a potom celo-
zrnným chlebem, žaludek se mu zvedal
jako nezkrotné kůzle.

Česlav Boháč sežral celou mísu toho
neobyčejného pokrmu a bylo mu zle.

A ještě hůř, když si vzpomněl na tru-
dovitého Dr. Leoše Lásku, který mu tohle
doporučil. 

Česlav Boháč byl celý bledý. Šel se te-
dy projít. Břicho měl úplně tvrdé a v hubě
se mu převalovala chuť jakoby chlévské
mrvy a plesnivého papíru. 

Česlav Boháč se zastavil ve své oblíbe-
né hospůdce, kde potkal svého známé-
ho, Jaroslava Kořána, známého opilce. 

Jaroslav Kořán byl takový uřvaný
patron s pleší, který znal spoustu přitrou-
blých historek, neustále se nahlas smál
vlastním idiotským vtipům, ale celkem se
s ním dobře pilo, protože zdědil nějaké
domy a ty burácivě propíjel se svými
kumpány. 

Česlav Boháč si objednal malé pivo
(protože pivo je vlastně vegetariánské pi-
tí) a svěřoval se Jaroslavu Kořánovi se
svým údělem. „To chce rum!“ zařval Ko-
řán a objednal Česlavu Boháčovi deci
rumu. Po krátkém zaváhání do sebe Če-
slav Boháč zvrhnul sklenici rumu a bě-
hem tvůrčího rozhovoru s Jaroslavem
Kořánem pil jednu za druhou. 

Najednou mu začalo být lehce, měkce
a lahodně. Aby zvýšili libé pocity vyvo-
lané alkoholem, házeli do sebe další
a další kořaly jako o závod a ukrutně řva-
li. Jaroslav Kořán prohlásil, že se na
všecko může klidně vysrat, on že to ne-
má zapotřebí, Česlav Boháč opáčil, že
on už na to sere delší dobu, což bylo jed-
noznačné opilecké sbratření a další run-
da rumu. 

Oba řvali jako paviáni čím dál víc. Po-
slední, co si Česlav Boháč pamatuje, je
to, že se s Jaroslavem Kořánem pohádal
a při strkanici upadl na záda. 

Česlav Boháč se kupodivu probudil rá-
no ve své posteli, která byla úplně mok-
rá. Sedl si na pelest, vytřeštil krhavé oči
a přemýšlel. 



Potom vstal, vzal všechno zdravé jídlo
a spláchl je do záchodu. Když se voda
s burácením objevila v porcelánové tla-
mě, zařval dovnitř: „NIKDY!!!“

Na tohle se mohu klidně vysrat, pomy-
slel si. Ale to se mu nepodařilo, protože
se velmi neklidně a toho dne ne napo-
sled, pozvracel. 

Vzpoura Česlava Boháče

Česlav Boháč byl scénáristou. Stal se
jím proto, že chtěl, dále proto, že chtěl
hodně a také znal svoje. Česlav Boháč
byl scénáristou úplně normálním. Po-
slouchal svého šéfa a všude chodil včas. 

Česlav Boháč dělal scénáře k rekla-
mám. Byla to práce svým způsobem zají-
mavá a měl své jisté. Jeho šéf byl tvaro-
hovitý prcek s ježčíma očima Jan Havrá-
nek. Neměl Česlava Boháče rád. Bylo to
kvůli té přesnosti. 

Česlav Boháč jel vlakem z Brna. Pře-
mýšlel o tom, jaký uzavřel dobrý obchod,
o tom, kolik procent dostane, a také pře-
mýšlel o tom, jaký je Jan Havránek špat-
ný člověk. 

Také Česlav Boháč neměl Jana Havrán-
ka rád. Bylo to proto, že to byl jeho šéf. 

Druhý den ráno, když Česlav Boháč
přišel do studia, Jan Havránek mu vrazil
do ruky novou zakázku, reklamní šot na
nový prací prášek Perspeed. Nová prací
bomba. 

Jan Havránek řekl: „Máš na to týden!“

Česlav Boháč seděl v noci ve svém
pokoji, měl hlavu v dlaních a přemýšlel. 

Šéf totiž ještě dodal: „Musí to být bom-
ba!“ Přemýšlel tedy o bombě. Mozkem
mu běhaly všelijaké podivné myšlenky,
ale ta pravá bomba ne. 

Se zoufalým pohledem sledoval Če-
slav Boháč obrázek s nějakou divnou
ohnivou plachetnicí. Cítil v sobě sílu
a odhodlání, ale pořád ne a ne na něco
přijít. 

Místo toho si vzpomněl na svého strý-
ce Františka Boháče, na jeho lihový
dech a neustále vodnaté, zarudlé oči
opilce. Na svoji maminku, kterou měl
před očima stále plačící. 

Česlava Boháče přepadl dokonce
takový zvláštní pocit, že ta dobrá žena
proplakala celý život. 

Vzpomínal na ledacos, na všelijaké
ústrky, zapomenuté sliby, malé a velké
dluhy, malé a velké trapasy, na čistotu
začínajícího života i hnilobný zápach umí-
rajícího. 

Česlav Boháč vzpomínal na ledacos. 
Vstal z křesla, utřel si uslzené oči a šel

na záchod. A už potřetí Česlav Boháč
zapomněl, že dveře na onu místnost jsou
nízké. Dost nízké. 

Nejprve viděl červenou plochu, potom
malé modré hvězdičky na modrém poli. 

Česlavu Boháčovi bylo najednou
všechno jasné. Doslova se mu rozsvítilo
v hlavě. Spadl z něho všechen strach.
Zalapal po dechu. 

Chvatně se oblékl, jel do studia a do
rána pracoval. 

Česlav Boháč s očima krhavýma tak,
jako je míval strýc František Boháč,
slavnostně předával ráno svému šéfovi
hotovou práci. Jan Havránek nevěřícně
kroutil hlavou. Se slovy „To jsem zvědav!“
zmizel v promítací místnosti. 

Zešeřilo se a na plátně se začaly ode-
hrávat neuvěřitelně nechutné věci. 

Celý reklamní šot byl založen na
ústředním sloganu: 

PERESPEED JE BOMBA JAKO HOV-
NO Z PRDELE!

9
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Luboš Vinš

Plzeň mizející?
Mizí nám. 
Kouzelná zákoutí, kde dalo se nerušeně

snít. Staré domy vonící steskem, hájemství
vlaštovek, divokých koček a nedokonče-
ných básní. Pavlače, kde starouškové šou-
rající se po ránu s nočníkem odměřují čas. 

Když se člověk podívá do kalendáře
Staré Plzně, může jen konstatovat, mizí
nám. Mizí celé ulice, domy. Mizí tajemná
místa zanedbaná a opuštěná, rozmazaná
věkem. Slávu předchozích pokolení na-
hrazují účelové stavby. Arogance „nové“
doby dělá si arogantně místo. Onehdy
parčík, dnes autostráda, kudy valí se ner-
vózní plechovky. Dříve malebná secesní
lékárna, dnes podchod. /.../

Mizí, ale také přibývá, proměňuje se.
Zmizela ponuře nejistá, zapšklá atmos-
féra náměstí, náměstíček, nároží. Domy
na předměstích zjevují se v staronové
kráse. Parky dostaly nový ohoz, město
se pyšní pěší zónou.

Jak mohla by zmizet Plzeň, jejíž skalp
ni Žižka, ni komunista na opasek nepři-
pjali? Jak mohla by ztratit se Plzeň, jíž ani
věrné milování čtyřech řek nezbořilo? 

Plzeň, černá krasavice, která konečně
po létech začíná být trochu do světa. Oči
ještě plné sazí, již na modernu sází. 

Nehezký „Hutní projekt“, kterému pad-
la za oběť křižovatka „U Zvonu“, dostal
nový kabát i jméno. Nové budovy fakultní
nemocnice podobny paláci Aladinovu
zvedají se jako kouzelným proutkem ze
stráně Na Mikulce. Pravda, Aladinovi by
to trvalo o něco kratší dobu.

Plzeň začíná vstávat z prachu, strojit se
jako pravá dáma. Už nemusí v noci na
víčkách vážit ocel na ruské tanky. Už
nemusí se dusit smradem ze sléváren,

z hutí. Prolhaná, bolestně nedávná minu-
lost hodí se leda tak do čítanky. 

Už nemusí plzeňské krásky na Bole-
váku oplakávat konec léta. Salony krásy,
solaria, fitness centra rády učiní z nich
ozdobu módních časopisů. Mohou v kli-
du nechat se muchlovat světáky na lavič-
kách beze strachu, že by jim silonky pro-
děravěl kyselý déšť. Už nemusí se kolem
Perlovky bojácně našlapovat. 

Ubylo chodců, přibylo aut, pocit studu,
nejistotu vystřídala honba za úspěchem.
Náš plaz do budoucnosti hledí s optimis-
mem kreditních karet. 

Jistě nás teď tíží zase něco jiného.
A možná litujeme tehdejší zvláštní, chmur-
né chuti piva v lokálech, kam chodil se
zapíjet konec směny. A rádi bychom znovu
podepřeli imaginaci kakofonií podpatků
načančaných slečen na Jižním. Kavárna
Corso, kde vysedávaly unylý karamelový
holky, ve vlasech přestřelky žádostivých
pohledů vískané kouřem Camelek, kamsi
odplula. Namísto ní? Do zapomnění řítí se
budovy škodovácké historie. Kolik z nás
užilo si tam zoufalství na zkušené. 

