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Neříkej hop, dokud nezakopneš, poněkud
obměněně můžeme parafrázovat lidovou
moudrost, ale už se zase blíží doba takové
klinické polosmrti, kdy nevíme, zda budeme
mít dost prostředků na vydávání Plže či nikoli.
Na všechno si člověk zvykne, i na tohle jsme
si už zvykli, ovšem už na Hromnice se volky
nevolky začínáme ptát: budeme ještě na pod-
zim? Bude letní dvojčíslo? Bude nebude? Na
přílohy už jenom teskně vzpomínáme. A od-
pověď je tak prostinká: nevíme, nevíme, kdo-
ví kdy se to dovíme. Ještě že nás ministerstvo
kultury laskavě podpoří i v tomto roce. A ne-
čekali jsme od něho na oznámení dlouhé
úřednické měsíce, dověděli jsme se to dva-
cet minut po rozhodnutí. Děkujeme, ctěná
a vstřícná ministerská komise, složená z pře-
jícných a nepředpojatých znalců kultury lite-
rární a písemnictví českého!

Tímto potěšeni a do díla o notný krapet víc
povzbuzeni předkládáme plžomilným čtená-
řům dubnové číslo našeho časopisu. Karlu
Trinkewitzovi přejeme v Rabí především více
zdraví, zvláště když má letos životní jubileum;
je dobře, že píše dál a pořád i haiku. A kdo
žije sny a ve snech, musí dát za pravdu Janu
Sojkovi, že noční pravdy ráno neobstojí. No
baže, no baže! Uveřejňujeme závěrečnou
část meditativních zamyšlení plzeňského
rodáka Karla Adamuse, která jsou věru kap-
kami čistého myšlení v naší poblázněně hek-
tické době. Svérázné doteky s uměním a veš-

kerenstvem zaznamenávají fragmenty z kum-
štýřského pera Viléma Stadtherra, který se už
také před časem v Plži představil. Vždy se
těšíme na nové autory, ale i osvědčené plží
přispěvatele vítáme v měsíčníku s otevřenou
náručí, zvláště pisatele autorských rubrik, mj.
Oldřicha Janotu a Stanislava Bukovského.
A vítejme mezi našimi příznivci zásluhou Jana
Jelínka i všechny bohulibé blažvahlavé, leč
pouze jsou-li řádně bohatí duchem. Doposud
jsme se domnívali, dokonce už od časů temp-
lářů, že za všechno může pátek třináctého,
teď však díky Daniele Kovářové máme jasno,
že ve skutečnosti za všechno může Milan
Čechura. Tumáš čerte kropáč – a hned je na
světě příspěvek do rubriky Šalmaj! Může či
nemůže, toť otázka, jenže do doby, než Če-
chura napíše Pradědečkárnu, snad se to vy-
řeší. Mezitím se o autorově Dědečkárně na-
bádavě rozepsal Bohumil Jirásek a zdůraznil,
že jeho recenze stejně nevyjde. Ví tudíž víc
než my a to je dobře. Leč Plž je nevyzpytatel-
ný a v desátém ročníku už se nikým nenechá
vozit v ulitě kočárku. Poněvadž však opět ne-
má jistoty žádné, zda se dožije ročníku jede-
náctého, musí se tiše plazit od čísla k číslu.
Teď šťastně doputoval až k dubnu a stal se
dubnovým Plžem.

Vladimír Novotný

1Editorial

Sojka neuletí.

Vilém Stadtherr



2Poezie

Karel Trinkewitz

Haiku z Rabí
Cestou k Rabí se

brát dnes
Moknou krabice

od Vánoc prázdné

Mráz mění v sklo dnes
ledy

Můj žal teď odnes,
měsíci bledý

V krčmě pusto z piv
Bez práce
žal utopiv,

hazard vyhrát chce

Písně kosmické
napsals pěvče

Komické,
když jsem je dnes čet

Ve světě kšeftu
bard vítěz není

Zpěv tu
je vytěsněný

Kdys z exilu ses
díval klidný
Bez iluse –
jsa invalidní

Chlapi bzdí neduh
u pultů pivních

Ne duch,
jenž pustnul by v nich

Zamrzly v sněhu
stopy ptačí
Piš sně už

verš v počítači

Při četbě Rilka
mi v srdce bod sen
Stesk v srdci mi lká

Vzbouzím se zpocen

Skříp mi strop v dílně
Pro krev

pavouk vstoup mylně
na plátno mokré

Snad dnes ve vsi máš
rozsvíceno
Tvá image

nad pozdní cenou

V dětství jsem hlídal
mraky

Mácha mluví dál
a Baudelaire taky

Papíru plný
kontejner už

V den slunný
teď básní neruš!

Na poli holém
zšed sníh

Kráčím jak Golem
v polomech lesních

V tmě z naší střechy
spad sníh

Bdím bez útěchy
Kde je verš spásný?

Obavou schvěn jsem
Jen pár z nás
slávy věncem

ovije Parnas
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Dvorek zmáčela
obleva

Déšť smáz z čela
stesk jenž prodlévá

Když ve tmě zmírá
nova,

o černých dírách
čtu Asimova

Noční sníh zmrzá,
láme thuji
Já mrzák

s psem lamentuji

Mráz probudil mě,
můj nos hryz mi

Jdu v dílně
psát aforismy

Vracím se zmáčen
V tmě hrad ční
Zří teď kačen

pochod legrační

Z okénka WC
vidím Jitřenku

Zved se
nový zítřek už

Co Sisyf valí
co rek svěcený,

znali:
vzorek bez ceny

Zatímco básník
vůli marní,
klobás sní

vůl kulinární

Ptám se, čí vinou
tisíce

mých slov hynou,
v nic se měníce

Salto mortale
do prázdna

Rty zmodralé
má tvář obrazná

Trhám obal dní
zvědav

Blbost globální
mi zvětšuje dav

Co oběť zmítán
zlé režie,
mře titán,

trpasle žije

Básník jablka
nosí z ráje

Dav plká
a posírá je

Pud v žíle chvíti
nech si

Ty chvíle žití
vrátí se v synech

Chtěl jsem zrovínka
básnit,

vtom kus hovínka
v tvář holub střás mi!

