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Je březen a v březnu my všichni rozumní si
ještě za kamna vlezem, poněvadž už v únoru
se udělovaly Ceny Plže. Podeváté, a to je co
říct. Vše se rozhodlo ve vší tajnosti někdy
kolem Mikuláše, ale redakce byla o to víc na-
pjata, co napíše Jan Sojka, který se ujal role
zpravodaje z únorového věnčení plžích auto-
rů. Ten naštěstí nikoho neopomněl, nic nepo-
pletl, ani domluvený termín ne, holt je o mno-
ho mladší než šéfredaktorstvo Plže, a tak mů-
žeme všem nositelům Cen Plže a Ceny Ason-
klubu poblahopřát. Pouze doufejme, že se
plží vavříny nerozdávaly naposled.

A když se utěšeně rozdaly, rozhodli jsme
se, že novým plžím celebritám popřejeme
v našem měsíčníku trochu víc prostoru. Proto
není divu, že hned po Sojkově reportáži zaha-
jují březnového Plže verše františkolázeňské
básnířky a nejnovější plží laureátky Aleny
Vávrové: zůstává poezii věrná, neboť poezie
si to zaslouží. Stejně jako si zaslouží naše
společnost či naše novější dějiny, aby se
o všem psalo s takovým sarkastickým nadhle-
dem, jak to dovede – nejenom ve své rubrice
Antibukolika – plzeňský píšící výtvarný kum-
štýř Stanislav Bukovský. Také jemu dáváme
v Plži víc místa, představujeme ho i jako ple-
bejsky uštěpačného dramatika, horší je to
však s třetím laureátem Ceny Plže čili s novo-
pečenou celebritou plzeňské literární kritiky
Martinem Šípem. Musí přijmout úděl kritikův,
z čehož plyne, že ni pět, ni deset kritik Marti-
novi v čísle (na rozdíl od básní) nelze otisk-
nout. Doufejme však, že postupně na ně do-

jde, hlavně aby je Šíp napsal, všechny potre-
fil a přitom nešetřil ani na chvále, ani na haně.

Plžích laureátů se nám tudíž poněkud na-
množilo, a proto v březnovém čísle narazíte
i na ty dřívější: své nové verše nám poslal
například Petr Švácha. Zase otiskujeme me-
ditativní záznamy z pera dalšího píšícího vý-
tvarníka Karla Adamuse, kterému sice asi na
severní Moravu žádný vavřín nepošleme, zato
jeho texty s uznáním uveřejňujeme. Poručit
dešti či větru umíme jako nic, neumíme však
pokaždé sestavit číslo tak, abychom si splnili
všechna přání: takže v únorovém čísle jsme
popřáli ke kulatým narozeninám plzeňské
umělkyni a také autorce Plže Ludmile Bed-
nářové, leč teprve nyní otiskujeme její milou
vzpomínkovou etudu. Bonbónkem každého
čísla se stávají příspěvky z autorských rubrik
Milana Čechury a Oldřicha Janoty – a třeba
i Evžena Pěnkavy, kdo ví! V duchu sloganu
Sever fandí Západu nám ústecký kritik Ivo Ha-
rák zaslal talentované verše karlovarské
Michaely Schwarzové. A když už jsme u Ha-
ráka, ostatně zatím jediného nezápadočes-
kého laureáta Ceny Plže, právě on připomněl
svou zpytavou recenzí básnickou sbírku,
která byla na podzim odměněna Cenou Bo-
humila Polana, totiž Spižírnu T. T. Kůse. A co
ještě? No že v dubnu sice pořád za kamny
budem, ale dubnový Plž určitě vyjde! Snad.

Vladimír Novotný

1Editorial

Ano, jsou deformované.

Vhrsti



2Ceny Plže

Jan Sojka

Rychlostí Šípu
Právě tak uplynul rok 2010, což pro

věrné čtenáře na finanční hraně přeží-
vavšího měsíčníku Plzeňský literární život
znamená jediné: udělovaly se Ceny Plže.
V předvečer jubilejního desátého ročníku
se vzalo vše šmahem. Opět žádné čle-
nění na kategorie poezie, prózy a kritiky,
opět žádná čestná uznání, opět žádné
mimořádné a zvláštní vavříny, ale zkrátka
a prostě tři ocenění bez škatulkování.
Nutno poznamenat, že nikomu by nečini-
lo potíže přiřadit laureáty k jednotlivým
odvětvím, v nichž dotyčná osoba vyniká.
V původní podobě se tak zachovala pou-
ze Cena Ason-klubu, kde hlavní poradní,
tj. absolutně rozhodující hlas, představu-
je Helena Šlesingerová. A jak únorový
večer v tradičních prostorách Polanovy
síně dopadl?

„Vstávej, Honzo,“ začíná jedna z básní
půvabné Vladimíry Brčákové. „Inu, vstal
jsem, světnici poklidil, dříví naštípal,
oheň rozňal, svůj obnošený kabátec za-
látal, kořaly popil, divé vlky od dvéří ry-
kem odehnal a živě se protáhl nad lid-
ským údělem.“ Není divu, že Cenu Ason-
klubu získala z rukou Heleny Šlesingero-
vé právě Vladimíra Brčáková.

„Jsem tady jenom na skok,“ říká v názvu
jedné své básně Alena Vávrová. Jeden
z Vladimírů na pódiu s pomocí jiného titulu
tudíž básnířku pozdržel a zvolal: „Chválím
tě!“ Druhý Vladimír na pódiu taktéž po
dechu zalapal, načež s úklonem a ruky
polaskáním jakoby jenom na skok první

z Cen Plže Aleně Vávrové předal.
Takže dámy bychom měli. Nyní k (té-

měř) ryze mužským zbývajícím záležitos-
tem. „Co tady děláš?“ optal jsem se Mar-
tina Šípa onehdy po půlnoci, když jsem
naň náhodou natrefil, jak sedí za komí-
nem secesního domu u náměstí a cosi
sepisuje. „Ále,“ odpověděl a dál se ná-
měsíčně mračil. „Chápu,“ já na to. „Ne-
chápeš. Recenze hotová, leč nadpis se
mi pořád nezdá.“ „Co tam máš?“ vyzval
jsem ho. „Hádala se duše s dělem…
Něco mi na tom vadí.“ „Vyměň té za dé,“
zazněla má rada. „Hádala se tuše s dě-
lem?“ podivil se on. „Těsně vedle.“ „Du-
še s tělem! Heuréka! Letím to domů pře-
psat!“ zvolal vítězně a vystřelil. Takže od
tohoto okamžiku bylo nad slunce jasné,
že Cenu Plže obdrží – a také obdržel –
Martin Šíp.

Kvarteto ověnčených uzavírá antibuko-
likář Stanislav Bukovský (nebo to za ně-
ho všechno opravdu píše a psala Stani-
slava Bukovská, jak by se dalo usuzovat
z letního dvojčísla?). Diskuze na toto ože-
havé téma se nestihla ani pořádně roz-
běhnout, neboť samotný laureát ukončil
tápaní obecenstva zcela průkazně: před
všemi zamával Plžem č. 11/2010, ve
kterém jeho titul konstatuje stručně a jas-
ně – Všechno je v pořádku. A taky bylo. 

Ceny rozdány.
Dojmy zažity. 
Boty vyzuty.
A téměř celý rok 2011 ještě před námi.



3Poezie

Alena Vávrová

Člověče smiluj se

Kdy jako to asi bouchne

Dnes v noci přiletěl mi do postele
černý Holub

z města pravoúhlého
ba co dím 
z Velkoměsta vobrovskýho
Ve znaku mu sedí Beznohý
perutnatý orel
na hrudi má palcát se třemi
veselými hvězdami
Přiletěl
z města zázraků kde příliš mnoho slípek
jde si po zraku Vyklovávají si oči
a svět se točí svět prý se mění
v neradostně ucpanou
Avenue of the Americas

My už Rudou dávno vyměnili
za bílou STAR v Čechách
Vlastně v Česku rychlostí blesku
ačkoliv bez prosby bez modlitby 
na vlastním vlásku visíme

a tolikrát nás Anděl smrti klepnul přes prsty
zas lezeme tvrdošíjně Nazí
do mikrovlnné trouby Zkázy

KDY JAKO TO ASI BOUCHNE?

Vrkal nocí Černý holub
corvair barvy stříbrné vrkal do zahrad
vrkal do zahrad

Kierkegaard
Kierkegaard

Horský vzduch

Srst plnou lopuchů
Páchne
Břicho poseté
nacucanými klíšťaty
a ty

jsi v kleštích
víš:

pes pesimismu do krku
zakousl se mi
není úniku
pes pesimismu
mozek z hlavy rve...

Nedej se
Nepadni
Zuby nehty na nohou se drž
neb tvoje nohy budou ještě
tančit
jejich lýtka na skále
obejme alpský vzduch

Jak vypadá to

Zas budem instalovat značky
„žebrání zakázáno“

Smutné ráno Ve kterém
na prahu nám leží další a další
zmrzlí ptáci

neodletěli do teplých krajin
bezdomovci

Je tolik smutných rán
Krev prýští z ran
a mrzne
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Z černé knihy globalizace

Kluci s tmou namísto světla
Kluci z vesnice Malovali přespolákům
ksichty kravincem
Nafukovali žáby Až ty prasknuly
Ti nejbrutálnější

(dodnes sedí v rudých sedlech)
nastrkali žlutá kuřata pod černý hrnec
Do černé tmy
Poplašeně zděšeně tam pípala a my
s   hubičkama kapříma   stáli jsme
kolem dokola
a strachem mlčeli

Nejbrutálnější z nich pak nadzvihl opatrně
okraj hrnce na jedné straně
Které z kuřátek první vystrčilo žlutou hlavu
poznalo chuť hrnce - gilotiny
Všechny holky a dva malí špunti
se rozplakali

(a já začala zvracet)

Ti nejbrutálnější chlapci Sedí vznešeně
doposud v sedlech Nebetyčné pýchy
a ovládají svět
ze řvavých tuningů a z nejrychlejších 

motorek
a nepohrdnou ani letadly

Boří citadely Zajícům ukrajují remízky
Namísto křepelek řvou:  Penízky! Penízky!
Kaprům zaživa rvou šupiny
jako ty žáby se čím dál víc nafukujou

a my jen tiše hledíme Žaludky už 
zvyknuly si

a tento týden
se z domácích dat nic zajímavého 

nedozvíme
Koruna bude nadále sledovat dění 

na globálních trzích

Stále dokola se otáčíme V kruzích 
A důvod k optimismu

hledá se

těžko

Běda těm kteříž říkají Zlému Dobré
kladouc Tmu za Světlo

Jak ta zoufalá kuřata jsme
Mléko strachu  se vaří vaří
a vaří

aby jednoho dne přeteklo...

Cpu je do básní

Tak já to dělám se všema
jako kdysi na francouzském venkově
Normálně po nich chňapnu
a do básní je zavřu
Tak to dělaly francouzské matky
se svými miminy

Postýlka vlastně byla klec
protože do kuchyně volně vcházela
domácí havěť a všechna hovada
a tak byla děťátka chráněna
v postýlkách krytých dřevěnými latěmi
Aby mu žádná slípka nevyklovla očíčko
Aby žádná svině neochutnala
růžové líčko Tak já si vás všechny 

pochytám do básní
aby se vás žádná svině
ani ta divoká
Nedotkla

Já si jen tak maloulinko kousnu
abych měla tušení S kým má
má báseň čest
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Šťastná budu

celý den
jako malý štěně
Ráno jsem si oblékla
kalhotky obráceně

potom mě potkal feminofil
scotch on the Rocks

medová tůň
žlutá laguna

Já jsem Lidušce usek nos
neb její vedlejší úmysly
byly hlavní

Nerozumíš této básni?