Avšak čeho jistě nelitujeme, je nepří-
tomnost ostrých střepů popílku po set-
mění. Kampak jsi se poděl, Káji? 

My zůstáváme. Zůstáváme, abychom
vzpomínali. Na mnohá přátelství, zrady,
prohry. Na všechno, co dal dohromady
život. Zůstáváme, abychom se těšili z pro-
měn, změn, a zároveň na ně, hezky po
česku, nadávali.

Jak mohla by zmizet naše Plzeň plná
hospod, hospůdek... a těch snů, co
jsme tam snili, když nebylo kam utéct.
A těch piv, co prolila hrdlem marnost!
Těch lásek usoukaných z nicoty! 
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Nezmizela ani Morávka, velké a malé
Jádro, jízdní řád po pamětihodnostech
našich ztrát. Těch filmáčů, těch rozpusti-
lých mejdanů, kde nad ránem mihla se
neuchopitelná pravda. Těch strachů, že
mě někdo udá pro moji báseň. Že mne
budou šacovat na ulici, hledat nejnovější
samizdat. Toho bloudění po ulicích. Těch
jízd tramvají z konečné na konečnou s
nadějí, že tam někde potkám sebe. 

Se střechou gotické prádelny ve dvoře
rohového domu na náměstí zřítila se
moje trýzeň odsouzence. Jenom kobka
hnije dál někde v podzemí spolu s uhlím,
které jsem nikdy nenalezl. 

Půl Skvrňanské, pot, krev a slzy ško-
dováků za první republiky padly za oběť
budovatelskému nadšení. Teď kraluje
tam autobusové nádraží.

Rozpadají se městské lázně, kde zdi
dosud tají křik omladiny, a určitě našel by
se kdesi ve věčnosti paměti alespoň
atom tepla ze sauny.

Naštěstí pivovar nemusím zapsat do
seznamu ztrát. Stále za vlahých večerů
vyluzuje onu omamně příjemnou vůni. 

Lehla starobylá nemocnice Sady
5. května. Kostely, dávní to ideologičtí
nepřátelé starého režimu, zůstaly ušetře-
ny plánů kultu osobnosti. Asi si je nechá-
vali na později. Kostely, kde čekalo se na
spásu, jež nepřišla. 

Odstřelili půlku Skvrňanské, porazili
Sirkovku, zakopali Zvon – zbyl mi po
něm jenom sen, jak tam bloudím bezpri-
zorní, nahý, než i ten obrátí se v prach. 

Zmrzačili Lochotínskou, porazili a po-
rážejí dál. Staré, nepotřebné domy.
V mnohých z nich bytoval stařec Genius
Loci, bez něhož žádné město není měs-
tem, jen hromadou kamení. 

Strhli původní hotel Centrál, studna
zůstala. Nad ní za nocí tančí bájné víly.
Málem odstřelili Roudnou. 

Ale Plzeň žije dál. Saský most netváří
se v betonovém krunýři sice příliš sebe-
jistě, ale trvá. Zůstaly Masné krámy,
spousta měšťanských domů protírá za
úsvitu omládlou tvář. 

Sídliště roztahují křídla, jakoby železo-
betonový anděl, ač na věky přikován,
vzlétnout chtěl. Zůstaly podzemní chod-
by, kde turisté na stopovačku s Mínótau-
rem hrají. Zůstalo náměstí Republiky, ob-
čas ukáže se i velbloud. 

Mnohé zmizelo, mnohé zůstalo, něco
přibylo. Plzeň, přehlédneme-li všelijaké
ty šrámy po dynamitu, buldozerech,
zkrásněla. Ubyla kina, přibyly kluby, par-
ky ožily, objevila se pěší zóna, promená-
da, ale zase další padlí, namísto výstaviš-
tě vyrůstá nám konzumní ráj. 

Peklo zatím zůstalo. Peklo našich ne-
čistých slibů, peklo maturáků, peklo
nejistot a zmatků. Zůstala Bedna, kam
chodilo se na kávičku a plesy. Divadlo,
muzeum, Hamburk, přibyly galerie...
Magická síla vlaků snících o cestách
někam za nadějí stále vyzařuje z kopule
Hlavního nádraží. Zůstala záhadně se
vlnící těla řek, procházky do Bukovce,
na Bílou Horu, vzpomínky. Jen kroky
zasněného, depresivního mladíka roz-
vál čas. 

Stále ti dlužím, ty moje něžná, zlá pří-
telkyně. Prožil jsem v tobě všechno!
V mysli stále přebývám ve tvých drža-
vách. 

Nové lásky slibují si U Vošaha věrnost.
Staré lásky vzpomínají po kavárnách,
„když my jsme byli mladí, rostly nám vlasy
a smrt dosud nesáhla si!“ 

Bez fanfár a proslovů zmizel chorý
duch jedné epochy. Ne příliš šťastné.
Třebaže s ní spojujeme dobu naší zmi-
zelé mladosti, nelitujme. 

Plzeň navrací se, kam patřila. 
Možná i my se navracíme.
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Stanislav Bukovský

U nás a kolem nás
Práce, oheň, peníze
Práce asi z opice člověka neudělala.

Bobr, krtek, mravenec, ani včela, ani pták,
co si hnízdo staví, přece lidmi nejsou a co
se napracují. Maxim Gorkij kdysi řekl, že
kdyby se lidé hodnotili jenom podle práce,
byl by nejlepším člověkem kůň. 

Přitom kůň nejenže není nejlepší, on
není vůbec žádný člověk, byť by byl jako
Swiftův Hvajninim mnohem lepší než člo-
věk. A kdejaký lenoch, lidské individuum
práce se štítící, člověkem bezesporu je.
Otázkou je, zda je to vůbec nějaká před-
nost být člověkem. Když už ale jednou lidé
jsou, tak v čem tkví ta jejich lidskost? Člo-
věk prý má duši. Má ji ale doopravdy?
A ostatní živí tvorové ji nemají nebo ji taky
mají? Křesťanští mudrci ženám ve starších
dobách taky duši upírali, teď už ji jako mají.
Zvířata ji zatím nemají, ale třeba ji jednou
mít budou. To bychom je však pak nemohli
jíst. Tak ji asi mít nebudou. A lidé, dokonce
snad ani muži, zřejmě taky ne.

Zdá se, že co jen lidé mají a co zvířata
nemají, je oheň a pak ještě peníze.
Oheň, to je energie, která odstartovala
civilizaci. Oheň dělá světlo, teplo, po-
hyb, pomocí ohně byly vyrobeny všech-
ny výrobky, na něž jsme si zvykli. Bez
ohně bychom zůstali u kamenů a klacků.
Ty ale umějí používat i mnohá zvířata.
Oheň však nestačí. 

Aby civilizace mohla dosáhnout vyšší
úrovně, bylo třeba vymyslet něco, co by
nahradilo směnný obchod. Asi by nešlo,
aby skupina lidí postavila dejme tomu
atomovou elektrárnu a dodávala pak
elektrický proud jiným lidem, kteří by jim
za to dávali potraviny, jiní šaty a zase jiní
by jim hráli divadlo. Nebo aby státní

úředníci vydávali různá nařízení a dávali
lidem pokuty a oni by jim za to stavěli
domy a vozili je na dovolenou. To už ne-
mluvím o tom, jak by vypadaly ty pokuty,
asi by zůstalo jen u výprasků. 

A tak jako oheň dodal civilizaci pro její
rozvoj potřebnou energii, tak peníze jí
daly kulturu a vylepšily mezilidské vztahy.
Díky penězům není třeba platit prací za
práci okamžitě, ale je možno hodnoty
vytvořené prací naakumulovat a pak je-
jich utrácení realizovat někdy jindy. Ve
svých důsledcích to umožňuje šikovným
jedincům nashromáždit takovou hodnotu
vytvořenou jejich usilovnou prací, až mají
vystaráno třeba na několik tisíc let dopře-
du. 

Samozřejmě tisíce let však žít nemo-
hou, a tak je tu další dobrodiní, které
umožňují peníze, a to je dědění majetku.
Když třeba před dávnými lety toho něčí
předkové napracovali hodně do foroty,
mohou později existovat celé generace,
jež pracovat nemusí. Jen si představte
při neexistenci peněz situaci, že byste
od někoho chtěli, aby vás celý život živil,
protože váš dědeček pro jeho dědečka
toho tolik napracoval, tudíž jeho rod musí
navěky živit váš rod. Zní to jako hloupý
vtip, ale protože byly vynalezeny peníze,
tak to docela dobře jde. 

Vzhledem k tomu, že peníze jsou zá-
kladem fungování společnosti, bez nich
by nebyl na světě pořádek ani spravedl-
nost. A protože si lze za peníze všechno
a všechny koupit, mohou na světě být
i takové prospěšné instituce, jako jsou
politické strany a nezávislé soudy. Bez
peněz by se celý ten systém sesypal jako
domeček z karet, všechen oheň by nám



vyhasl a v hospodách by to v prostorách
určených pro kuřáky zelo prázdnotou.  