V životě zůstane nám
tolik věcí utajeno
a většinu příležitostí
k dobrému skutku
bídně 
promarníme...

A přesto já šťastna budu

* * *

Můj milý milý milý
milý je
Dnes v noci rozkvete
černá a bílá lilie

Miláček můj
zbaví mě všech
dědičných vin
milý můj česnek je
cibule a kmín

Klokan

V hlavě mám toho 
Klokana hořícího
v šíleném běhu
s očima vypoulenýma
kvílí bolestivě

Teď na kolena kleká
uprostřed rachotu ohně
se modlí:

člověče smiluj se
člověče smiluj se

Hledám

Hledám
bluesovýho kytaristu
Co ve vlasech mých bude spát
Snad
Bude to ten
co na přejezdu
stopne mou káru
aby mě nepřejel vlak

jistě jistě jistojistě
snad

Snad
Bude to ten
co rád se černou nocí toulá
a slýchá písně bílejch vran
Nebude Filištýn Nbude to moula

Zahraje mé písně které
jako krev se řinou
z ran

jistě jistě jistojistě
snad
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Petr Švácha  

Spolu

Píšu

Píšu stejně
jako ty vytrvale pláčeš
Duše se vzbouřily
a z houslí vyskákaly s hněvem

Poslední slovo
nesmí se nikdy vyslovit

Za ním už není nic

Už ani ta struna
a vůbec ne věčnost

Ty
ani já

Prohry

Jaro s vyvrácenými dveřmi
a průvanem mezi komnatami
Kdo přijde první?
Prý aprílové štěstí
vyvrzané 
stejně jak sliby nad kelímky koly

Hodiny nenatahuj –
ukáží
ale nezdůvodní čas

Prohry si musíme osahati sami

Pak teprv můžeme vstoupit
do prvního patra viny

Tvůj čas

Natahuji hodiny
abych usmířil si čas

Plyne jak slova Jidášova
a rozpíná se v hrdle
Dává jen ultimata
a nikdy rozhřešení

Není to můj čas
co obchází tu kolem

Nemám ti vůbec co
závidět

Kamínky

Byla jsi tenkrát z papíru
a trochu pokaňkaná vínem

Zouval jsem boty
snad abych nenašlapal

Jenže ten večer byl zamaštěný
od chlebíčků s vejci
a také málo okřídlený
a málo provětraný slovy

Pak jsem se najednou uviděl
jak sedím mezi skly
a kamínky z kapes
házím přes záhony

Že by láska jen na příděl?
Že by jen do výpovědní lhůty?
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Kopretiny

Cestou do kopretin
ztratil jsem čtvero dní
tři olůvka
dvě příkrá slova
a jednu celou nenapsanou báseň

Chtěl jsem tě vidět
jak květům ukrajuješ mládí
však našel jsem tě bílou
deštěm pošlapanou
a s prsty zaťatými v zemi

Průvanem času
vyplavuji všechna tajná přání
Žádné už nevyslovím
Protože hudba ztratila svou vůni
a barvy roztály se
v mokřinách

Zavírání vody

Modrý pstruh prořízl hladinu
Byla to výzva
anebo výkřik
anebo poslední zacvaknutí zámku?
Nikde už žádné naplněné slovo
jen prázdná vteřina
vzpomínka vyprášená
a také kámen
ojíněný za posledním steskem

Dnes už tě nedohoním
a zřejmě ani zítra
Postojím tu jako břeh
a na jaro si počkám
uprostřed zasněžené sloky

Svítání

Ladičku vkládáš mezi bílé zuby
jako bys tón chtěla překousnout
jako bys chtěla spolknout
všechny stopy
které jsem zanechal
když po lukách chytal jsem lásky
síťkou na motýly

Náhle však užasle hledíš 
ke Kalikovskému mlýnu:

Bezdomovci za řekou
podpálili ráno

Hledání poezie

Nezabloudil jsem v tobě
i když má cesta byla slepá
a navíc ptáci
odnesli navigaci k lesu
U srdce bylo dusno
v podbříšku chvěly se klasy
u očí ustavičně pršelo
a také po jazyku sklouznul
nejeden překocený verš

Hledal jsem studánku básní
a malý klíček
co v nemoci klade se pod jazyk
abychom neumřeli
a abychom při bolestech
byli tišší

Ale až u večeře všiml jsem si
že místo malé melodie
spolkla jsi Chopina
i s klavírem
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Karel Adamus

Dvacet příběhů II.
6. Kde jsem?
„Jsem tady dobře?“ zeptal se jakýsi

kolemjdoucí mistra. „Hledám dobu vše-
obecně méně hamižnou, nebo dobu
všeobecně nehamižnou.“ „Tady jste ve
všech světech,“ řekl mu mistr Průžer,
„a ve všech světech je doba stejná, a to
doba všeobecně hamižná.“ „I ve světě
nehmotném?“ ptal se kolemjdoucí. „Co
si mohou ještě přát bytosti ve světě
nehmotném, co ještě mohou chtít?“ „To
byste se divil,“ řekl mistr, „ti ve světě ne-
hmotném toho chtějí nejvíc, hlavně ne-
smrtelnost, věčnou blaženost, nadsvět-
ské potěšení, stálé požitky, šťastné před-
vědomí, radostné nadvědomí, bezsta-
rostné podvědomí, nadšené nevědomí,
usměvavé mimovědomí, veselé bezvědo-
mí, bohaté povědomí, osvícení, jasno-
zření, mimozření, povznesení, zjevení,
osvobození, šťastné spočinutí v podsta-
tě, probuzení… a další a další méně vy-
světlitelné či zcela nevysvětlitelné věci.
Hmotných statků se nasytíte, ale statků
nehmotných…“ mávl rukou mistr Průžer.
„Lidé si pletou dobu se směrem,“ trochu
odbočil Průžer, „když něco provedou,
obyčejně tvrdí: ‚To víte, taková byla doba,
taková byla doba…,‘ ale jaksi jim uniká,
jaksi jim nedochází, že postupovali vše-
obecně zavádějícím směrem, necestou,
se všeobecně neprospěšnými školami,
mizernými žáky a ničemnými mistry. Jak
jinak mohla ta doba, tedy oni, dopad-
nout, kam jinam mohli tím zavádějícím
směrem dojít?“ „Víte, co to je časopros-
tor?“ namítl kolemjdoucí. „Co to pořád
máte s tím časoprostorem?“ přerušil ho
mistr, „jestliže bloudíte, jste pořád na
stejném místě, a to ať jste kdekoli, ať jste

kdykoli…“ „Tomu nerozumím,“ řekl ko-
lemjdoucí. „Jestliže bloudíte,“ vysvětloval
mistr, „znamená to, že ať jste v jakékoli
době, na jakémkoli místě ve světě, ba
v jakémkoli světě, mimo světy, za života,
za smrti, mimo život a smrt, jste pořád na
jednom místě, je vám to jasné?“ „Tak co
navrhujete?“ zeptal se kolemjdoucí. „Jak
se vymanit době všeobecně hamižné?“
„Obraťte se k příběhům putujícím po Dně
a přidejte se k nim,“ doporučil kolem-
jdoucímu mistr. „Putujte spolu s nimi
a naslouchejte jim. Příběhy vám ukážou
směr, cestu, školu, seznámí vás s žáky
a vyhledají mistra.“

7. Sám rozhodne
„Ty vaše úvahy jsou zcela nesrozumi-

telné,“ řekl mistr básníkovi. „Jsou to úva-
hy o básnivcích, básnění a básnivosti,“
řekl básník, „nikoli o básnictví, tedy
o básních a o básnících. Chcete-li poro-
zumět, musíte se rozhodnout. Kdo se
rozhodne porozumět, ten porozumí.“
„A co když ani potom neporozumí?“ ze-
ptal se mistr. „Rozhodne-li se porozumět
a neporozumí-li,“ řekl básník, „znamená
to, že ještě jedná, že ještě umí, že ještě
myslí, tedy, že se nepokouší porozumět,
ale pokouší se vědět a umět. Rozhodne-
li se například básník porozumět, a ne-
porozumí, zůstává básníkem. Básník
sám rozhodne, jaký zvolí směr, cestu,
školu, žáky a mistry a zda vůbec zvolí
putování, zda se poddá básnění. Básně-
ní je jako dech,“ pokračoval básník, „ja-
ko dech naplněný navštívením, totiž pří-
běhy, se kterými se básnivec spřátelil. Ty
jej pak doprovázejí, putují s ním, naslou-
chají jeho srdci a básnivec naslouchá je-
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jich tichému mumlání. Příběhy jsou bás-
nivci cizinou i domovem, jsou jeho ti-
chem, jeho hudbou. Už rozumíte?“ ze-
ptal se básník mistra. „Rozumím,“ řekl
mistr, „navštívil mě nějaký příběh. Pitvořil
se v něm nějaký šašek, zhluboka dýchal
a mluvil a mluvil…“ „To je v pořádku,“
přikývl básník, „zapamatujte si, co říkal.“

8. Společný jmenovatel
„Když se ohlédnete a dobře se díváte,

zjistíte, že každé století bylo něčím tak
trochu dvacáté, ale dvacáté století je tím
něčím nejdvacátější,“ upřesnil mistr Prů-
žer, když mistr Blíží srovnával jiná staletí
se stoletím dvacátým. „Snad nebylo jen
zle, jistě nebylo všechno špatně v tom
dvacátém století,“ zastával se dvacátého
století mistr Poblíž, „jistě se tam našli i ta-
cí, kteří byli dvacátým stoletím uneseni
a považovali je za úchvatné. Znal jste
někoho takového?“ „Baže znal, bylo
hodně podobných lidí. Podobní lidé byli
obyčejně umělecky založení, neobyčej-
ně vzdělaní, osvícení, přemýšliví, vědou-
cí, velmi obětaví, horliví a mimořádně
pracovití. Pomáhali, seč měli sil, dvacáté
století co nejlíp vydvacátit. Chtěli se při-
blížit nějaké vidině, kterou nosili v hla-
vách, nějakému nezřetelnému, světlému
obrazu. Tvrdili: ‚Každé století bylo něčím
tak trochu dvacáté; my bychom chtěli,
aby dvacáté století tím něčím vynikalo,
aby tím něčím, nazvěme to dvacátěním,
přesáhlo všechna minulá staletí. My by-
chom chtěli, aby to něco, co je všem sto-
letím společné, ve dvacátém století vyvr-
cholilo, a aby se tím pádem dvacáté sto-
letí stalo ze všech staletí stoletím nejdva-
cátějším.’ Říkali také,“ pokračoval mistr,
ale pak se odmlčel a mávl rukou. „Když
dvacáté století vidím z větší dálky, když
vidím, jak se dvacáté století míjí s příběhy
směrů, cest, škol, žáků a mistrů, když vi-

dím, jak se od nich odvrací, když vidím,
kam dvacáté století jde, kam se řítí a ku-
dy vede, řval bych. Řval bych, kdybych
věděl, že to řvaní k něčemu povede. Řval
bych, abych je varoval. Řval bych: Vzpa-
matujte se! Probuďte se! Dívejte se, kam
jdete, kterým směrem jdete! Dávejte si
pozor na cestu! Jaká je ta škola? Kdo
jsou ti žáci? Kdo ti mistři? Ještě není
všechno ztraceno! Ještě není pozdě!
Dejte si pozor, abyste to, co vám ještě
zbylo ze všech světů, neprodvacátili!“

„Nehrozí nám nebezpečí? Co kdyby se
tím dvacátěním nakazily i příběhy putující
po Dně?“ obával se nejmladší žák, když
příběh skončil. „K příběhům směrů cest,
škol, žáků a mistrů nic takového nepro-
nikne,“ uklidnil ho mistr, „nepovažujeme
věci za své, neztotožňujeme se s nimi,
nepřivlastňujeme si je. Víme, že nám nic
nepatří, a proto nás může cokoli navštívit
a spřátelit se s námi. Dvacátění nás ne-
ohrozí, protože na ničem nelpíme. Nelpí-
me-li na ničem, můžeme putovat.“

9. Rozcestí
Za městem byla křižovatka, o které

mistr Otázka říkal, že prý to není obyčej-
ná křižovatka, ale křižovatka příběhů.
Mnozí se té křižovatce vyhýbali, neboť se
tam objevovaly úkazy nepochopitelné,
jako jednota, mnohost, svoboda, nevy-
hnutelné, poměrnost, rovnoběžnost, vy-
loučení třetího, prázdnota, osvícení, nut-
nost, různoběžnost, telecí, nekonečno,
rovnost, nic, vstup zakázán!, souvztaž-
nost, spravedlnost, schylka, částice, po-
divně zvrácené časoprostorové vztahy
a další tajemné a nevysvětlitelné jevy.
Zrovna teď tam odpočíval nějaký tvor.
V pravé horní končetině držel nějakou
knihu. Mistr Uhnul, který tudy šel, si ho
všiml a zastavil se. Dlouho stál a vyjeveně
si onu bytost prohlížel; když se vzpama-
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toval, vysoukal ze sebe: „Jak se jmenu-
jete? Tak podivného tvora jako vy jsem
nikdy neviděl.“ „Ještě se nejmenuju,“ od-
větil onen tvor, „byl jsem ryba. Ale mů-
žete mi říkat třeba Plejtvák.“ „Co tady
děláte? Jak to, že nejste ve vodě, v louži,
v tůni, v rybníce, v jezeře, ve strouze,
v potoce, v řece, v moři?“ „Přizpůsobuji
se pobytu na souši,“ odpověděl tvor, „vo-
dy vyschly. Moře není, není řek, potoků,
stružek, jezer, rybníků, tůni ani louží. Vo-
da se spotřebovala, vyschla, veškerá vlh-
kost zmizela. Všechny rozumné bytosti
se teď přizpůsobují životu bez vody. Je to
těžké. Nejhůř je na tom nejhloupější tvor
na zemi, hlavonosič obecný, známý též
jako člověk. Všechny rozumné bytosti
o vysychání vody věděly dlouho předem,
už od dvacátého století. V té době se
zdálo, že vody přibývá, hladiny moří se
vzdouvaly. Pro všechny rozumné bytosti
to bylo znamení, že vysychání začíná,
a začaly se přizpůsobovat pobytu bez
vody,“ pokračoval Plejtvá. „Naše původní
mysl, tedy mysl všech rozumných bytostí
je rozložena ve všech světech rovnoměr-
ně, naše mysl je obsažena ve všech tvo-
rech, ve všech jevech, ve všech živlech,
a tak o všem, co se bude dít, víme dlou-
ho předem. Hlavonosič se však od pů-
vodní mysli oddělil a soustředil se na tak-
zvané myšlení a vědění. To mu stouplo
do hlavy a od té doby, co myslí jen hla-
vou, to s ním jde z kopce. Teď se také
přizpůsobuje. Jako nejhloupější tvor se
však začal přizpůsobovat nejpozději,
ztráty na životech byly u hlavonosičů nej-
větší. Hlavonosiči teď vyrábějí vodu slo-
žitým způsobem z ropy,“ mávl ploutví
Plejtvání. „To je jim podobné,“ řekl mistr,
„místo aby se pořádně dívali kolem sebe,
zase se hrabou v těch svých hlavách
a řeší úlohy. Co to máte za knihu?“ zeptal
se tvora mistr. „Naučili jsme se číst knihy

hlavonosičů, putujeme všemi světy, a jak
nacházíme knihy, čteme si z nich příbě-
hy,“ řekl Plejtva. „Zrovna tahle kniha,“
ukázal na knihu, „musel jsem se, když
jsem ji začal číst, dojetím zastavit a posa-
dit. Jak nás ti hlavonosiči měli rádi!“ roz-
plýval se nad knihou Plejtvý. „Jen se po-
dívejte,“ podal knihu mistrovi. Kniha se
jmenovala Rybí kuchyně.

10. Živly
Pokladní velkého obchodního domu

se probudila uprostřed noci zalitá potem,
zdálo se jí, že padá. Vstala a napustila si
do vany studenou vodu. Musela si dát
studenou koupel. Sen, že padá, se dost
často opakoval. Pokladní si jej dávala do
souvislosti se svojí prací, všimla si totiž,
že čím víc peněz jí prošlo rukama, tím
rychleji v tom snu padá. Ležela ve vaně
a přemítala. Uvažovala o změně. Takhle
to dál nepůjde, to je na zblbnutí. Zkou-
šela představit si něco jiného, nějakou
jinou práci, ale napadaly ji jen samé od-
dechové činnosti jako třeba vzpírání,
skok o tyči, trojskok, střelba, jízda na ko-
ni, rohování, kopaná, přespolní běh, zá-
pas, plavání nebo veslování. ‚Jsem asi
přepracovaná,' napadlo ji, ‚měla bych se
možná s někým seznámit, s nějakým
mladým mužem, s někým, s kým bychom
se navzájem doplňovali, a to i co snů se
týká. Mně se zdá, že padám, on by snil
o tom, že letí vzhůru. Výsledný pohyb by
byl vznášení a to už by nebylo tak špat-
né.' Pokladní si nechala přítele chvíli
procházet hlavou a pak tuto možnost za-
vrhla jako možnost zcela nepravděpo-
dobnou. Těžko najít přítele vůbec, co
teprve takového, který by doplňoval sny.
‚A co tak opatřit si nějaké zvíře, ptáka,
papouška, kočku, nebo psa, nebo koně,
nebo křečka, nebo hada, nebo…, nebo
havrana,' napadlo ji poté. Chvíli si necha-
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la zvíře procházet hlavou a pak zavrhla
i tuto možnost. ‚Kdoví, co se takovému
zvířeti v noci zdá a potom, co kdyby sny
byly nakažlivé.' Představila si takový zví-
řecí sen, ponořila se do vany a bezděč-
ně se napila vody. Voda byla slaná. ‚Že
bych byla tak zpocená? To snad ne.'
Pustila kohoutek a napila se vody z ko-
houtku, i ta byla slaná. ‚Zvláštní,' podivo-
vala se, ‚čím to, čím by to mohlo být?
Mohla by voda mít sen?' bleskla jí hlavou
podivná, nesmyslná, myšlenka, ‚mohlo
by se vodě něco zdát? Kdoví. Možná i ta
voda uzavřená a utěsněná ve vodovod-
ním potrubí občas usne, spí a sní o vol-
nosti, zdá se jí, že je mořem, že je moř-
ským proudem, příbojem, vlnou, vírem,
pěnou, mořskou hlubinou, v níž se pro-
hánějí ryby, že je rozlehlou, nekonečnou
mořskou hladinou, nad níž krouží ptá-
ci…, a na čas, po dobu toho svého snu,
se stává vodou mořskou, vodou slanou.'
Pokladní se ještě jednou přesvědčila, že
voda tekoucí z kohoutku je slaná. Oprav-
du. Pitná voda, která tekla z kohoutku,
byla slaná. ‚Je to tak,' usoudila pokladní,
‚voda spí a sní. A proč ne? Proč by voda
nemohla spát a snít?' Podivná myšlenka
se jí najednou jevila docela přijatelná, ba
samozřejmá. ‚Přirozeně,' usoudila po-
kladní, ‚mně se zdá, že padám a celá se
přitom zapotím. Spící vodě se zdá, že je
mořem, a přitom změní chuť. Co když
i ostatní živly spí a sní?' napadlo ji, ‚proč
by nemohl mít třeba spící vítr sen? Nebo
spící oheň, anebo spící kámen či spící
strom, spící zem? Proč by nemohl snít
i spící prostor, čas, časoprostor, prosto-
ročas? Proč by se sny nemohly zdát
naprosto všem, spícím bytostem, spícím
věcem, spícím živlům, spícím jevům?
A co když naše sny jsou podněcovány,
rozvíjeny, určovány a řízeny právě sny vě-
cí, jevů, prvků a živlů?' napadlo ji. ‚Vždyť

z čeho se skládá člověk? Jedině z živlů,
z prvků a z mysli. Představím-li si, že
každý spící živel sní, pak kdoví, možná
nám to naše snění vůbec nepatří. Možná
se někde uvnitř nás právě teď nějaký ži-
vel, nějaký prvek, uložil k spánku, sní, to
jeho snění putuje v našem nitru, a když
pak usneme my, proudí do našeho pod-
vědomí, nevědomí, nadvědomí, vědo-
mí…' Znova ochutnala vodu, slaná chuť
zmizela. Voda byla znova taková, jaká má
být, čirá, bez chuti a bez zápachu. ‚Vida,'
pomyslela si pokladní, ‚noc pokročila,
svítá a voda – už se probudila.'

11. Kde končí
„Má řeč hranici?“ zeptal se mistr bás-

níka. „Kam až lze zajít, co lze ještě sdělit
a jak, aby bylo vyjádření srozumitelné,
aby bylo to, co chce básník říci, pocho-
peno?“ „Řeč hranici nemá,“ řekl básník,
„meze mají jen vyjadřovací schopnosti
toho či onoho vzdělance, vědce, myslite-
le. Tam, kde končí vyjadřovací schop-
nosti vzdělance, může se řeči chopit vě-
dec, tam, kde končí vyjadřovací schop-
nosti vědce, je schopen pokračovat
myslitel. Teprve tam, kde si vzdělanci,
vědci, myslitelé nevědí rady, začínají ho-
vořit příběhy, neboť tam začíná říše bás-
nivosti.“ „A co umělci?“ řekl mistr. „Do-
mníval jsem se, že umění tíhne k bás-
nivosti.“ „Kdepak,“ řekl básník, „umění
má blíž k vědě, k jednání a dovednos-
tem, umění má blíž ke vzdělanosti než
k básnivosti. Meze, jež omezují vyjadřo-
vací schopnosti vzdělanců, by se daly
přirovnat ke krychli,“ pronesl přirovnání
básník, „meze, jež omezují vyjadřovací
schopnosti vědců, by se daly přirovnat
ke kuželu, a meze, jež omezují vyjadřo-
vací schopnosti myslitelů, by se daly při-
rovnat ke kouli. Umělci ty krychle, kužely
a koule upravují, krášlí, vybarvují a pře-
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Sova bez not

Oldřich Janota

Svítící hlohy
Pašeráci snů se po půlnoci zastavili

u Rybí Sosny. Od doby, kdy Gorgothové
zavedli kruté postihy za každý objevený
cizí sen a vybudovali laserovo-hypnotic-
ké zátarasy mezi Bděním a Amnésií, bylo
pašování snů do Amnésie čím dál víc ne-
bezpečnější. Rybí Sosna odedávna slou-
žila jako bezpečné překladiště snů. Ob-
čas některé sny svévolně sama upravila,
většinou tam, kde byly příliš děsivé, při-
dáním pryskyřičné vůně jehličí, konejšivé
hebkosti horského vánku nebo švitoření
ptáků. Ale přes tyto zásahy byly sny u ní
vždy v bezpečí. Až dosud ano. 

Cmírálek a Věchem s úlevou shodili na
zem obrovské tlumoky narvané k prask-
nutí nákladem snů a uložili se k spánku.
Nejpozději za hodinu budou muset zno-
vu vyrazit na cestu, aby dorazili do Amné-
sie ještě před ránem. Už usínali, když
vtom se shora z větví ozval děsivý rachot.
Jako by se trhala obloha. Bylo to horší
než bouře. Bylo to jako by celá skuteč-
nost časoprostoru měla skončit.