1 = 2
Koncem padesátých let nám na plzeň-

ské strojnické průmyslovce pan učitel
matematiky Jaroslav Hauzner na tabuli
pomocí složité rovnice dokázal, že 1=2.

Až do té chvíle jsem měl pevnou půdu
pod nohama, věřil jsem zákonům, fyzi-
kálním i lidským. Měl jsem za to, že čas
jde neměnným tempem stále jen kupře-
du, k všeobecnému pokroku, věda, že
jednou provždy odhaluje jednu pravdu za
druhou a soudy že ze zásady soudí
spravedlivě. Věřil jsem, že lež má krátké
nohy a že s poctivostí nejdál dojdeš.
A teď to najednou začalo: 

S teorií relativity přišel i relativní čas,
zinscenované procesy, neidentifikovatel-
né létající objekty, někdejší věda se stala
pavědou, zato buržoasní pavěda vědou
a z těch nejlepších z nejlepších byli najed-
nou zločinci. Tím to ale neskončilo, k nor-
málu se to už nevrátilo; ačkoliv čas plynul,
vůbec se to nelepšilo. Z domněle uspořá-
daného světa nezůstal kámen na kameni. 

Dnes už neplatí vůbec nic. Hmota už
není hmota, protože celý vesmír než se
stal vesmírem, tak se vešel do nepatrné-
ho bodu, samá energie a žádná hmota,
teď je někde ta hmota nehmota, jinde
zas antihmota, státy mají astronomické
dluhy, banky jsou švorc, státní adminis-
trativa je jak černá díra ve vesmíru, obča-
né mají dluhy a splácejí hypotéky a při-
tom jsou všichni tlustí a bezstarostně si
cestují po všech sakrech a destinacích. 

Ostatně ani zákon o zachování hmoty
už neplatí; zcela logicky, když žádná
hmota není. V obilí se dělají kruhy, mlé-
kem se pole zalévají, ženské místo sukní
nosí kalhoty, zločinci na všech frontách
vyhrávají a z obětí zločinů se u soudů

stávají zločinci. Právníci, co nejsou práv-
níci, řídí ústavně právní výbory a ti, co to
myslí upřímně, jsou ze všech nejrafino-
vanější.

Až do okamžiku, než pan učitel Hauz-
ner spočítal, že 1=2, zdál se mi svět jako
funkcionalistická budova. Teď to všech-
no vypadá jako bláznivá postmoderna,
jako nějaké pochybné alternativní umění.
Přitom to byl takový hodný člověk a vý-
borný pedagog. No snad za to všechno
nemůže, snad svým výpočtem nezměnil
do té doby spořádaný svět v jedno velké
absurdní divadlo.

Ti kolem nás
Na západ od nás, našinců normálních,

vcelku rozumných a slušných, žijí Němci,
lidé, kteří neumějí pořádně mluvit, tudíž
němí. Podobně jsou na tom Maďaři a Ta-
taři, takže když někdo plácá hlouposti, je
to Maďar nebo Tatar. Ale nejen to: Pro
nic za nic se neříká velice škodlivým hlo-
davcům, takzvaným rocnám, němkyně
a podezřele vyhlížejícímu hmyzu švábi
a rusi. Navíc, když je něco podezřelé,
lze říct, že je to nějaké německé. Maďaři
jsou taky jinak řečeno Uhři a uhry jsou
ošklivé pupínky trápící mládež v pubertě. 

Pak jsou zde nenapravitelní alkoholici.
Když našinec konzumuje alkohol v ne-
přiměřeném množství, tak pije jako Dán.
Nebo jako Holendr. Když flámuje, vzal si
zřejmě příklad z Vlámů. Ve Francii si lze
zase uhnat francouzskou nemoc. Není to
nic pěkného. Kromě toho jsou Francouzi
žábožrouti. 

Chřipka zas může být španělská, hong-
kongská, mexická a kdovíjaká ještě, ale
nikdy jsem neslyšel, že by se nějaká ne-
moc jmenovala česká. V některých do-
mácnostech pak neprobíhá vzájemné
soužití zrovna idylicky, a pokud na sebe
její členové při výměně názorů zvyšují

13
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Kapky deště

Alena Vávrová

Pro Ludvíka Kunderu
Mí mejloví poštovní holubi
nesou mezi pírky
blues o pavoučích nožkách
zeleného čaje

a ty si hraješ
v tom Nebeským triu
kdesi v dálavách
(s Mikuláškem a Skácelem)
Brno zaúpělo Ach

Ach Stookatý cimbál
rozezněl se tak divoce
housle pošetky zalkaly

zatímco
právě

měsíc Hruden jde se mnou
podél řeky Ohře
Svítí mi pod nohy

Teď tiše naléhavě vyštěkl
saxofon v mé hlavě

Do prázdna Do prázdna

až zem se zachvěla
až zem se zachvěla

nepřiměřeně hlas, mají doma Itálii, nebo
taky italskou domácnost. U nás je to po-
někud nestandardní, u těch Makaronů je
to však normální. Když se někde hospo-
daří nerozumně, říká se tomu turecké
hospodářství. Můžeme si představit, jak
se, na rozdíl od nás, asi hospodaří v sa-
motném Turecku. 

Někde zas žijí zcela nepochopitelně,
nelze si vůbec o takových udělat jakou-
koliv představu. Příkladem je španělská
vesnice. Pak jsou zde lakomci. Skotové
neboli Škoti. Když je někdo až moc zdat-
ný při obchodování, je to žid. Když při-
tom není Žid, je to bílý Žid. Příslušníci

jednoho etnika se zase občas mýlí, jejich
argumenty se nezakládají zcela na prav-
dě. 

Slováci, lidé skoro tak dokonalí jako
jsme my sami, s ohledem na tuto sku-
tečnost užívají sloveso cigánit. Slováci
jsou jinak nesmírně pracovití. Když
někdo až moc usilovně pracuje, tak dře
jako Slovák. Jakáž pomoc, takoví jsou
národové, již nás obklopují, sousedy si
holt člověk a ani národ, nevybírá. 

Zato my, Čechové, jsme odjakživa
bývali junáci, a proto vzhůru Češi, Bůh
nám přeje. Naši sousedi mohou být rádi,
že nás za sousedy mají.



15S kopce pod Antidivadlem

David Charvát

Šlus
... zjistil jsem, oč běží, 

a pak už jsem se s tím jen smiřoval 
a nacházel v tom zálibu.

Julio Cortázar

Na rovinu: nebudeme si lhát do kapsy,
beztak už je prázdná, bez nápadů. Sta-
hujeme rolety, vyžráno, rozprodáno, od-
pískáno, poslední jízda, vystupujeme,
končíme. Závěrečná věta: po nás poto-
pa. Zavíráme krám, hnůj vykydán.

Druzi mě vyznamenali a zalezli do nor
jak Římané před Germány, jak sparťané
před viktoriány, zůstal po nich jen smrad
nezodpovědnosti. Horký brambor se mi
houpe na krku, medaile s bolestně vyra-
ženým slovem bilantáž.

Říká se tomu fenomén rozptýlené od-
povědnosti – v krizové situaci se osobní
zodpovědnost rozptýlí na celou skupinu
a my začneme spoléhat na ostatní čumi-
ly, že pomoc poskytnou oni. Sprostě
a nekolegiálně mě nechali v tom. O ně-
jaké kyretáži nepadla ani zmínka. Zkrátka
ženská, se kterou můžou s výsměchem
mávat na jakémkoli maskulinním průvodu. 

V porodních bolestech si kladu papež-
skou otázku: jaký mělo naše psaní po celé
dva roky smysl? Vycházím z předpokladu,
že neexistuje takový nesmysl, který by
nemohl vyvolat nějakou reakci, případně
interpretaci, a pokud přece jen existuje,
jistě se najde někdo natolik inteligentní, že
smysl našich sloupků zítra nebo pozítří
nalezne a podělí se s námi o něj.

Nepochybný je jeden fakt: celou dobu
jsme vám lhali jako maďarská a řecká vlá-
da o stavu vlastního mentálního kapitálu.
Lhaní může být i díky technologickému
pokroku sofistikovanější a obratnější než

dříve – jakmile chybí oční kontakt, lže se
mnohem lépe – a my jsme lhali, až se
nám od klávesnic prášilo. Ne náhodou
se nám v literárních a divadelních kruzích
říká ulhanec, kurvínek, laminát a vy-
chcanďoura.

A jaké jsou oficiální důvody mých na-
truckamarádů, proč se s vámi osobně
nemohou pár milými řádky důstojně roz-
loučit? Zdeněk Němeček (lokálmatador)
na svou obhajobu uvedl: „Laboruji s piv-
ním zraněním – mám přeražený vobě
hnáty.“ „Ale psát snad můžeš, ruce slou-
ží, ne?“ Tato relevantní námitka už mu
nestála za odpověď. Každopádně to byla
zřejmě slušná a poctivá pivařina. 

David Brabec (brabecí): „Musim běhat,
na psaní nemám čas. Přítelkyně se mi
tuhle vyznala, že jí můj obličej připomíná
měch tahací harmoniky. Faktem je, že mě
nepoznává už ani náš pes.“ Tomu se dá
celkem rozumět. Jako dárek ode mě
dostal za statečné předsevzetí nejnovější
Murakamiho autobiografický román
O čem mluvím, když mluvím o běhání.