Vědci v Amnésii už léta předpokládali,
že celý vesmír se zrodil Velkým Třeskem.
Ale tohle znělo jinak, než když se něco
rodí. Tohle znělo jako Velký Třesk Záni-
ku. Apokalypsa. A přitom za ni mohl je-

diný člověk.
Předmět, kterým tu zkázu Amnésie

rozpoutal, nebyl o nic větší a obyčejnější
než zlomená propisovačka a na cucky
roztrhaná áčtyřka. Svědectví osudové
chvíle prozření populárního spisovatele
fantazy Ule Potměhuda, který při psaní
svého třistapadesátého románu nazva-
ného Oři kyberprostoru zjistil, že jeho
milovaný žánr s celou svou přízračnou
tajemností, mystickou obrazotvorností,
mrazivou krutostí soubojů pitoreskně
převlečených sil dobra a zla se mu na-
jednou jeví jako řemeslný blábol, jako
odporná informační veteš, horší než ro-
mány pro ženy a televizní seriály, kterými
z duše opovrhoval. 

Po rozvodněné Vltavě plují kry a na
nich rackové. My lidé jedeme po nábřeží
tramvají. U jezu se rackové s křikem zve-
dají a odlétají zpět směrem k Vyšehradu,
zatímco my vystupujeme u Mánesa. Krá-
číme kolem výstavy interaktivních umě-
leckých děl, kde se to hemží mladými
krásnými maminkami s kočárky. Přemýš-
líme, zda právě ony jsou těmi interaktivní-
mi exponáty, avšak nemožno zevlovat,
nutno spěchat, za povinnostmi.

I společenství racků má jistě své po-

lakovávají. Zrádné je to, že co do velikos-
ti,“ pokračoval v přirovnání básník, „se
mohou meze posunovat téměř doneko-
nečna, avšak co do tvaru je zde pořád
krychle, kužel a koule. Žel,“ posteskl si
básník, „do té doby, než vzdělanci, věd-
ci, myslitelé a umělci pochopí, že by se

místo nafukování a přikrašlování těch
svých krychlí, kuželů a koulí měli věnovat
zaměření mysli k putování, do té doby
budou v těch svých mezích pochodovat
a umělci jim budou do kroku pochodové
písně vyzpěvovat.“

(dokončení příště)
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O všem možném

Ludmila Bednářová

Krůček do světa
To ještě stál starý Most. Ten, jehož

kostel na podzim 1975 s velkou slávou
přestěhovali snad o kilometr dál, hezky
po kolejnicích. Od té doby si zas trůní
pevně, jeho klenby míří do oblak. 

Na konci padesátých let mladý člověk
ještě bez vlastní domácnosti bral denně

zavděk zdravou snídaní v Mléčném baru
uprostřed památného sídlení. Venku pak
byl přivítán žebráčkem: malé, ještě před-
školní děcko, roztomilé cikáně. Jak umě-
lo být neodbytné, jakou mělo vyřídilku!
Čím víc vyškemralo, tím šikovněji umělo
působit na cit lidí. Našli se i takoví, kteří

vinnosti. Přesto z lidského pohledu jako
by se rackové na krách vozili spíše pro
zábavu, než že by doopravdy cestovali.
To se nám v tramvajích nestává. Nikdo
nejezdí tramvají jen pro zábavu. Oproti
běžné hromadné dopravě má přeprava
na plovoucích krách i nepopiratelné
přednosti technické – je vzdušnější,
levnější a ekologičtější. Snad by stálo
za to o ní uvažovat, jak to učinil Jules
Verne ve svém románu Oceánem na
kře ledové. Prahou na kře ledové.
Ovšem co v létě? 

Čekání na magistrátu si krátíme čtením
úředních listin ve výloze. Je na nich popi-
sováno dopadení dvou pachatelů. První
z nich je Štefan B. z Ružomberoka. 5. 12.
2009 byl zadržený na Staroměstském
náměstí při nepovoleném prodeji svítí-
cích rohů. Protože o rok později, 6. 12.
2010 „odpovědnost pachatele za přestu-
pek zanikla“, bylo Štefanovi B. 9 ks blika-
jících/svítících rohů „z obecného zájmu
jako ochranné opatření“ zabráno. 

Další spis popisuje zadržení jiného pa-
chatele nezákonné činnosti. Karel H.
z Kraslic se po Staroměstském náměstí
pohyboval s nasazenou kšiltovkou černé
barvy se žlutým nápisem POLICIE. Tím

se dopustil přestupku „proti pořádku ve
státní správě, spočívajícím v úmyslném,
neoprávněném nošení na místě veřej-
nosti přístupném vojenského nebo slu-
žebního stejnokroje příslušníka ozbroje-
ných sil nebo ozbrojených sborů, ačkoliv
není příslušníkem ozbrojených sil nebo
ozbrojených sborů.“ Stejně jako v prvním
případě i Karlovi H. byla v obecném
zájmu čepice zkonfiskována. 

Jaké jednání se postihuje v koloniích
racků? Neoprávněné stavění knihoven
na Letné? Kdo ví. 

Sotva se měsíc zakutálel za západní
obzor, Cmírálek a Věchem, pašeráci snů
spící pod Rybí Sosnou, se probudili.
Nasadili si černé kšiltovky a blikající rohy
a ostře nabroušenými nůžkami se začali
opatrně prostřihávat laserovo-hypnotic-
kými zátarasy na hranicích Amnésie. Ta-
dy už šlo o život, ale ještě horší bylo, že
nevěděli, kde se v Amnésii vynoří. Mohlo
se to stát na televizní obrazovce, v ob-
chodě s dámským prádlem, ve varně
mýdla, v soudní síni, kdekoliv. To bylo na
pašování snů nejhorší – nutnost stále
udržovat bdělou pozornost, protože,
stejně jako ve snu, bylo zcela nepředví-
datelné, co se v příštím okamžiku stane.
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je zasypávali kanálovými nadávkami,
posílali k čertu, ba se snažili o nakopnutí!
Vše ale marně. To bylo divadlo života po
každém ránu, než jsem šla tvořit do sku-
tečného kamenného divadla.

Jednou však byla změna. Tvoření se
toho dne nekonalo. Mohla jsem tedy
malého ušmudlaného klučinu v roztrha-
ném tričku vzít za ruku. Pozvala jsem ho
k sobě, do provizorně zařízeného poko-
jíku s klenutým stropem ve starém domě.
Kluk dostal na malém vařiči uklohněné
„kakajíčko a piškůtky“. Ta sladkost zrodi-
la u něj důvěru. Zjevil mi své jméno: Mi-
lan Šivak.

„Paní, proč jsem čert? Co to je? Říkala
mně to jedna tlustá panička.“

„Čert je takový kluk, který je špinavý
a neučesaný.“ Vyzvedla jsem cvrčka tak,
aby se viděl v zrcadle nad umyvadlem.

„Já nechci být čert!“ A už se smíchem
přijímal svou hygienickou proměnu. Cáry
– tričko se muselo vrátit. Na čistém
kloučkovi pasovalo jak pěst na oko. Tak
začalo naše přátelství: čerstvě vystudo-
vaná herečka a předškoláček.

„Milane, kdepak máš rodiče?“
„Jako mámu? Asi doma.“
„A táta?“
„Ten je v base.“
Měla jsem kazetku plnou šperků – spí-

še pro divadlo. Milánek si s nimi rád hrá-
val. Nalézal se tam i stříbrný řetízek. Kluk
byl znalý, věděl, co má uzmout. Jeho
gen se ozval. Ač jsem si hleděla svého,
poočku jsem měla přehled o situaci. Ne-
následovalo obvinění, ale záměrně jsem
projevila lítost: „Tady jsem měla stříbrný
řetízek, dárek od maminky. To je mi moc
líto, že ho nemám. Až jednou maminka
nebude, moc bych ho potřebovala.“

Reakce Milana? Dělal jakoby nic, ne-
jisté vstávání, vrtění, pokašlávání, nějaké

kutění a najednou: „Paní, už jsem ten
řetízek našel!“

Pozorovala jsem, jak předtím vylovil
řetízek z nohavice tepláčků. Řekla jsem
jen: „Jsi šikovný, žes ho našel.“

Když ani za hodinu kamarádíček neod-
cházel, vyprovodila jsem ho se slovy:
„Milane, ale víckrát to neuděláš, viď?“

Věděl dobře, čeho se to týká. 
Jindy jsem pozvala Milana do divadla

na nedělní dopolední pohádku. Už v šest
ráno ťukal na můj byt, vlásky učesané do
vln, prostě štramák. Nemohl se dočkat.
Kolegové v divadle mého malého kama-
ráda už znali. Jednou žalovali: „Viděli
jsme tvého chráněnce, jak se zuřivě pere
s klukama.“

Já pak na něj: „Milane, kde ses pral?“
„Paní, to myslíte v kině nebo na kou-

pališti? Víte, já měl pištol za osm korun,
on měl horší a chtěl mi vzít tu moji.“ Jeho
názorná gestikulace byla „za všechny
drobné“. Nedá se to naučit, to je dáno.

Jindy měl klučina přání: „Paní, jak vy-
padá moje jméno?“ Napsala jsem mu ho
hůlkovým písmem. On si papírek pěkně
složil a dal do kapsičky. Příště přišel se
starými novinami. Bílé okraje byly po-
psány: MILAN ŠIVAK. Ani místečko ne-
zůstalo volné. Byl to šikula.

Když později začal skutečně chodit do
školy, nepřicházel už tak často. A když
jsem pak v Mostě končila, přijel otec,
aby mně pomohl se odstěhovat na se-
verní Moravu. Tu, kde se vzal, tu se vzal
– Milan! Chtěl také přiložit ruku k dílu.
Když jsme odjížděli, byl poslední, kdo mi
zamával a poslal vzdušnou pusu.

Už víc než padesát let si občas vzpo-
menu: Milane Šivaku, kam tě život zavál?
Doufám, že to naše legrační přátelství
bylo aspoň jako nepatrný krůček ve smě-
ru Dobrá cesta.
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Milan Čechura

Záhada hlavolamu
„Když natočíme nejdelší osten ježka

tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím
otvorem, posuneme ježka do poloviny
výšky klece. Pak otočíme za vyčnívající
osten ježkem, až na jeho protilehlé straně
dostaneme do kolmé polohy nad sebou
dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už
vyčnívá vpředu. Popostrčíme předním ost-
nem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad
sebou se nacházející ostny pronikly pro-
tilehlým otvorem co nejvíce ven. Potom za
přední osten sklápíme celý hlavolam jako-
by dolů, až jak zadní dva vyčnívající ostny
dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek do-
stane v kleci takovou figuru, že všechny
jeho ostatní ostny, které jinak překážejí
jeho vyklouznutí ven, zmizí z jiných otvorů
klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou
polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už
jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající
osten střídavě sem a tam. Přitom se osvo-
bozuje ježek stále víc a více svými ostny
z klece, až je venku úplně.“

Tak tohle jsem uměl nazpaměť. Dnes-
ka už bych to dohromady nedal, ale
tehdy, mezi mým jedenáctým a dvanác-
tým rokem, klidně i o půlnoci. I teď, když
tu formulku čtu, mě trochu mrazí. Tenkrát
mě mrazilo tak, že bych klidně mohl fun-
govat jako chladicí zařízení. 

Jaroslav Foglar, zvaný Jestřáb, byl veli-
ce plodný autor. Přečetl jsem toho od něj
poměrně dost. Hochy od Bobří řeky, Boj
o první místo, Chatu v jezerní kotlině, Pod
junáckou vlajkou. Všechno se mi sice líbi-
lo, ale zase taková pecka to nebyla. 

A pak jsem se – poprvé v životě –
setkal s Rychlými šípy. V Záhadě hlavola-
mu. A byl jsem ztracen. Magické kouzlo,
linoucí se ze stránek knihy a z křivola-

kých uliček, mě zcela pohltilo. Vlak s Tar-
zanem, který doposud vesele svištěl po
mé hlavní literární koleji, byl odkloněn na
kolej vedlejší a mířil do stanice zvané Za-
pomnění. Jak jste však mohli v minulém
díle této rubriky poznat, jednalo se o za-
pomnění pouze dočasné.

Měl jsem trochu problém s tím, že jich
bylo pět a já byl sám. Byl jsem tedy chvíli
Mirkem Dušínem, chvíli Jarkou Metel-
kou, česal jsem si pěšinku podle Jindry
Hojera (neplésti s Hujerem, prosím) a ze
školy jsem pádil rychleji než Rychlonož-
ka s Červenáčkem dohromady. Jen je-
jich slovník jsem, bohužel, nepoužíval.
Všichni totiž mluvili hrozně slušně a já byl
tehdy dost ve vleku svých kamarádů,
jmenovitě pak Ivana Říhy. Ten se vyjadřo-
val poněkud odlišně od Rychlých šípů
a jediné neslušné slovo „himbajs“, které
říkal dost často Rychlonožka, jsem od
něj neslyšel nikdy. Zato jiná ano.

To mně však nebránilo v tom, abych se
(místo domácích úkolů) netoulal zšeřelý-
mi Stínadly, abych nenadržoval v boji
o Velkého Vonta Otakaru Losnovi, nená-
viděl jeho soupeře Mažňáka, nenahlížel
do tmavého průjezdu, kde stál pohřební
vůz a neprožíval osud Jana Tleskače
a jeho tajemného nepřítele Em. A když
Jarka Metelka přišel na to, jak nešťastný
Jan Tleskač zemřel, byl jsem z toho asi
dva dny tak špatný, až mě maminka po-
dezírala, že jsem dostal kuli.

Bylo to děsivé a zároveň krásné. Rád
na to vzpomínám. Jen jedna věc mě trá-
pí. Nepodařilo se mi tehdy sehnat žlutý
špendlík, odznak všech Vontů. A teď,
když jich mohu mít, kolik chci, jsou mi už
na houby. Nebo že by ne?
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Stanislav Bukovský

Co zavinila uklízečka
Minidrama z doby nedávno minulé
Osoby:
VP (vedoucí pracovnice)
SOP (samostatná odborná pracovnice)

SOP: Dobrý den. Paní vedoucí, nezlobte
se, že vás vyrušuji, ale někdo nám zne-
čistil prkénko od záchoda.  

VP: Dobrý. No tak to už jste třetí, kdo mi
to hlásí, ale nedá se s tím nic dělat.
Uklízečka nám zase nepřišla.

SOP: Ale mně se chce hrozně na velkou
stranu, tak co mám dělat?

VP: Jo tak to vám neporadím. Asi si bu-
deme muset najít novou uklízečku, ta-
hle má ty svý děti věčně nemocný. Já
to holt vezmu na poradu.

SOP: Já to už ale nevydržím.
VP: Tak to jděte říct ředitelce, ona tam

ale někoho má. Moje starost tohle
není. Ještě abych se starala o zácho-
dy.

SOP: Já to tedy uklidím sama.
VP: To vás nesmí ani napadnout. S vaší

kvalifikací a při vašem platovým zařa-
zení nemůžete v žádným případě mejt
záchody. To by to vypadalo, ještě aby-
chom dělaly práci za uklízečku!

SOP: Ale mně se už chce tak moc, že
stejně nejsem schopná cokoliv dělat.
Já to uklidím a pak si to napracuji.

VP: Já vám to zakazuju! To je práce uklí-
zečky. Jednou to uklidíte a pak to bu-
dou po nás chtít pořád. A co by tomu
řekli lidi, kdyby se dozvěděli, že tu me-
jete záchody. Pochopte to: Vy jste zde
zaměstnaná jako odborná pracovnice,
dokonce samostatná a jako taková mu-
síte náš podnik zároveň reprezentovat,

což se s mytím hajzlů, jak jistě sama
uznáte, v žádným případě neslučuje.

SOP: Já vám slibuji, že se to nikdo ne-
dozví. Kromě toho doma také uklízím.

VP: Já taky, ale doma je doma, tady jste
v práci a tady budete dělat jen to, co
máte v pracovní náplni, nebo co já vám
přikážu.

SOP: Já už ale teď beztak nic dělat ne-
můžu. Já musím hned na záchod nebo
se stane něco strašného.

VP: Nebuďte jako malý dítě. Já vám váž-
ně nemůžu pomoct. Na hajzly je tady
jednou uklízečka a já už se dál odmí-
tám s vámi o tom bavit.

SOP: To je hrozné. Já už jsem to nevy-
držela. To se mi ještě nikdy nestalo.
Co mám teď proboha dělat?

VP: Tak jděte domů. Dejte se tam do
pořádku a dneska už radši zůstaňte
doma. Kdyby se po vás někdo ptal, tak
já řeknu, že máte někde nějaký jed-
nání. Ne, neděkujte mi, musíme si pře-
ci navzájem vycházet vstříc, vždyť něco
takovýho se může stát každýmu. Vy za
to přece nemůžete.

SOP: A není to vidět?
VP: Trochu jo. Víte co, já vás zavezu do-

mů autem. Dáme na sedadlo kus něja-
kýho igelitu a snad to nějak zvládne-
me. No tak nebrečte, vždyť se tak moc
zas nestalo.

SOP: Vy jste na mne taková hodná. Moc
vám děkuji.

VP: To nic. Já jsem byla vždycky starej do-
brák. Ale tý uklízečce to teda nedaruju.

SOP: Třeba za to nemůže, možná, že
musela jít s dítětem k lékaři.



17

VP: Ještě se jí zastávejte! Máte to až za
ušima a jak teprv asi budete vypadat,
než vás dovezu k vám domů.

SOP: Ale já bych nerada, aby měla paní
uklízečka kvůli mně nějaký malér.

VP: Tak si trhni nohou, ty náno! Člověk jí
chce pomoct, kdyby uklízečka někde
necourala, nemuselo se jí to stát a vo-
na by nerada udělala někomu malér.

SOP: Bééé.
VP: Neřvi a polez, hele, už to z tebe padá

i na zem. To jsem zvědavá, kdy to tady
někdo uklidí. Zatracená uklízečka.

SOP: Bůůů.
VP: To seš inteligent? Zavři už tu klapač-

ku!
SOP: Auauauau.
VP: Já už se tady z vás ze všech snad

poseru. To je vážně jako u blbejch.
Člověk se za vás musí stydět.

SOP: Tak už se na mne, paní vedoucí,
nezlobte. Já už budu zticha.

VP: No proto. Tak jedem. A dejte si tam
taky něco pod nohy. Máte to i zespoda
na botách, ať mi s tím v autě ještě ne-
umažete podlahu.

SOP: Dobře. Ještě jednou vám mockrát
děkuji. Jak jen vy jste hodná.

Epilog: 
Vedoucí pracovnice po odchodu ředitel-

ky do důchodu nastoupila po ní na
uvolněné ředitelské místo.

Samostatná odborná pracovnice po tom-
to incidentu odešla z podniku, v němž
byla zaměstnána, dohodou o rozvázání
pracovního poměru. Po nějakém čase
ji však hodná paní ředitelka vzala zpát-
ky na uvolněné místo uklízečky.

Kapky deště

Marek Velebný  

Nerozumím slůvku flirt...

Zastávka tramvaje

sice nás dělí jen dvě zastávky tramvaje,
ale asi jsem pro tebe vzdálen desítky 

světelných let
nikdy na mne nemáš čas
nikdy nepřijmeš mé pozvání
líbily se ti mé vlasy, ale ne moje láska
asi nerozumím slůvku flirt 
jak jsi napsala v jiné souvislosti: 

„Ona ho ráda nemá, on ji šíleně…“

Vlčí máky

Dokázalas mne okouzlit každým svým 
pohybem i úsměvem

Loňské léto jsi mne přiváděla k šílenství 
krásou svých ňader,

Kvetoucích jak polní máky, jen utrhnout
Jen jestli je zase uvidím… nechce se 

mi žít bez tebe
Tvé mlčení ve mně uhasilo poslední 

plamínek života
Zkamenělé srdce neuroní slzu bolesti 

čeká na smrt
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Stanislav Bukovský

Co je dobré, toho se držte
Pravda a krása jsou jedno
pravil svatý Augustin. – Jak jen je krás-

né se dívat na to, když sympatický pistol-
ník postřílí všechny padouchy v saloonu;
ale ne dřív, než oni sami ve snaze ho
zabít začnou chvatně sahat po zbrani.
Tak to má být, tak se má chovat hrdina.
Taková je pravda a je krásná. Padouchů
je habaděj, mlčící většina se neangažu-
je, tiše trpí a jeden statečný, někdy i víc,
nanejvýš však sedm, udělá pořádek.

Někdy ale pravda tak krásná nebývá.
Hrdinové se v boji za svobodu a demo-
kracii často ocitají v situaci, kterou tak
elegantně neumějí či ji ani nelze vyřešit.
Ze zatčených statečných se někdy mu-
čením podaří padouchům mučitelům vy-
mlátit pravdu, kvůli níž mnozí další přijdou
o život. Někdy se i stane, že ti prvně
zatčení a z hlediska padouchů skuteční
viníci, přežijí, a ti druzí, kteří neučinili nic
jiného, než že tamtěm napomáhali, třeba
jen tím, že jim dali najíst a poskytli jim
nocleh, jsou sami, nebo i s celou rodi-
nou, případně i s celou vesnicí, zavraž-
děni. Tak tomu bylo například v době
Protektorátu Čechy a Morava. Dalo by se
z toho vyvodit, nebylo-li by bývalo lepší,
kdyby se padouchům nikdo neprotivil. Ti
padouchové ale měli v plánu zlikvidovat,
dříve či později, celý národ. I kdybychom
se jim neprotivili, dopadli bychom nako-
nec jako již předtím Židé v jimi okupo-
vaných zemích, kteří se jim také nepro-
tivili. A když byli zločinci ve svém svě-
tovládném boji nakonec poraženi a my
bychom byli i k našemu vítězství nijak
nepřispěli, kdoví, zda by pak znovu došlo
k obnovení našeho státu.

V době studené války a naší další ne-

svobody mlčící většina vládu nezlobila.
S genocidou tehdy nehrozili, spokojili se
s likvidací oproti jiným válkám menšího
než malého množství lidí, takže odboj
z té doby je dnes těžko dohledat. To až
v poločase nesvobody nás postrašili blí-
že nespecifikovanými nedozírnými ná-
sledky, protože tenkrát chtěla zlobit větši-
na. Pak se ale lidé přiznali k tomu, že byli
pomýlení, a slíbili, že už nikdy zlobit ne-
budou. A tak v téhle době jen zcela výji-
meční bratři a jejich hoši zcela nahodile
sem tam někoho způsobem poněkud
newesternovým ze světa sprovodili, ne
však ty, již by si to zasloužili. Ti, kdož jim
dnes chtějí dávat řády, mohli patřit stejně
tak dobře k obětem jejich soukromé vál-
ky s nesvobodou. Oni přeci s režimem
taky souhlasili, jinak by si byli nevystu-
dovali. Někteří z dnešních nejhorlivějších
zastánců tehdejšího boje za demokracii
tenkrát dokonce studovali na důstojníky
lidové protidemokratické armády či do-
konce byli členy vládnoucí protidemokra-
tické strany. Bratří by je tenkrát asi, kdy-
by se ocitli v nesprávný čas na nespráv-
ném místě, bez skrupulí zlikvidovali. Teď
od takových přebírají metály. 