Ovšem důvod Jana Sojky (socha) mě
uchvátil svou bezprostředností a snad
i ryzí bezelstností: „Pracuji na sobě, jak
nejlépe umím, a proto vám radím: chce-
te-li něčeho v životě dosáhnout jako já,
buďte tolerantnější k sobě než k dru-
hým.“ Tak pravil se smutným úsměvem
Sojka, na jehož veliké hlavě se přitom
spiklenecky ježil věchet světlých unave-
ných vlásků.

Postludium: jak sami vidíte, namísto
poučení a katarze je dnes už možná jen
„dohra“, echo po konci dějin naší rubriky
S kopce pod Antidivadlem, nechme ho
tedy v pokoji doznívat.
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Miroslav Sulan

Vlak náš vezdejší 
aneb Chvála Českých drah

Ten podtitul není třeba brát až tak váž-
ně: kdopak dnes na dráhy nenadává. Té-
měř každý máme se železnicí svou vlast-
ní, nezaměnitelnou zkušenost. A ta je
málokdy k popukání.

Já ale veřejně prohlašuji: jezdím vla-
kem rád. Je to pohodlnější, kupátka ves-
měs volná, také nohy si můžete natáh-
nout na sedadlo naproti – a hlavně si na
rozdíl od auta nebo autobusu ve vlaku
můžete číst nebo příjemně dlouhé hodi-
ny klimbat, zvláště když váš vlak nabere
slušné zpoždění.

Jako jednou v našem případě. V létě
jsme cestovali rychlíkem z Chebu do Plz-
ně, ale ten už z Františkových Lázní přijel
s čtvrthodinovým zpožděním. To do Plzně
ještě trochu narostlo, a tak se naše časo-
vá rezerva na přípoj do Klatov ukázala
jako nedostačující. Start jsme měli dobrý,
možná jsme dokonce vytvořili drážní
rekord při přeběhnutí z jednoho nástupiš-
tě na druhé s těžkými taškami a při
zdolání dvojích schodů. Marnost nad
marnost. Mohli jsme jen zvolna se vzda-
lujícímu poslednímu vagonu soupravy
zamávat, kdybychom ovšem měli volné
ruce a neměli takový vztek na celé ČD!

Stěžovali jsme si. Ústně i písemně. Za
nějaký čas nám jakýsi plzeňský náčelník
písemně sdělil, že náš Klatovák vyjel ze
stanice přesně a že ostatní cestující mají
také právo na to, aby stihli potřebné spo-
je. Nějak tomu chytrolínovi nedošlo, že
jsme zpoždění rychlíku do Plzně neza-
vinili. Ale takhle snadno se dnes vyřídí
každá stížnost! Přitom stačila minuta
posečkání. To by ale pan výpravčí musel

za těmi deseti uštvanými cestujícími vidět
lidi s povinnostmi – nebo třeba sebe.

Ale ano, přesto rád jezdím vlakem. Pro
některé z nás je to zatím i levnější, bez
problémů můžete používat mobil a z dlou-
hé chvíle psát známým esemesky; s ně-
kým sympatickým si lze i popovídat, vy-
slechnout příběhy lidí. Ne vždy jsou
vyslechnuté dialogy příjemné, ale radím,
raději se nevměšujte, zejména do hovoru
mladých. Ti třeba do omrzení kritizují
starší lidi. Když se jich ale zeptáte proč,
co nám zazlívají, dostanete lakonickou
odpověď: „Úplně všechno.“

Fakt mám železnici rád. Jsou v ní i mé
rodinné kořeny a tradice: otec a nejstarší
bratr byli „ajznboňáci“. Takže jejich těž-
kou službu a mnohé problémy chápu.
Když se právě na trati Cheb – Plzeň dělá
celková rekonstrukce, pak člověk leccos
překousne. Ocení, že při výlukách je
přistaven dostatek autobusů a že i jízdní
řád s časovou prodlevou počítá.

Taky čistota a vybavení toalet a umý-
váren se zlepšuje. Na naší vyhlídkové
motoráčkové trase Klatovy – Žichovice
(Rabí) jede občas šumavské „Pendolino“
s tak perfektním sociálním zařízením, že
už tam chybí pouze jemná náladová hud-
ba. Leč zkušený železničář pravil, že ten
přepychový vršek je posazen na starý
podvozek, proto že to tak drncá… Ano:
„Navrch huj, vespod fuj!“

Jako sběratel všeho tištěného si občas
přečtu i propagační časopisy, které ČD
nabízejí cestujícím zdarma. Tam jsem se
třeba dočetl, že cestování vlakem je teď
hodně „country“. Ale nejlepším závěrem
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tohoto fejetonu bude asi citace slov Báry
Nesvadbové z Grand Expresu:

„Létání je pro mě od narození dcery
Bibi docela noční můra. Bojím se turbu-
lencí, také mě nebaví čekání na letištích.

Dálnice jsou zase většinou zablokované,
a tak raději volím vlak. Můžu si tam číst,
psát, pít. Ideální.“

A je vymalováno. České dráhy a Zelení
mohou jásat.

Plž smajlík

Karel Drhovský

Růženka z hradu Prostiboř
Po předchozích těžkých letech bylo

v zemích Koruny české za požehnané
vlády císaře a krále Karla IV. nezvykle
klidno a bezpečno. Tak i tři strážní, kteří
se střídali na obchůzkách v podsebití
a věži hradu Prostiboř měli službu vlast-
ně nudnou. Hrad byl dobře opevněn na
prudkém kopci se skalami, z jižní strany
příkopem, při jehož tesání se kameny
použily na stavbu pevných hradeb. A na-
víc schován v krajině, chráněn i velkým
rybníkem a řekou. 

Majitel hradu, slovutný Jan Racek
z Prostiboře, byl dobrým pánem svého
lidu, i když měl někdy zvláštní nápady.
Tak třeba do strážní služby přijal rváče
a násilníky, že budou nejlepšími ochrán-
ci hradu, podobně jako pytláci jsou pak
nejlepší hajní. 

Od malička žila na hradě Růženka, si-
rotek ze vsi, kterého se pán ujal. Hradní
kaplan ji vyučoval, ale byla miláčkem
všech. Milá a čiperná, hrad byl plný její-
ho úsměvu a písniček, teď rostla do krá-
sy hodné svého jména. Není divu, že se
každý za ní ohlédl, i mladičký vnuk hrad-
ního pána, psaný Jan Racek III. z Pros-
tiboře. Arci ve vší nevinnosti, kradmo
a s ostychem. Ale nebyl sám, i jeden ze
strážných, Hansi mu říkali, jednoduchý,

už v letech, ale bez ženy, se za Růžen-
kou ohlédal, nevinnost v jeho pohledu
ale nebyla. 

Jedno letní odpoledne, hrad byl polo-
prázdný, ba i pán s družinou byl od rána
na cestách, se Hansi znuděně potloukal
po hradbách. Využíval pánovu nepřítom-
nost popíjením medoviny, čehož by se
před ním neodvážil. Když mu vběhla do
cesty Růženka, vůně jejího mládí mu za-
střela nepříliš bystrý mozek už potopený
v alkoholu. Zahradil jí cestu v severozá-
padním rohu pod věží. Se zrakem zka-
leným chtíčem se k ní blížil, věda, že
dívenka nemůže utéct. Růženka víc tuši-
la, než ve své nevinnosti věděla, o co mu
jde, pláč a prosby ho jenom vydražďo-
valy. Myslel si, že není nikdo v dohledu,
ženskému oku ale nic neunikne. Poslu-
hovačka z kuchyně pak pánovi a všem
žalovala, ještě se hrůzou chvěla, co se
stalo. Nevěděla sice, jestli Hansi Růžen-
ku shodil, nebo z hradeb v hrůze skočila
sama. Přinesli ji s pláčem ze skály pod
hradem do hradní kaple. 

Druzí strážní Hansiho ztloukli, na příkaz
pána hradu pak přikován řetězy ke skále
pod místem, kde Růženka skončila, po tři
dny tesal obraz Ukřižovaného. Pak byl
předán mistru popravčímu, čert ho vem. 
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Mladý Západ

Vratislav Maňák

Noc je černá fena

Tramvaj č. 13

Spí staré město se starou refýží 
Obavy, žal a strach mysli přitíží, 

když pověrčivý zrak spatří 
rudé souvozí čísla třináct 
A ústa dveří zvou dál, jen račte vstoupit 
prosím, kouzelný kabaretiér už čeká 
příští stanice Konec tohoto světa, 

přestupní stanice Nový den 

Koleje jak linky zápisu Requiem od Mozarta 
vedou do cukrových homolí ranní mlhoviny 
Je div, že cestující nosí i za světla 

na víčkách stíny 
Je div, že trať vede vzhůru napříč Josefovem

Je div, že síť tu spadla na hodiny 
a neznáš správný čas 

Je div, že tramvaj letí nad Obecním domem 
Jen nediv se a nevzpírej se zas 

Nastoupils
Žal i obavy odtekly pražskými okapy 

a odpady 
spolu se splašky a včerejšími zprávami 
mlha kol rudého souvozí vzplála 
Hořem nad nocí slunce však nehoří 

Pod tramvají města, pohoří, břehy a ostrovy
moře, řasy, tvé opadané oko
okovy

Z hradu jako by vyprchal život, stal se
smutným, ponurým. Přesně za rok po
smrti Růženky se pod oním nárožím za
temného rachotu pohnuly skály, část ná-
roží se sesula. Kámen s křížem se od
skály odloupl, neskutálel se z prudké
stráně, ale zůstal překvapivě ležet ve
svahu kousek pod hradem. Jenom vyte-
saný kříž se otočil proti hradu. 