Však čas nový nové chce mít činy.
V nám naštěstí prozatím vzdálených ze-
mích dnešní bojovníci za jejich svobodu
a jejich spravedlnost, jež nám demo-
kratům se jeví jako nesvoboda a nespra-
vedlnost, si už oběti vůbec nevybírají.
A mají za to, že čím víc obětí, tím líp. Ať
jsou to klidně samí naši a žádní tamti,
hlavně ať o tom ví celý svět. Před časem
Indové chtěli své britské okupanty unavit
tím, že se od nich nechají donekonečna
mlátit. Dnes své nepřátele noví bojovníci
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už takhle neobtěžují a bijí i své lidi. Ať jen
to všichni vidí, jací oni jsou, k čemu ty
bojovníky donutili, ať se stydí ti, co za to
mohou. Taková je pravda. Ta filmová
westernová je rozhodně krásnější, avšak
tyhle krásné filmy se už dávno netočí –
a ani svatý Augustin už nic neříká. 

Vlasy, vousy
Z Prvního listu apoštola Pavla Korinťa-

nům se dozvídáme: „Když se modlí nebo
promlouvá z vnuknutí žena s hlavou ne-
zahalenou, zbavuje svou hlavu cti; je to
pak jedno a totéž, jako kdyby se dala
ostříhat. Muž si ovšem zahalovat hlavu
nemá, protože z něho září podobnost
s Bohem, kdežto žena je odlesk muže.“
A pak dál: „A neučí vás už sama příroda,
že dlouhé vlasy jsou pro muže nectí,
kdežto pro ženu že jsou dlouhé vlasy
chloubou? To proto, že dlouhé vlasy jsou
jí dány jako závoj.“

Můj děda, který byl vždy slušně ostří-
hán a hladce břitvou oholen, říkával:
„Dlouhé vlasy, krátký rozum.“ Tím samo-
zřejmě nemyslel rozum dlouhovlasých
žen, nýbrž vlasatých mužů. Dobře věděl,
že ženy mají rozumu až dost, a nikdy by
si nedovolil takového kolektivního znevá-
žení. Proto se také při jeho slovech babi
shovívavě usmívala a souhlasně přikyvo-
vala. Jako evangelík mohl kdykoliv přijí-
mat podobojí, aniž se vystavoval riziku,
že by mu ve vousech mohla ulpět krůpěj
Kristovy krve, ba dokonce že by mohla
i ukápnout z vousů na zem a tím být zne-
svěcena. Z téhož důvodu nakonec ne-
mají vousy ani katoličtí kněží. Ve vousech
kromě toho bývají různé nečistoty, jako
zbytky polévky, omáčky, mastnoty, bak-
terie a vši. Tím vším nelze Kristovu krev
v žádném případě znesvěcovat. Proto ta-
ky Pavel dále cituje Ježíše Krista: „Tento

kalich je nová smlouva, potvrzená mou
krví. Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil
z toho kalicha Páně nehodně, protiví se
proti tělu a krvi Páně.“

V Listě apoštola Pavla Efesanům je pak
psáno: „Žena ať je podřízena svému mu-
ži jako kdyby to byl sám Pán. /…/ Vy
děti, poslouchejte své rodiče, jak se to
sluší u křesťanů, protože tak to má být.
/…/ Otroci, buďte poslušni svého po-
zemského pána s uctivou bázní a upřím-
ně, jako kdyby to byl sám Kristus.“ Sa-
mozřejmě poslouchat nemají jen otroci,
ale všichni služebníci, podřízení, zaměst-
nanci, děti nejen rodiče, ale i učitele, vo-
jáci důstojníky a my všichni strážce veřej-
ného pořádku, kteříž nám pomáhají
a nás chrání. A komupak se tohle všech-
no nelíbí, kdopak je vlasatý a fousatý
a v případě žen nakrátko ostříhaný, kdo-
pak nemá rád pořádek? Ve starém Římě
to byli barbaři. Dnes to jsou revolucioná-
ři, barbudos, anarchisti, umělci, nemra-
vové a příživníci. Apoštol Pavel v Listě
Efesanům právě je nabádá: „Stejně tak
pokud jde o nestydatost, uvolněné řeči
nebo neslušné vtipy – to se přece ne-
patří – spíše ať zní u vás díkůvzdání. /…/
Neopíjejte se vínem, vede to jen k vý-
střednostem, ale hleďte, ať jste plní Du-
cha.“ A jeho list Thesaloničanům: „A co
je dobré, toho se držte. Zla se straňte, ať
se objevuje pod jakoukoliv tvářností.“

Dobře nám to říkala naše milá souška
učitelka: „Začíná to havlem (dlouhými
vlasy!), pak přijde žvýkačka (nejsme pře-
žvýkavci), kostkovaná košile (nejsme na
divokém západě), maďary (boty), úzké
kalhoty (roury čili lážové trubky), rodo-
kapsy (závadná četba), cigarety (hřebíč-
ky do rakve), alkohol (metla lidstva)
a skončíte na šibenici.“ Kdyby bývala by-
la věřící, mohli jsme skončit i v pekle.
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Michaela Schwarzová  

Oči přiopilé tmou

Trojnevinná

I.
Když se zarýváš do tmy voníš nezralým 

vínem
Rozpuštěné vlasy si rovnáš mým pohledem
jsi rozpačitá a slunce zrovna zapadá

II.
Na šíji z jasanu schne zpocená míza
Tóny fiduly se lesknou do polí
Krůpěji jeřabin opiješ i hloží

III.
Hladovíš se zimními ptáky
Až zkřišťálovíš 
budeš nová Morana

* * *

Panenko z mýdlového listí
rozmokle počítáš pruhy na silnicích
maličkým nožem seškrábaná
v hromádku tvrdých šupinek

Prý přijde jednou podzim
kdy i tobě větry zavanou
a na plachetnici z archu novin
po malířské barvě kamsi odpluješ

Vezmi si můj starý tenisák
tkaničky do bot a plstěnou hučku
Budeš psát pozdravy z cest
křídou
na okraj vypouštěné vany

Zahrady

Jsou zahrady
které někde vzadu v rohu mají tajnou 

branku
zarostlou psím vínem,
za ní kvete barvínek, sléz a plané hrušně.

Najdou ji jen děvčátka,
jimž se zakutálel míč.

Jak utíkají z domu,
jdou lehce, zpívají.
Fialky dláždí jejich cesty.

Proklouznou vrátky, dlouho se nevrací.
A když, pak ztěžka.
Ze zšedivělých očí
sypou si na hlavu popel a prach.

* * *

Vyprávíš mi o snech lomikamene
Myslíš, že rozumím
co jej žene z kořenů?
Já z tebe jen chtěl vyplít
úponky jedovatých trav

Díváš se skrze prsty
jak ti z paží trhám semenáčky
jeden po druhém
Vůbec se nebráníš

Barvu z dřevěné tváře
smyl hned první déšť
Možná tak končí všechny modly
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* * *

Připlulas v košíku z proutí
s nohama přitaženýma k tělu
aby ses do něj vešla

Jak ti mám věřit
že někde jinde jsi už třezalku vysbírala
a u mě ti prý slunce jinak pokvete?

Zítra se vysemení třeba bodláčí
a ty potáhneš dál s chmýřím

Zůstanu sedět sám nad řekou
Budu tě vyhlížet proti proudu

* * *

Eriko, v březovém klestí
moc zelené parády nenaděláš
když už žlutě napadlo

Krčíš se u plotu
a vzdycháš, že jsi nestihla dokvést
A to až do mrazu

* * *

Kdybych tě svázala papírovým
provázkem
a pak ho pomalu
propalovala svíčkou

možná
možná by sis všiml
že tu nejsi

Nakonec si stejně budu podpalovat svíčky
bodavými tyčinkami z mikáda
vystrouhanými pracně 
ze špejlí

* * *

Mokré dřevo syčí
voda vaří
těsně pod kůrou

Polož tam dlaň
Jinak neucítíš
jak dotepává

K ránu už nebude
o co se ohřát

* * *

Oči po nočních lampách
přiopilé tmou
V zubech drcená světýlka na obzoru

Struska je moje  kůže
ocelově horká z pecí
zhebklá popelem tvých vlasů

Kdybys mě sevřel dlouhým krokem ulic 
prosycených deštěm a svitem petrolejek
záda bych vyklenula v Juditin most

Čmeláci

Na jívě rozkvetlí čmeláci
a když opadají
jsou žlutí 
a mrtví na hliněné cestě

Šlápni na ně
ať se ujistíš
že to nezabolí
že se nepohnou
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Markéta Irová  

Jak rychle, jak tiše, jak brzy

* * *

Vzestup a pád
Náhlá změna úhlu pohledu
Oči upřené do bílé zdi

Včera slunce
Dneska stín

Vzhůru k oblakům
A výš… výš!
Spolykat hvězdy
Vypít mléčnou dráhu

Pak ale honem, honem dolů 
Tam na hoře se rychle sklízí
Z prostřeného stolu

* * *

Život jako přeplněná číše
Nestíháš upíjet
Ale plníš ji pořád dál
Pár doušků je ti málo
Potřebuješ rybník
Abys konečně začal plavat.

Že už se dávno topíš 
To nepřiznáš

* * *

Pokojová rostlina –
Život vpasovaný 
Do plastového květníku
Příroda zakoupená v AKCI

Rosteš rychleji než já
Kmen ti zesílil
A listů máš dvakrát víc

Jaký je rozdíl mezi květníkem
A dvěma plus jedním pokojem?

Ty nemusíš pít denně
Stačí ti obden, ob dva
Abys neuvadla
Ty se nepotřebuješ hnout z místa
Abys nezahnívala

Měla bych si na to 
taky začít zvykat 
Věčná žízeň
A nohy srostlé se zemí 

Zbabělá oběť na oltář lásce
Tupé souznění 

* * *

Když z nebe padá noc 
A všechno do tmy halí
Znovu se ptám proč
My dva to neustáli

Když tápu půlnocí
Jak slepí všedním dnem 
Připadám si jako v boji
Předem prohraném

Když s první písní ptáků
Konečně jdu spát
Slibuju si zítra 
Míň tě milovat
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Emil Felix
Sluší se a patří hýčkat v mysli jméno Emila

Felixe (1889-1956), hvězdu zvláště mezivá-
lečné plzeňské literární kultury, jehož dvou-
svazkovou Literární Plzeň v obryse by každý
roduvěrný kulturní občan města Plzně měl mít
v malíčku, nebo ji dokonce vlastnit a chránit
jako oko v hlavě. Začít by se tudíž mohlo vo-
láním Vivat Felix – či přímo Felix Felix! –, leč
poznání má být přednější. A tak člověk dosta-
ne chuť se nejprve podívat, copak se dočte
o Emilu Felixovi v příručce Bohumila Jiráska
Dějiny literatury v západních Čechách (1890-
2006), kterou, ach a achich, ouha a ouvej!,
v roce 2008 vydala Nava.

Na počátku je příjemné překvapení: v rej-
stříku vidíme, že Emil Felix figuruje v této pu-
blikaci na dvaadvaceti místech, a to jsou celé
dvě felixovské jedenáctky, tak to má být a tak
je to správné! Ověřme si však tuto rejstříko-
vou pravdu – a zděšeni shledáme, že je to lež
jako věž. A kdyby jen to, ono je to přímo změ-
tení felixovské! Hledáte podle rejstříku Emila
Felixe a najdete místo něho Felixe Blažka, vl.
jménem Zoglmanna. Nenecháte se odradit,
hledáte takto Emila Felixe dál – a podstrčí
vám Felixe Adama Vondrušku… U sta hromů!
Neuklidní vás ani to, že oba tito pánové, Felix
Blažek a Felix Adam Vondruška, v rejstříku
vůbec nefigurují, zato se čiperně vynořují
v textu příručky jako čertíci z krabičky místo
kýženého Felixe Emila. 

Toho nakonec najdete jen u desíti odkazů
z dvadvaadvaceti, za zmínku však stojí asi jen
dvě nebo tři pasáže. Jinými slovy: ten šibal,
kdo má v Navě na starosti rejstříky, si z Bo-
humila Jiráska udělal dobrý den, ne-li ještě
něco horšího. Sečteno a zváženo: bude-li
nějaký literární historik chtít vydat něco v Na-
vě, jako by strkal svou vědeckou pověst do
oprátky. Či do navoprátky. Pravda, rejstříky
se v korektuře i kontrolují, ale tohle je ryzí
plzeňská vlastinevěda. 

Na str. 83 své příručky praví Jirásek, že
„v době okupace vyšla i další práce Emila
Felixe Milenky českých básníků (1940)“ a že
„rozsáhlé životopisné údaje o láskách čes-

kých a slovenských básníků“ jsou doplněny
i kyticí milostné lyriky od Kollára k Máchovi.
Jenže Jan Kollár je tady jediným zahrnutým
slovenským básníkem, jiní tu nejsou a nikdy
nebyli. Leč nechme to být a věnujme se této
nádherné knížce, která tvoří učiněný klenot
plzeňské beletrie – ano, beletrie, míním, ne-
boť se čte líp než kdekterý aloisojiráskovský
román o 19. století! Vydal ji plzeňský nakla-
datel E. Kosnar a v textu na záložce se prá-
vem rozplýval: Felixova kniha je prý desítkou
ve výrazné zkratce zhuštěných milostných ro-
mánů našich romantických básníků – a v tom-
to seskupení se tu poprvé setkáváme s gale-
riemi třinácti (!) psychologických podobizen
milenek básníků. A v publikaci se můžeme tě-
šit na příběh tajemné lásky hraběnky zamilo-
vané do básníka, dále na příběh záhadné ero-
tiky, jindy klášterní romantiky anebo nadzem-
ské sentimentality, zvláště pak na milostný
příběh srnky želetínské, pak i další lásky osu-
dové… 

Dále jsme ve vyprávění Felixově jím vedeni
k domácím stráním otavským, do měšťan-
ských budoirů, na zsinalé rovy hřbitovní ro-
mantiky, do přítmí divadelních lóží pražských,
sdílíme dobrodružné putování do Bělehradu,
ocitáme se tu však i v tiché cele kláštera pre-
monstrátského na Strahově – abychom nako-
nec v živém autorově podání poznali též chu-
dé zákoutí tragického milování Lořina a Má-
chova. Té Lori, o níž Emil Felix trochu nevra-
živě napíše, že to přece byla – přinejmenším
zpočátku – tuctová povrchní koketka.

Kletě, kletě, proč tato vynikající kniha od té
doby již ani jednou nevyšla? To by pak v po-
dání našich suchopárných paidagogů ještě
suchopárnější 19. století znenadání ožilo
i láskami rokokovými, i rozpustilým veselím.
Ano, stojí tu psáno, že nejbarvitější romány
píše život. Ale je tu ještě jedna záhada a nejsa
z Plzně, nemám tuchy jak to s tím je: píše zde
Felix v poznámce knihopisné, že chystá dru-
hý díl, jenž by obsáhl českou erotickou poezii
od Nerudy k počátkům Moderny. Existuje
tenhle rukopis – alespoň v torzu? Zachovalo
se něco? Ví se o tom více? Já žel nikoli. O to
víc si však libuji ve Felixových Milenkách
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českých básníků. Chtěl jsem o nich napsat již
v únoru, ale duše blízká a milá mi knihu vy-
rvala a nadlouho zabavila. Vůbec se jí nedi-
vím.

Evžen Pěnkava

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Sušice III.,
Hradešice, Zbynice

Hřbitovy na Klatovsku připomínají několik
duchovních, kteří svou činností přesahovali
pastorační poslání. V Sušici jsou to František
Ferda a Karel Flossmann. 

František Ferda (1915-1991) proslul jako
léčitel pracující terapeuticky jen s přírodními
prostředky a přirozenými postupy. Dovedl
stanovit diagnózu i „na dálku“, korespon-
denčně. Připisoval to své schopnosti aktivo-
vat takzvané informační pole. Jeho pomoc
hledali i mocní předlistopadového světa, pro
něž duchovno tohoto typu nemělo existovat.
Než mu bylo v roce 1969 povoleno kněžské
působení – to doznívala atmosféra českoslo-
venského jara –,  zažil v letech 1951-1960
věznění, po propuštění ho zaměstnával plzeň-
ský Prazdroj.

Karel Flossmann (1925-2000) se věnoval
teologii. Proslul jako starozákonní biblista
(Moudrost ve Starém zákoně, Liturgický rok).
Analytické Výklady k mešním textům prozra-
zují i jeho zkušenosti z kněžského působení
ve Velkém Boru, Chanovicích a Pačejově. Po
vzniku Jihočeské univerzity na počátku deva-
desátých let minulého století patřil k zaklada-
telům její Teologické fakulty, jíž také stál po
habilitaci v čele. Zahajoval zde přednášky ze
starozákonní biblistiky.

V Hradešicích, svém rodišti, je pohřben
Antonín Melka (1875-1963). Také on zakotvil
v pedagogické činnosti. Mezi světovými vál-
kami byl profesorem, posléze rektorem semi-
náře v Českých Budějovicích. Na zásahy pa-
desátých let již hleděl jako emeritní pedagog.
Svou publicistickou činnost zahájil koncem

19. století (Ježíš Kristus – důkaz jeho božství,
v následujícím století vydal Zpověď a eucha-
ristii, Nejsvětější svátost oltářní), pokračoval
edicemi kázání (Rok na venkovské kazatelně,
Lekce pašijového týdne, V Getsemane, K ju-
bileu svatovojtěšskému).

Se svými rodiči ve Zbynicích se nerozlučně
shledal Vladimír Boublík (1928-1974). Ani je-
ho neminulo uvěznění – hned v roce 1948 to
byly s vyšetřovací vazbou plzeňské Bory.
Sem byl dopraven jako student českobudějo-
vického semináře. Byl propuštěn, zvládl pře-
chod hranic a přes Západní Berlín se dostal
do Říma. Zde ukončil teologická studia, byl
vysvěcen a na Lateránské univerzitě začal
přednášet fundamentální teologii, od roku
1972 jako profesor. Na Teologické fakultě za-
stával i úřad děkana. Většina jeho děl zůstala
v italštině. Do češtiny byly přeloženy Setkání
s Ježíšem, Teologie mimokřesťanských ná-
boženství, Teologická antropologie, Teologie
dějin spásy a Boží lid. Normalizační úřady mu
povolily návštěvy u matky, při jedné nečekaně
zemřel.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Z interiérů k exteriérům;
ale –

Básník Tomáš T. Kůs není naší čtenářské
obci (jejíž rozsah nepřeceňuji: jde vlastně o ta-
kovou menší vesnici) neznám – svoji prvotinu
Teplo zima milovat vydal již v roce 2002, dlou-
ho pak byl nedílnou součástí kulturního dění
v Plzni (v níž pět let pracoval jako dramaturg
kulturní kavárny Jabloň). Přestože už žije v Pra-
ze, na západočeskou metropoli nezapomíná –
a ona nezapomíná na něj: v loňském roce ob-
držel náš autor Cenu Bohumila Polana, jíž jsou
oceňováni tvůrci kvalitní a renomovaní.

Cenu dostal Kůs za sbírku navazující na
jeho předchozí tvůrčí počin (Příbytky, 2005),
v němž mapuje netoliko bytové interiéry, ale
také rozměry lidského setkávání a míjení.
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Drobný posun, jenž byl nyní učiněn, je signa-
lizován samotným názvem nového opusu: ne
už příbytky, ne už rozlehlá zákoutí, leč cosi
stojícího jakoby mimo život, něco ukrytého
v přítmí tajemství – přece však (svým obsa-
hem) vyzrazujícího vlastnosti uživatele: Spižír-
na (Dauphin, Praha 2009).

Zejména básně v úvodní části sbírky vy-
kazují určitou blízkost prvotině Milana Děžin-
ského (Černá hodinka): Děje zdánlivě bez-
smyslné a přece rituální, posunčina pohybů
odnikud nikam: jako by bez počátku a konce,
bez směru a cíle. Pouhé dění se těl a myslí.
Ale kdesi (možná ve čtenářově zkušenosti)
hnízdí už strach i symbol – a vzlétá.

Kůsovo umění jest vpravdě básnickým (to-
tiž objevujícím) tam, kde autor umí překvapit.
Když se od obecné zkušenosti a z abstrakt-
ních prostor prokope ke konkrétnímu poznání
(které umí pohladit i zabolet). Méně už za-
ujme lékárnicky odvažovanou zdobností, jež
sice neurazí, ale ani nezasáhne (neboť je
příliš nasnadě, příliš aseptická: Po letech vla-
kem jednou trasou). Poezie by totiž měla
rozdávat rány z nečekané strany: údery, po
nichž už věci a děje nebudou jako dříve, kdy
ze slov opadávají masky z prachu.

Oceníme-li schopnost zachytit několika
sporými tahy výmluvný detail, pocítíme ovšem
daleko menší shovívavost ku množství tako-
vých detailů, množství, v němž navzájem osla-
bují svůj účin a proměňují se v klišé: „asi tak
dvacet metrů/od břichatého herce v trenýr-
kách/s ještě kouřícími párky před televi-
zí//od rudé měňavkové siluety/představitelů
mileneckého páru.“ – Zde se typizuje sto-
kráte již ozkoušeným, nezbývá prostoru ani
síly na hledání nových způsobů a cest, obec-
ně platné představy (kulisy, kostýmy, herci,
role) nahrazují individuálně platnou a osobně
zaručenou zkušenost (tady a teď, poprvé).
Zde Kůs čtenáře nepřekvapuje, ale utvrzuje.

Vadí mi také potřeba dopovídat tam, kde je
v odlidštěném detailu přítomno více z člověka
(a tudíž i více významu) než v následném
(poněkud didaktizujícím a přespříliš rozmách-
lém) vysvětlení – vlastně jen zúžení možností
(efektní – ne však efektivní – pointou): „stín

prázdné židle/vyrostl v pustině rohu sám//do
výšky a planě/jako lidské svědomí.“ Slyším-li
„lhostejný tikot srdcí“, uvědomuji si, kterak je
to neobjevné: mince příliš laciná a příliš osa-
haná, o níž soudím, že už dávno měla býti
stažena z oběhu.

Málem bys utrousil cosi o poezii kultivo-
vané... abys nemusel napsat: mdlé. Jenomže
hned opodál narazíš (a jsi jimi zasažen) na
mnohoslibné objevy odvažované ze studny
vědérkem celkem banálních dějů; takže jsi
nucen se (ze sebe a pro sebe) tázat: kdo je
původcem, jaký je jejich smysl, jaké poselství
– a komu určené: „jak je možné/nečekáš-li
už nic/zapraská to v domě/jako když rovnají
kost?“ – Dovolím si tvrdit, že dokonce i sama
povaha těchto dějů může býti vyvozena
z ustrojení čtenářova: nabízí se naděje tam,
kde se už téměř na nic nečeká? anebo se tu
blíží, děje nějaké zatímně skryté ohrožení,
násilí? jak rozumíme zvukům našich příbytků
v čase mezi bděním a sněním?

Interiérové prostory jsou rámem osamění
postav, jejich schoulení vyjádřenému vlastně
také tím, že se věci dějí an sich (bez našeho
zásahu), vlastně za nás. Z interiérů lze vykročit
např. ke vztahům rodinným; které se však také
odehrávají podle předem napsaného scénáře
(jenž omezuje a drtí všelikou svobodu). Taková-
to úzkost je podtržena snahou o úsporný a zá-
roveň sevřený i přesný výraz: z ní vycházejí
příslovečná určení (v jednom z nich se postava
„bledě napřímí“ – podoba je ztotožněna s vy-
konaným pohybem), překvapivě rozvíjená epi-
teta či zjištění stejně vtipná jako pregnantní
(„stroje se přes řeku svolávají/nešťastně jako
velryby“). Kůs si je dobře vědom nedostateč-
nosti, bezmoci slova: ne bezezbytku se při-
mykajícího k původní představě; leč také slova
jaksi (můžeme-li si tento nepřípadný patos do-
volit) bezmocného vůči životu.