Po té události Jan Racek z Prostiboře
se svolením královým prodal v r. 1372
hrad klášteru v Kladrubech za zdvořilý
peníz, jen aby vyplatil příbuzné. Jeho
vnuk, který se ze smrti Růženky nemohl
vzpamatovat, do kláštera k bratrům be-

nediktýnům vstoupil. V roce 1393 byl
zvolen opatem a stal se tak bezprostřed-
ní příčinou umučení generálního vikáře
Jana z Nepomuka. To už je ale jiná histo-
rie, stejně jako další léta, kdy rozkvetlé
České země ničily opilé hordy, klášter
v Kladrubech i jejich prostibořský hrad
byl vypleněn a vypálen. Po dlouhých le-
tech, kdy už se do klášterního majetku
nevrátil, byl mnohokrát přestavován a upra-
vován, na nešťastnou událost s Růžen-
kou se zapomnělo. Jen kámen pod
hradbami zůstal nepohnut s křížem
nastaveným proti hradu jako věčná výčit-
ka za zmařenou krásu a nadějný život.
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* * *

Noc je černá fena
S obojkem z hvězd toulá se
Opuštěná a na vlastní pěst
Až k ránu střetne se s bílým kocourem
Který se jmenuje Den
A pod bradou nosí mašli
Růžovou
Od svítání

* * *

Na marách ležel jsem
Na břehu řeky Svratky
Kde uschnul rozrazil
Proklínal všechny ženy panny matky
A vzdal se snah
A sil
Že snad možná někdy jednou
Znovu rozkvete

Nad Prahou

Dnes v noci nad Prahou pršelo
a já nemohl spát
bylo mi horko
vně i uvnitř
sálal dnešní den
mraky zfialověly
a svítily, i když byla tma
Čekal jsem
až mě schladí ta voda
v peřinách to bylo marné čekání
nejen na vodu
já nemohl spát
myslel jsem na horko dnešního dne
jak se po mě lilo
studenou tříští
potom nebe prasklo

a valilo ze sebe pot
nastřádaný za mnoho horkých dní
prázdných horkých dní
čekání
na cosi...

já nemohl spát
myslel jsem na tebe
a na náš výlet nad Prahu
na Letnou
na Stalina
jeli jsme tramvají
se zamlženými skly
a tys na ně kreslila sluníčka
a slušelo ti to
i s oroseným čelem
Teď nad Prahou prší
a já nechci spát
je mi horko
vně i uvnitř
sálá dnešní den
strávený
nad Prahou
bez tebe
prázdný horký den
čekání až zavoláš
a řekneš
promiň
já nemohla přijít

Včera v noci nad Prahou pršelo
prasklé nebe zašilo ráno
hloupější večera
v peřinách to bylo marné čekání
a v uších mi zpívala
jedna starší dáma z Ostravy
ten promoklý smutek
to letní mámení

„Ach lásko, voníš deštěm.“
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Lucie Steiner

Naše společné ticho
Ona

Přicházela brzy ráno
aby mohla chodit nocí
courat tmou
v bílém plášti
s paletou

S paletou barev
které jí ponechával den
jakékoliv poutu pryč
svoboda
bolest

Nechala tak 
kapat ze stropu
kapky potu
zpocenýho domu

Však schopná
pěstovat v poušti kytku
prostá byla

Úsměv zmizl
barvy bledly
z rukou nehty slezly

Bláznovství

Pak

Zaklepala na dveře
překvapila oknem
anděl noci
konečně 
přišel

AIDS jí našel
a
barvy se rozpustily

Tak

Stojí tam dvě prázdné židle
koupené kdysi dávno v antiku
popraskané
s prorvanou látkou
někdy vítr sfoukne vrstvičku prachu
vrstvičku zaschlého strachu

Netroufám si sednout
už nejsou ty hodiny 
s tebou
kdy bylo slyšet každé polknutí
dech
srdce

...to prázdné srdce

Řasama jsme rozráželi tu průhlednost
naše společné ticho
uklidňovalo mě

Už by mě ta židle neunesla
a ty nepřijdeš

Vezmu je a odnesu je pryč z mé přítomnosti

Hřebík

Další hřebík
Zatlučen
Jsem tedy zvědav
Co se z toho vyvrbí
Tváří v tvář k dílu
Bez významu
Už jen pár zrezlých hřebíků
A vyviklané kladivo
Div světa
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Přítomnost

V teplém zimním čase
Kdy nohy už nezebou
Ale všude bílo a třpyt
Kdy slunce otevřelo náruč
A vzalo mě k sobě zahřát

Dýchám
Tak volně

Dnes jsem krásná jako nikdy předtím
Točím se dokola  s vějířem  
Dívám  k nebi
A barevní motýlci kolem mě
Tvoří ještě půvabnější obraz
Tohoto konce
A nových začátků

Ona a já

Myslela jsem
že se cítím nejhůř na světě
litovala jsem se několik dní

Než jsem viděla svojí matku
s otevřenou hlavou
plakat bolestí

Pak jsem zjistila
že mě
nic netrápí

Jen to
že ona trpí

Trpí bolestí

Johana  L. Vinšová

Opravdové štěstí
Ptačí schůzka

Jednou se tři ptáci shodnou a je to!
Postupně potkají ostatní ptáky a řeknou
jim o ptačí schůzce. Tak se všichni
setkají.

Vždycky se domlouvají v létě, ale než
se všichni najdou, je zima. Sejdou se na
louce. Diskutují tam o různých věcech –
jsou to kraviny, ale pro ptáky důležité
věci. 

Rozletí se pak po ptačí noci domů
a nenechají tam po sobě žádnou stopu
(jenom si to myslí). My však víme, že ve
sněhu po ptácích zůstávají stopy. 

A dál. Přijde kočka. Ta omdlí, protože
na louce jsou stopy po její snídani. 

Nu, když je ptačí schůzka, takhle to
dopadá!

Lesní víla Wendy 

Žila byla lesní víla – Wendy se jmeno-
vala.

V lese ji to nebavilo, tak se jednou ze-
ptala: „Existuje opravdové štěstí?“ 

„Běž a najdi ho!“ řekla matka. 
Tak šla. Zažila toho hodně, ale já vám

řeknu jen něco. Wendy šla třeba okolo
Burizony, Vilazony, Ysizony a tak různě... 

Prostě hlavní je, že se vrátila. No, coby
– ještě vyprávěla: „Tak jsem vám to byla
taky v Arizoně a tam, představte si, no,
nemohla jsem kouzlit. Stručně řečeno,
hrůza! Pak jsem se nechala najmout jako
kuchařka. A když jsem jednou potkala
prince, dal mi prstýnek a pozval mě na
svatbu. No, já jsem souhlasila. A tak
jsem našla opravdové štěstí.“
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Spojité křižovatky

V rukou mám výbor z básnického díla Ja-
romíra Komorouse zvaný Na rozcestí věků –
23. svazek edice Ulita (Pro libris, 2010).
Autor zde lyrizovanou nebo lyrickou reflexí
vzpomíná na první lásky, vyvolává zárodky
minulých dějů, aby je nechával vysublimovat
ve čtenářově vědomí. Nechává tak básně znít
jejich vlastní zvukomalbou – zakóduje-li do
textu útržky sebe sama, esenci já, tyto ego-
částice při soustředěné četbě „vyplavávají“
na povrch. To je však jen povrchní pozorování
Komorousových básní. Proto přejděme k tro-
šinku složitějším aspektům textu.

Skrze životně zkušenostní fragmenty lze
také filosofovat: verše „čekání na poslední
tón/ a ke všemu přemýšlet nad tóninou“ –
mohou evokovat „nebetyčný stoický klid“ Ko-
morousova básnického subjektu, básnivé
přesvědčení, že žití je v uměleckém prožitku
stav, nikoliv proces, soustava situací a koinci-
dencí. Čas v básni se tedy konzervuje, her-
meticky (že by i hermeneuticky?) se uzavírá
sám do sebe, vlastně vytváří svůj vlastní
důvod, proč existovat a – pokud budeme
radikálnější – vytrvale popírat sám sebe, ne-
boť tempus bez kontextů, kontinuity a afinity
postrádá smyslu. Objekty (motivy) bez vzá-
jemných souvislostí jsou ochuzovány o vý-
znamy, osamostatněny, je to tudíž čas bez-
časí, jakási odvrácená strana času.