Únik z uzavřeného prostoru se děje zase
jen ke hře a zdání, na chvíli, k maskám a ku-
lisám (Před zápasem); byť protentokráte s ra-
dostně slavnostním pocitem chvilkové ztráty
závazků, improvizace mimo scénář: „nechat
to tam/nedojedené obědy/manželky skloně-
né nad dřezy.“ Výstup do exteriéru (dokonce
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exotického) značí: nésti s sebou všechny ty
resentimenty; neboť: naděje i hrůza jsou pří-
liš blízko, uvnitř (nás): „O čem se ještě nedo-
ví/utrhne-li se od večerních zpráv/k očím své
ženy.“ – právě proto je občas zapotřebí opus-
tit vymezený prostor, který se stal vězením
(těla i ducha), a nechat se „s uvolněním polk-
nout ulicí;“ „vrátit se s košem až když spí.“

Komunikace mezi nejbližšími bytostmi je
vlastně ne-dorozuměním, slova jsou určena
více sobě než tomu druhému, a když už dru-
hému, tedy se stávají jakýmsi dálkovým ovlá-
dáním. Abychom překonali tuto nepřiměře-
nou ostražitost (napadlo mne: vlastně ostruži-
natost) slov, bude zapotřebí nalézti jich pů-
vodní významy, jich autentičnost, uvědomit si
rozpolcení mezi bytím těla a slova, fakt, že se
naše fyzis stala také exteriérem, oním podiv-
ným příbytkem – zpola vězením („už ne obe-
plout svět/už ne někoho potkat“).

V nejlepších číslech předkládané sbírky
nás Tomáš T. Kůs k takovému poznání přivá-
dí. Nikoliv za ručičku (jako nesvéprávné by-
tosti). Spíše tím, že nám předvádí úskalí a pá-
dy. I to, jak si v sobě (třebas až na tu Kubu)
neseme tajemství soukromých spižíren.

Ivo Harák

Za branami fantazie
Otevře-li čtenář bez předchozího varování

útlou básnickou sbírku Petra Šváchy Vypřa-
hám básně, může zažít v lepším případě pře-
kvapení, v horším pak doslova kulturní šok.
Nedočká se totiž přívalu milé regionální poe-
zie, jak by mohl mít po letmém přelétnutí
předsádky tak trochu za to, ale je vržen rov-
nou do svébytného a nad očekávání vyzrá-
lého mikrosvěta zkušeného básnického har-
covníka. Jak se dočítáme v doslovu, Petr
Švácha se po více jak čtyřiceti letech od
vydání své básnické prvotiny vrací na místo
činu a věru se nemá zač stydět. Knížka veršů,
která vychází jako 22. svazek edice Ulita,
patří k tomu nejlepšímu, co ediční řada, před-

stavující básnické spektrum ze západu Čech,
kdy nabídla.

Vstupenkou do světa Šváchových básní je
fantazie. Ona krajina za zrcadlem, zbudovaná
z pozemských lidí, zvířat a věcí, které ovšem
ve fantaskním světě nabývají nových forem
a mezi nimiž nacházíme nové souvislosti.
Abstraktní tu často splývá s konkrétním, lidské
s věcným, slova se potkávají v netušených
kombinacích, a to vše na jednom řádku, v jed-
nom obrazu, uvnitř jediné syté metafory. Lyric-
ký subjekt na nás promlouvá tichým, uvážlivým
hlasem, jako by i on sám potřeboval nejdřív
usebrat myšlenky, utřídit je a teprve poté sdělit
tomu, kdo naslouchá. V básních se nejednou
vzpomíná a rekapituluje (v první polovině bás-
nické sbírky pak navíc v hudebních kulisách),
občas problesknou odkazy k současným udá-
lostem, ovšem nejčastěji se hledá kvalita vzta-
hu mezi blízkými lidmi. Já a ty, my a vy tu pot-
káváme v nesčetných variacích a podobně
jako ve světě našem, vezdejším, žádná z nich
není stejná, žádná z nich není definitivní. Vše-
mu vládne baladická atmosféra, v níž rezonu-
je lítost nad uplynulým, vracející se trápivá
výčitka, smutek: Jen hoboj / cosi vrznul /
a dlask nám vypil slzu / co zbyla na kameni /
sama. Přestože některé básně vyzývají k jed-
noznačnějšímu čtení, většinu veršů lze bez
rozpaků označit za čistou lyriku, dokonale
zvládnutou podobu umění „an sich“, která žije
svým vlastním, do sebe zahleděným životem,
a staví čtenáře – ať chce či nechce – do role
lačného pozorovatele. 

Koně jsou znavení / Na rozdíl od pomluvy
/ umírají vstoje // Když vypřahám / vím že ani
slova / nevracejí se zpátky, čteme v básni,
která na sebe bere podobu autorova posel-
ství. Petr Švácha dooral a vypřáh' koně, ve
zralém věku se pochlapil a nabídl svým čte-
nářům to nejlepší ze své dílny. Poezii, v níž
není místo pro zbytečná slova, poezii s pří-
vlastkem opravdová, odžitá. Komentovat po-
dobný čin vlastně netřeba, neboť taková lite-
ratura se (naštěstí) chválí sama.

Martin Šíp
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Trampské vábení
(ty vado!) i sci-fi

Po Kanadách pro vílu (2008) vydal Miro-
slav Valina (nar. 1963) druhý tucet krátkých
próz Ukrutně blízká setkání. Medailonem kni-
hu uvedl Petr Náhlík (mj. taky tramp) a texty
jedenáctého svazku edice Imago et verbum
řízené Václavem Malinou představují těžko
uchopitelnou směsku, z níž je však pozdě co-
koli vyřadit…

A že bylo co. Až na dvě výjimky sleduje
výsledný mišmaš podobný okruh hrdinů cha-
rakterizovaný především „trempskou“ a rádo-
by trampskou mluvou, a jako v pravidelných
nárazech vesel se mnohé Valinovy texty pře-
lévají do tvaru science fiction. Je ostatně di-
vu?

Ne. Sečtělý Valina přece přeložil do češ-
tiny skutečné klasiky: Asimova, Dicka, Silver-
berga, Leibera, Kuttnera i Franka Herberta,
a tak ho stěží lze podezírat z jakékoli nezku-
šenosti. Vznesme však otázku, jak moc se
u těchto velikánů poučil a poučil-li se vůbec.

Trochu jistě – a titulní Ukrutně blízká
setkání třetího druhu jsou velkou částí odpo-
vědi. Nastolí zajímavý vědeckofantastický mo-
tiv venkovana kontaktovaného mimozemšťa-
ny, pak ho rozvíjejí. Vpravdě však jde jen
o chabý ozvuk Clifforda Simaka… a jinak spíš
o další typicky trampskou historku. Příběh se
přitom věru valinovsky obtáčí kol svlékajícího
se děvčete Fišty, jejího dědečka zápolícího
s alkoholem a jejího partnera Wyrňáka, který
vše vypráví…

Styl celé knihy a přístup k „věci“ byl na-
vozen už charakterem časopisů a sborníků,
kde původně vyšly hned dvě třetiny textů zde
přítomných (1986-2004) a vlastně jenom dvě
povídky nás odvádějí do odlišnějšího světa
bez Fišt.

První z nich je výtečně pointovaná Infekce
s podtitulem Definitivně poslední díl seriálu
Akta X, tou druhou typicky táborákový ho-
růrek Noc má svůj zákon. A nejen tyto prózy,
nýbrž kompletní Valinova Ukrutně blízká set-
kání by šla s úspěchem odvyprávět u ohně,

přičemž stále se opakující sousloví „ty vado“
může mnohého čtenáře knihy posléze i irito-
vat. Naopak mi nevadí autorovy návraty do
prostředí Krušných hor či opakující se (hned
třikrát) motiv konfliktu s Němci (právě v Kruš-
nohoří). 

Podstatnou složkou Valinovy knihy (vydané
roku 2010 Galerií města Plzně) jsou ovšem
i ilustrace, konkrétně akvarely s motivy stro-
mů včetně Stromu na Falkensteinu. Šumav-
ský výtvarník Ladislav Sýkora (nar. 1964) prý
byl ovlivněn Konůpkem, Kubinem a Váchalem
a Valinovi ilustroval již Kanady pro vílu. Texty
umocněné jeho výhledy do kraje jsou rozhod-
ně opakem nějakých polozoufalých produktů
nešťastné lásky.

Valina sice hrdinům neleze nijak hluboko
do ledví a hlavy, nesune se ale ani zdaleka
jen po povrchu, a pokud idealizuje, pak spíš
trampské vztahy než realitu. Ano, chlapác-
kost mu většinou ubije v příběhu chlapec-
kost, což nemusí každému sedět, ale svébyt-
ný svět upřímně zachycuje a vlastně i vytváří.
Jeho vodácká próza Mravenci je skvělým pří-
kladem, jak umí autor prolnout oba zmíněné
světy svých úhlavních zájmů, tedy svět sci-
foidní a svět trampského potlachu. A přece
jde ve výsledku zároveň také o další takzvaně
prášilovskou historku a o ryzí pábení, jak
k němu často dává podnět nějaká žena. I ta-
dy. A jest to dívčina taková, jakou Valinovi
hrdinové nejen toužívají hlídati, ale s jakou
zároveň toužívají i nějakou tu noční hlídku
držeti. Povídka Bílá paní je příběhem zcela
v duchu Bubáků pro všední den Karla Mi-
chala.

Skoro k hranicím surrealismu autor dosupí
v nejdelší – závěrečné Virtuální večeři. Sledu-
jeme tu hráče počítačové hry, která se snově
přenesla do městských ulic, ale snovost je
přitom právě to, od čeho se autor v knize umí
oprostit. Vždycky stojí na zemi a vždycky píše
zároveň deziluzivně i intenzivně: a domnívám
se, že právě onou nenápadnou intenzitou
v podání Valina skoro pokaždé přehluší i ně-
jakou tu nepravděpodobnost či vykonstruo-
vanost.

Ivo Fencl
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Tiráž

Autoři Plže:

Karel Adamus (1943 Plzeň) – výtvarník
a literát, žije v Třinci

Ludmila Bednářová (1931 Praha) 
– herečka a prozaička, žije v Plzni

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Milan Čechura (1949 Ústí nad Labem) 
– prozaik, žije v Plzni

Ivo Fencl (1964 Plzeň) – strážný, prozaik
a publicista, žije ve Starém Plzenci

Ivo Harák (1964 Brno) – bohemista, básník
a kritik, žije v Benátkách nad Jizerou

Markéta Irová (1982 Plzeň) – pedagožka,
básnířka

Oldřich Janota (1949 Plzeň) – hudebník
a literát, žije v Praze

Evžen Pěnkava (po 1940 v Čechách)
– pseudonymní kritik a básník, žije

Michaela Schwarzová (1988 Ostrov nad
Ohří) – studuje bohemistiku na PF UJEP
v Ústí nad Labem, získala uznání
v literárních soutěžích Ortenova Kutná
Hora a Hořovice Václava Hraběte, žije
v Karlových Varech

Jan Sojka (1973 Plzeň) – pedagog, 
básník, prozaik a „antidivadelník“

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista, 
germanista

Petr Švácha (1942 Plzeň) – básník, žije 
v Kladně

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) 
– básnířka, žije ve Františkových Lázních

Marek Velebný (1970 Písek) – 
dokumentarista a publicista, žije v Plzni

Vhrsti (1975 Rokycany) – pseudonymní 
výtvarník a prozaik, žije v Plzni

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista
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Básně Karla Trinkewitze a Jana Sojky
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