Odklon od „žitého“ času, tj. procesu žití, je
znát a poznat i v básni U karetního stolku.
Pseudosituace „když držím bank/ a hraje se
o vše“ je vlastně aplikace filosofické metafory
na zdánlivě všední činnost, totiž hru v karty,
kdy máme iluzorní pocit (plynoucí z jakési
všetvorné ješitnosti), že jsme pány situace,
ale ve skutečnosti jsme pouzí lokajové
náhody. A není snad tento případ situací, kdy
čteme nějaký-jakýkoliv text? Jak můžeme vě-
dět, co přesně začínáme číst a co přesně
právě dočítáme? Pokud „víme“, jsme jen ne-
smyslně hrdi, že jsme při smyslech a rozumu.

V procesu „rozumem“ řízené četby máme
tendenci si psaný text přivlastňovat, přepiso-
vat svými vlastními (dez)interpretacemi – což
můžeme s klidem nazvat ješitností čtenář-
skou. Z toho můžeme dále usuzovat, že pra-
vou podstatu psaného-utvořeného nikdy
nikdo nebude schopen pochopit. Víme jen
to, že čteme báseň, že tu a tu báseň napsal
Jaromír Komorous, že je tištěná na tom a tom
papíru, psána tím a tím fontem, opatřená tím
a tím doslovem. To všechno víme – cokoliv
ostatního jen tušíme. Metaforicky jsme sice
držitelé banku, ale nerozhodujeme, kolik kdo
dostane.

Básník, jak píše ve své miniaturce Miluji
protiklady, pokoutně nastoluje řád svých textů
– dichotomická provázanost světa, ve kterém
jsme vyzýváni k žití, je vtěsnávána do veršů,
zpracovávána polysémantikou, apercepcí
textu a obdobnými vymoženostmi naší ra-
cionality, nic však nemění na tom, že pravdu
o životě a umírání ve světě, jak ho chápeme
a vnímáme, lze uměním minimalizovat, a tím
vyhrotit, zostřit do pár řádků básně: „Kam by
táhli Montekové/ nemít Kapulety/ na co by
štěkal sousedův pes/ nemít pána doma“.
Tato bipolárnost světovidění je zřejmá už
v ediční koncepci celého výboru: zatímco
první polovině publikace vévodí hravě ero-
tická báseň Rozednívání v létě, druhou uza-
vírá existenciálně laděná Stmívání v zimě. Lze
se domýšlet, zda se i náš čtenářský život
nachází v období letním, či snad zimním (což
by bylo tuze zlé, neboť by to znamenalo, že
jsme zmeškali náš takřečený podzim života –
anebo snad dobré? těžko tušit...): nevědění
o našem vzniku a zániku je paradoxně moti-
vace k našemu prožívání. Můžeme znovu vy-
kročit z poetického nicnedění a tím, jak se
zapojujeme do života-hry, kdy procesem bytí
spějeme k něčemu a ničemu zároveň, neb
umění (žít) není nic jiného, než touha nalézat
a bolest ztrácet, pokračujeme v každodenním
životapsaní.

Vojtěch Němec
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Pax iiscum – Horažďovice
V roce 1895 byla z Horažďovic zaslána na

slavnou Národopisnou výstavu českoslovan-
skou, jíž se poprvé veřejně prezentovala bo-
hatost materiální i duchovní kultury českého
lidu, rozsáhlá kolekce předmětů představu-
jících okrajový region západních Čech. Jejich
sběr probíhal pod záštitou horažďovické
Muzejní jednoty a Národní jednoty pošu-
mavské. Hybnou silou všeho byl jednatel
Muzejní jednoty a člen Pošumavské jednoty
Štěpán Karel Vydra (1861-1911), učitel obec-
né školy v Horažďovicích. Po skončení výstavy
zůstal vrácený soubor exponátů v původním
celku a bylo rozhodnuto, že se stane zákla-
dem pro vznikající muzeum. V roce 1896 se
Vydra stal ředitelem muzea, jež do dvou let
otevřelo pro veřejnost své sbírky. Mladý ředi-
tel-amatér nezůstal u zájmu o hmotné před-
měty, ale zaměřil se také na sbírání lidových
písní, pověstí a zaznamenávání zvyků. Také
výsledky tohoto zájmu vytvářejí v depozitáři
cenný soubor. Tyfové onemocnění však před-
časně uzavřelo Vydrovu životní pouť.

Z Horažďovic pocházel Karel Rocher
(vlastním jménem Karel Skála, 1863-1934).
Byl profesorem reálky v pražském Karlíně.
Studium bohemistiky a francouzštiny uzavřel
na pražské Filozofické fakultě doktorátem.
Svůj zájem soustředil na celou románskou
filologii. Pseudonym označující skálu, skalní
útes má jasný původ. Na jeho volbu však také
zapůsobilo poutní místo poblíž Lyonu – Le
Puy-en-Velay, které je rozloženo v kráteru
vyhaslé sopky. Údolí je obklopeno třemi skal-
ními útesy. Jeden z nich se nazývá Rocher
Cornelle. Vypíná se na něm socha Panny
Marie vysoká 16 metrů. Rocher-Skála pu-
blikoval studie o vývoji českého skloňování
a časování, o gramatickém rodu. Zapsal se
ovšem také do didaktiky výuky cizích jazyků,
když originálním způsobem využil latinu jako
základ, z něhož se románské jazyky vyvíjely
(Praktická mluvnice španělská na základě la-
tiny, Praktická mluvnice italská na základě
latiny, Učebnice staré franštiny jako uvedení
do historického studia jazyků vůbec).

Obě osobnosti zvolily Horažďovice pro
věčný odpočinek – Štěpán Karel Vydra je ne-
opustil, Karel Rocher se do nich vrátil.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Navzdory

Když jsem dlouho a marně přemýšlel o ná-
zvu své recenze básnické sbírky Karly Erbové
Přesto (Sursum, Tišnov 2009), zvolil jsem
nakonec – po určitém váhání – takový, jenž
se mi zdál z několika stran charakterizovat
tvorbu a osobnost této básnířky; ostatně tvor-
bu, již dlouho a rád sleduji.

Jak už jsem kdysi kdesi pravil: naše autor-
ka ještě věří v slovo (v jeho právoplatnost;
v to, že mezi označujícím a označovaným ne-
ní neprostupná clona předsudků či úmyslně
špatného pochopení), ale také je podrobuje
zkoumání, cítí potřebu (ba povinnost) nasvě-
covat ho z různých úhlů (vetkávajíc ho do
různých stylových rovin), nově ho definovat
zkušeností a příběhem (tradici sice ctí, ale sa-
motná tradice už jí nestačí).

Přestože si taková poezie s sebou přináší
existenciální rozpětí a značnou expresivitu,
nezříká se ani obraznosti; tou jako by se verš
Karly Erbové vzpínal k obecnější platnosti,
jako by všechna tady a teď činil součástí
obecně platných lidských (existenciálních) si-
tuací (jich konkrétním opakováním ba pro-
jadřováním), opakující se mikrodějinné zkuše-
nosti: „SIVÝ JAK STARÝ BŮH NA OSTROVĚ
DÉLU/ směšný jak sochy v Bode/ s vyšrou-
bovaným pohlavím/ sedává stařec u okna.“
Protikladem takovéto obecnější platnosti (dia-
chronního ukotvení) aktuálního dění (protikla-
dem, který text jednak ukotvuje synchronně,
jednak dynamizuje) je ovšem čas vytržený,
čas vyvržený, čas, který už není součástí, neb
se nemá k čemu upínati (kde není tragiky, ne-
může býti hrdinství), čas bytí nepovědomého
si svého úkolu a účelu, bytí obnaženého toli-
ko na fyzis: „Somráci dopíjeli lahváče.“
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Chce se mi doříci, že takto – tady a teď –
odehrává se bitva o ono trvalé, co pozůstává.
Po člověku? V jeho díle? Ve slovech? Za – či
mezi – nimi? Tedy bitva o překročení vlastní
(osudové? fyzické?) danosti: nicméně by mi
toto bylo setsakra málo, pokud by cesta měla
jít po povrchu k lehce nalezeným nadosob-
ním hodnotám a pravdám. Pravdaže jakýmsi,
neboť zvoleným z umělecké libovůle tak, aby
zvučně zněly a vznešeně vypadaly. Utrpení,
bolest a smrt. Jak je to krásné, poetické. Do-
kud se tě nedotknou hrany věcí a cizí nehty.

Myslím, že by Karla Erbová nebyla plně
práva názvu své sbírky, pokud by volila bránu
takto širokou. Neboť ono „přesto“ značí u ní
především hledání. Toho, co jest (v proměn-
livém) setrvalé. Toho, co (mezi lehkým) za-
váží. Toho, co ve mně žije, čím (a proč) žiji –
a čím doufám žíti. Toho, v čem jsem obsažen
– toho, co – mohu? musím? – vyslovit. Hle-
dání toho, proč přes všechny prohry a ztráty
zůstat. A hovořit. S vědomím: „Některé hrůzy
jsou proto snesitelné/ že ještě nevíme/ proč
se nám urodily.“

Hovořit? – no ano. O čem jiném (než o tu-
šení domnělého posluchače, čtenáře: jaksi
osobního) by také svědčila du-forma uplatně-
ná především v prvním oddílu knihy (Zahrada
Eden). Zatímco ten druhý (Jen tak pro závrať)
stylizován jako profánní zpověď; jíž sebezpyt-
ná dikce zvažuje a váží všechny iluze a víry;
včetně té ve slovo, neb básník „belhá se/
opřen o hrot slova.“ Belhá, neboť z dávných
pegasů zůstaly mu leda (obtížné, směšné,
přítomné) pahýly křídel. Opřen o hrot, jímž se
ukotvuje k zemi, který je nejen pevný, leč pře-
devším ostrý. O hrot, jejž zabodává? Kterým
se brání? A co když jej svírá vlastní holou
rukou: „A já si píšu Jen tak Pro závrať/ Neb
vedle víry stálá nevíra.“

Pro tento způsob psaní je typická taková
modulace prostoru, která vnější dění činí
(před)obrazem prostoru za očima, děje přírod-
ní rozžívá k poznání lidskému: „Za vlasy kamsi
vlečen sad/jediná haluzka nezůstala celá.“

Patří k němu i stylizování promluvy lyric-
kého subjektu do podoby řečového aktu
shrnujícího v sobě různorodé stylové roviny

(od plaché ironie knižnosti po všednodennost
obecné češtiny) a ozvláštněného pořekadly
(„Bolí ho všechny prošlý činže/ Škytání se mu
podebralo/ I firhaňky mu uletěly.“). Aktu, kte-
rý je zároveň lamentací a díkůvzdáním.

Přestože jde o poezii notně deziluzivní
(s humorem časem řádně ušpiněným: „My-
slete na chorál/ Myslete na svou kůži/ Mysle-
te na koryta.“ – alespoň takto vidí naše autor-
ka průnik tradice a velkých dějin v každoden-
ní zkušenosti dějin malých), obnažující (a také
obnaženou) až na dřeň, není prosta naděje.
Ta je však, věrna v tom názvu sbírky, hledána
jaksi přesto. „Vítr jak u božího soudu/ v za-
hradě honí plastikové židle.“ – O vznešeném
se pochybuje, vznešené je podvraceno,
podrobováno zkouškám (své právoplatnosti);
ne však bezezbytku demontováno (v takovém
případě bychom totiž neuměli odlišiti ono ma-
lé, možná trapné). „Ještě že máme poezii/
Hladový Nekonečný flám/ s děravou sítí slov/
Ještě že sebou opásáni/ můžem být sebou
opsáni.“ – Stačí krok – a řeč by se stala pastí,
propastí. Je pořád ještě mostem, ke druhým?
Důvěřujeme jí tedy jen proto, že není zbytí?
Jakýže most, jestliže: „...bolela štěrbina mezi
těly/Ta se rozevírala víc a víc/ čím toužebněji
chtěls ji naplnit// Třeba i nenávistí/ Třeba lha-
ním.“ – „Ale co horšího: nebolí to.“

Jaká že tedy naděje? Nezapomeňme na
název sbírky. Přestože nám bylo dáno narodit
se: „V blbý době/ V blbý zemi/ V blbý pos-
teli;“ můžeme si vybrat: „Umřít vstoje/ či za-
chumlaní do peřin.“ Přes všechny bolesti
a ztráty tu zbývá „... ještě odvaha/ si tohle
všechno přiznat.“ Aby však takové přiznání
bylo smysluplné, musí se dít k někomu –
s důvěrou, s vědomím, že nejde o akt toliko
soukromý a bezezbytku uzavřený, že pojme-
novat znamená alespoň trochu přemoci
(a pomoci: tomu, jenž zatím pojmenovat ne-
svede). Teď už tedy vím, že název knihy není
gestem a následující verš pouhou frází: „Je
dobré přese všechno být.“ 

A je věru dobré pobejt chvíli v poezii Karly
Erbové; přestože se prodíráš houštím ostru-
žin: totiž k plodům chuti nejlepších merlotů!

Ivo Harák
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Hádala se duše s tělem
Existuje řada způsobů, jak přistupovat

k poezii. Tak například můžeme báseň roze-
brat jako stavebnici, rozšroubovat ji na jed-
notlivé elementy a rázem získat ponětí o tom,
co je příznačné, typické atd. Zkrátka určitá
forma sázky na jistotu. Nebo zariskujeme
a vydáme se na hon za básnickými významy
– pak budeme hledat nečekané souvislosti,
odhalovat skryté narážky… Ale v neposlední
řadě lze kolem básně také jen projít, s úctou,
pokorou a vědomím, že kdybychom chtěli
víc, mohli bychom narušit základy toho, co je
křehké. Na neobyčejně zdařilý debut plzeň-
ské básnířky Ireny Velichové lze jistě aplikovat
libovolnou z výše uvedených metod, leč jen
ono pokorné naslouchání básnířčině hlasu
zdá se býti v tomto případě smysluplným
činem.

Básnická sbírka, o které jde řeč, vyšla pod
názvem Dopisy k němu v roce 2008 jako
18. svazek edice Ulita v plzeňském vydava-
telství Pro libris. O citlivý obrazový doprovod
se postaral Ondřej Roubík. Útlá kniha veršů
před námi otvírá svět intimní reflexivní poezie,
vystavěný na věčném rozporu mezi fyzickým
a duchovním, přízemním a povznášejícím,
individuálním a všeobjímajícím. Hutný časo-
prostor, jehož hranice jsou až překvapivě pev-
ně a jasně vytyčeny, přestože verše samotné
šetří slovy a často pracují s uměním naznače-
ného, smlčeného či nedořečeného. Průvod-
cem je nám ženský hlas, který funguje jako
pojítko mezi oběma naznačenými dimenzemi
a propojuje rovinu osobního prožitku s kolek-
tivní zkušeností nabývající nejednou až podo-
bu rituálu či mýtu. Žena jako milenka i matka,
žena jako nositelka ženského údělu i osoba
hříšná pak ve finále předává slovo „jemu“,
titulnímu adresátovi veršů. Emblematické
básně s mnoha biblickými aluzemi dotvářejí
celkový mnohovrstevnatý obraz sbírky, jehož
některé stránky zůstanou čtenáři skryty pod
rouškou tajemství – a to je jenom dobře. Se-
čteno a podtrženo, k dokonalosti dovedená
lyrická transformace skutečnosti a formální
vycizelovanost veršů nedává recenzentovi

jinou možnost, než vyjádřit se v superlati-
vech.

Vladimír Novotný ve svém epilogu parafrá-
zuje titul knížky na (Snad i) dopisy Ireně,
a výstižně tak připomíná skutečnost, že
básně se – sice obloukem, ale přesto – vra-
cejí k postavě jejich stvořitelky. Nezbývá než
souhlasit, jakkoli původní mnohoznačný
název sbírky připouští i jiná, mnohem sym-
boličtější čtení. Irena Velichová do textů
otiskla velkou část své osobnosti, svůj pře-
mýšlivý vztah ke světu i bohatý duchovní ži-
vot. Taková upřímně komponovaná konfese
si jistě právem zaslouží to nejlepší vysvěd-
čení, navíc s dodatkem, že hravě překonává
omezení poezie, jíž se mechanicky připisuje
přízvisko „regionální“. Co dodat závěrem?
Snad jen to obligátní: Doufejme, že nezůs-
tane pouze u jediné sbírky.

Martin Šíp

Ohlédni se, prosím...

Když jsem podruhé dočetl druhou knížku
Jitky Prokšové Cestou ven se neohlížej (Na-
va, Plzeň 2010), po dlouhé době a s úlevou
jsem si řekl: Ecce autorka! 

Tedy: paní Hana porodí muži Josefovi dce-
ru Editu a syna Miloše. Miloška čtenář dále
potřebovat nebude, zato dcera ho bude pro-
následovat do poslední stránky a dá mu co
proto. V druhé příběhové linii porodí Davidovi
Daniela Davida (Davídek, později Dejf), čte-
náři dají poslední dva také zabrat. 

Zpět: dvanáctiletá Edita na letním táboře
zasvětí do tajů menstruace stejně starého
Ondřeje, který ji shodou okolností požádá
o třináct let později o ruku (ovšemže z důvo-
dů ušlechtilejších). Edita, nyní již mladá dáma
souhlasí, autorka však záhy čtenáři prozradí,
že půjde o vztah v mnoha ohledech obvyklý:
„To, že ho nemilovala, na její spokojenosti nic
neměnilo.“ Nebo: „Ondrova láska, která Edi-
tu zpočátku dusila, se časem rozmělnila do
stereotypních pozorností a milostných rituá-
lů.“ Čtenář se také dozví, že Edita přichází do
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jiného stavu hlavně proto, že již „od dospívání
měla problémy s menstruací“ (snad nikoliv
v souvislosti s oním dávným iniciačním aktem)
a pro – aspoň dočasné – zachování rodiny
„se rozhodla jedno těhotenství kvůli manže-
lovi přetrpět a pak jít za svým cílem“. Že
takovýto pragmatismus bude stěží příznivým
zázemím pro kultivaci dětské dušičky zvané
Dominika, je jasné i méně pohotovému čte-
náři: „K matce vztah nikdy nenašla, otce
viděla sotva několik dní v měsíci.“ 

Nespokojená nevěsta se nudíc záhy spustí
s tchánem Vladimírem, a když ji opětovně
zklame její menstruační kalendář, rozhodne
se pro interrupci. Opustí tchána, šťastně se
rozvede, pohrdne jakýmsi vnucujícím se Ale-
šem („měl očividně vysportovanou postavu,
ale obličej bez výrazu, naprosto fádní“)
a úspěšně se přisaje na podstatně staršího
Jindřicha, který má sice přehazovačku, ale
také vliv, a se kterým začne chodit („no cho-
dit, spíše spát“) v naději, že ji uvede mezi
ještě vlivnější. Když se očekávané konexe
nedostaví, je Jindřich po zásluze opuštěn
a Edita se počne oddávat novému zjevení
jménem David alias Dejf.

Zde vhodné nikoliv ze zlomyslnosti učinit
krátkou dramatickou pauzu a osudového
partnera přiblížit: David (jak již řečeno zplo-
zen Davidem a Danielou) se stejně jako ostat-
ní trochu významnější protagonisté prózy
nenarodil do citově inspirativního zázemí, ro-
diče (od dětství rovněž náležitě frustrováni)
točili partnery jako trenér sestavu při power
play a jejich syn dokázal z této životní univer-
zity a z dalších predestinací vytěžit, co se
dalo: stal se sice neurotickým, zato ale dosti
zdatným hajzlíkem (vypravěčkou nazývaným
Krysa) a spolehlivě nespolehlivým partnerem
několika žen a otcem stejných kvalit několika
dětem. Také v jeho dosti promiskuitním žití je
mu jednou z krátkodobých partnerek atrak-
tivní, náruživá a příjemně movitá nemladá
dáma, od níž očekává, že ho za kvalitní sex
vyveze do vyšších pater společnosti. Poté, co

iluze není naplněna, stává se objektem jeho
zájmu Edita opouštějící právě Jindřicha. 

Dejf sice postrádá vliv i přehazovačku, ale
spáchá Editě první orgasmus a díky tomuto
zázraku se na něm Edita stává závislá (pro
mne klíčové slovo celého textu) a dcerka
Dominika se ocitá na vedlejší koleji jejich
„zájmu“. Pojivem nových partnerů je tělesná
přitažlivost, důsledkem hlučné „milování“
(„Ten hlasitý, takřka zvířecí nářek, který Do-
minika v noci pravidelně slýchávala, ji děsil“).
Destrukce obou partnerů graduje, když Dejf
zneužije nezletilou Dominiku, Editu připraví
o úspory a milující, či spíše jen závislou, part-
nerku opouští. Při hádce ho Edita v afektu
bodne nožem. Oba se ocitají v nemocnici,
ale každý na jiném oddělení a také – snad
definitivně – na jiném konci světa. 

Díky ohleduplnosti a citlivé trpělivosti vy-
pravěčky Anny, která zde vystupuje jako
demiurg příběhu a jíž je autorkou dovoleno,
aby nás jeho spletí provázela, je v samém
závěru naznačena možnost – sice křehouč-
kého, ale přece jen! – propojení mezi matkou
a dcerou. Na tomto aktu smíření se Anna
podílí podstatnou „maličkostí“, signalizova-
nou v titulu knihy: po jedné nevydařené ná-
vštěvě nemocné Edity se na konci dlouhé
nelaskavé nemocniční chodby ohlédne a Edi-
tě, která již od nikoho nic dobrého neočekává
a vyhaslýma očima mechanicky sleduje od-
cházející přítelkyni, zamává. A krusta lhostej-
nosti a rezignace, jež Editu svírá, praská! 

Čtenář je přiveden před samotný oltář po-
znání, které, byť ve zcela jiné době i souvis-
losti, brilantně formuloval Vladimír Körner: 

„Nekonečnost vesmíru a veškerá tragédie
světa dospělých jsou absolutně ničím proti
prvnímu smutku v duši dítěte.“

Nemíním výše uvedené kompenzovat vý-
čtem případných chybiček, etické poselství
autorčino překrývá vše ostatní. Zůstanu u kon-
statování, že druhá kniha Jitky Prokšové je
nadějnou zálohou na další. Ecce autorka! 

Jiří Staněk
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Cena Bohumila Polana
pro Tomáše T. Kůse!

Je to jednoduché jako facka: Cenu Bohu-
mila Polana za rok 2009 získal básník Tomáš
T. Kůs za knihu veršů Spižírna, čestná uznání
obdrželi Karel Trinkewitz (za soubor Tristium
Rabí) a Jan Sojka za básnickou sbírku Oči
krále Havrana. Tak rozhodla porota sesta-
vená Střediskem západočeských spisovatelů
za přispění celorepublikové Obce spisova-
telů, tak se i stalo a vavříny byly na plzeňské
radnici slavnostně uděleny. Fakta jsou fakta,
nicméně k tomu lze připojit několik ryze silve-
strovských plžích poznámek.

Kdo se stane laureátem Ceny Bohumila
Polana, to se v redakci Plže dověděli téměř
ihned, poněvadž ji to zajímalo. Jinak by jí to
nikdo nepověděl, ačkoli je elementární sluš-
ností upozornit nadšence z jediného plzeň-
ského literárního časopisu, jak to dopadlo,
aby mohli v předstihu obstarávat patřičné ma-
teriály. (V minulosti se tato zdvořilostní zásada
více respektovala a Plži i západočeské lite-
rární veřejnosti to pomohlo.) Nedozvěděli se
to od nikoho z porotců, ti byli vázáni slibem
svatosvaté mlčenlivosti – a problém tkvěl také
v tom, že nikdo z Plže kloudně nevěděl, kdo
vůbec je členem poroty, a tak se na nikoho
podezřelého z členství ani neobraceli, aby ho
neuváděli do rozpaků. A když se v kuloárech
poptávali, kdo je v porotě, odpovědi byly
mlhavé. Sehnat totiž v Plzni hodnověrné
literární informace není úplně snadné, zvláště
když dva nikdy neříkají totéž. Naštěstí i naše
nově okašněná Plzeň je v Čechách – a v Če-
chách, jak známo, se absolutně nic neutajilo
a ani neutají.

Takže redakce mohla konstatovat, že na
rozdíl od loňského roku, kdy byla Cena Bo-
humila Polana rozdělena mezi dva laureáty,
mezi oceněného básníka (Roman Kníže)
a mezi oceněnou prozaičku (Miloslava Led-
vinová), se tentokrát přiklepla cena jediná.
A nejen to: ukázalo se, že v tomto ročníku
na celé čáře triumfovali básníci, i když

všichni tři laureáti umějí psát rovněž prózu
(Kůs ji psal v počátcích, Trinkewitz je i ese-
jista aj., Sojka má dvě prozaické knížky
a známe ho i jako povídkáře). Inu, Polanovu
cenu získávají spíše básníci – a uznáníhod-
né výjimky (Marie Korandová, Ondřej Vacu-
lík, M. Ledvinová) se stávají příslovečnými
výjimkami, které potvrzují pravidlo. Pokud
bude někdy Cena Bohumila Polana sou-
částí sázení v Tip-sportu, s největší pravdě-
podobností se tipérům vyplatí vsadit na bás-
níky či na ty, kdo v inkriminovaném období
vydali básnickou knížku.

Co se tedy nyní právem očekává od re-
dakce Plže? No že v prvé řadě upřímně
a srdečně pogratuluje celé trojici vítězů a To-
máši T. Kůsovi zvlášť. Aby také ne, činí to i tě-
mito řádky, mj. z toho důvodu, že jde o abso-
lutně nejmladšího ze všech dosavadních lau-
reátů Ceny B. Polana – a to je co říci! Vždyť
i „mladičký“ Jan Sojka je o pět let starší než
letos dvaatřicetiletý Kůs, koneckonců i proto
se už o něm (tj. o Sojkovi) píší diplomové
práce! O Kůsovi prozatím nikoli, co však není
dnes, může být pozítří. Jenomže: pohříchu
se ukázalo, že redakce má pouze dvě drobné
laureátovy básničky, jinak zhola nic – a že než
ho představí jako nositele CBP, uplyne nějaký
čas. Jakáž pomoc! A ještě jeden zádrhel:
Přiházívá se, co se má přihodit, a tak se při-
hodilo, že jsme vůbec neměli k dispozici
recenzní výtisk Kůsovy sbírky, nakladatelství
nám ji neposlalo, Středisko ji nám nenabídlo,
pokud se po ní pátralo v knihkupectvích, pá-
tralo se zřejmě s mhou před sebou. A jestliže
byl výtisk k dispozici, abychom si ho aspoň
půjčili, zůstalo to obestřeno tajemstvím nejtaj-
nějším, jelikož pravá ruka občas zhola netuší,
jak si počíná levá – a obráceně. Proto také
redakce nemohla Kůsovu knížku dát zrecen-
zovat, poněvadž se sbírkou se jaksi nepotka-
la. Ale ani slovutní arciznalci naší poezie
mnohdy neměli Spižírnu v ruce.

Takže o Cenách B. Polana je rozhodnuto.
A už se i ví, kdo dostane Ceny Plže. Ale to se
zatím nepoví!

Evžen Pěnkava
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Tiráž

Noví autoři Plže:

Karel Drhovský – narozen 1941 v Temelíně, 
zahradní architekt, působil jako ředitel v Krajském
ústavu památkové péče v Plzni, publikoval
v odborném tisku, žije v Červeném Hrádku 
u Plzně

Johana L. Vinšová – narozena 1999 v Písku,
žákyně základní školy v Blatné, kde žije. Dosud
nepublikovala
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