Jde vítr ovsem
zrajícím

Lovec slov jsem,
ne vrah, zajíci!

Květy v zahrádkách
schnou osudně

Zakrákal
sbor vran v sklonku dne

Macešek bílé
plátky…

Co mi chybí let
do dětství zpátky!
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Jan Sojka

Noční pravdy ráno neobstojí

Vejdi tiše, zloději

nechám na noc 
paměť otevřenou

vzpomínky pod černým suknem
odnes

sním o snu
probudit se chudší

* * * 

trpím věčnou žízní
řekl oheň  
nemohu se napít

otec se posadil
a nalil

televizor mluví
tma s otcem mlčí
večer plyne

Když piju

jsem neúprosný
drtím slova
a nekryju si záda

když piju, jsem tajemný
razím štolu
a v hloubi to duní
když piju
hasím peklo v sobě

Moji (ne)přátelé

neopouštěj mne, nejistoto
jen s tebou po boku 
neztratím ostražitost

útoč bez varování, zbrklosti
jen díky tobě padnu
a budu muset vstát

vkrádej se tiše, pomíjivosti
jen díky tobě
zkrotím svou závist

zjevuj se nečekaně, slabosti
jen díky tvé síle
mě neopustí nejistota

Vyraž, chrte

plíce jara se nadechují

nasaj sílu
získej náskok
dokud černý vlk spí

až v zádech zaslechneš 
jeho vytí
a podvědomě se ohlédneš
bude pozdě

kvapně se otočíš zpět
ale on už mlčky
bude stát před tebou
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Co naplat

tušil jsem
že se to stane

den nás tupým koncem
pleskl přes hřbet
my se přesto nepřiznali

s ústy přeplněnými tmou
jsme mlčeli oba

ty však víc

Kyrys

noční dílna chrlí tmu
na nebi půl svatozáře
říjne, znáš jinou vůni
než tu svou?

déšť věští osamělé dny
světla v přízemku tlumí chlad
listopad navíjen na vřeteno
si tře prostydlé dlaně

jako kyrys tíží na hrudi něco
z čehož máš už delší dobu
nejasné obavy

Na sklonku září

kráčeli jsme podél sejpů
Roklan nakukoval mezi kmeny
a šperkem z deště
vlhčil si šat

na konci září
podél sejpů jsme kráčeli
potok brebentil
staré zdi pospávaly

Cokoli

žízeň je dírou v paměti
a noční pravdy ráno neobstojí
cokoli zdá se lepší
než živé sny o mrtvých

končí třináctý měsíc neznámého roku
u morového sloupu shluk
podivný muž nabízí
tišící lék na nemoc
kterou dosud nikdo nezná

přestože odchází opačným směrem
za nejbližším rohem
ho potkávám znovu

omlouvá se, zbloudil
hledá Caravaggiův dům
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I.
Vyšel z domu. Teprve svítalo. Jistá

strana oblohy byla ještě úplně černá. Od
řeky bylo tušit chlad. Jinak nic moc.

Rána ve městě jsou vesměs blbá, a to
i když si je člověk nepřipouští. Vztek stří-
dá smíření. Smrad ulic – a klid oblohy. –
Ví, kam jde.

Ostatně jako každé to jalové ráno. Jde
vydělat nějaké ty peníze. Musí, neboť ji-
nak je to v prdeli. Tak se zkrátka žije a je
přeci slušné se z toho čas od času těšit.

II.
Přetáhl se – nemohl usnout
Nedotáhl se – nemohl usnout
Nemohl usnout – zůstal nedotažen
Nemohl usnout – usnul v práci
Večer nemohl usnout – zůstal se vším

nespokojen – raději nešel vůbec spát
Nešel do práce – usnul by tam
Držel si prsty víčka a seděl celý den na

židli
Přetáhl se tím – a večer nemohl usnout
Ráno zas víčka?
Nikdy!
Nevyspalý do práce?
Nikdy!
Vysral se na všechno – a šel spát
Podařilo se
Nesmí však usnout na vavřínech

III.
Karel – Antonínův bratr
Velmi soustředěně drhne podlahu.

Stejným způsobem jako si čistí zuby. Kru-
hovými pohyby. Jak se to dneska podaří?

– Ať se nebojí. Umí vzít za práci. –
A když na to přijde – tak pořádně.

Leží. Pořád se převrací – ale budiž.

Zatím leží. Málokdy má čas si vůbec
lehnout. Dneska by chtěl ležet celý den,
ale přes veškerou snahu to nejde. Prud-
ce se posadí. Nedívá se na nohy. Nelíbí
se mu. Zdalipak zítra dojde ten spis. Měli
ho odeslat už minulý týden. Bere si žu-
pan. Dlouho nemůže najít rukáv. Pravou
hledá rukáv, levou uchopí nedojezený,
namazaný chléb a přendá si ho do zubů.

Jestli spis zítra nedojde, nestihne vy-
hodnotit závěr měsíce.

- Šmátrá v kuchyňské lince.
- Nebude-li zítra ten spis v poště, bude

muset pro něj zajet… -kra! Úšklebkem
zakleje. Nerad řídí. Nohou si přikopne
kbelík na smetí, odkousne z chleba,
a otevře dveře na chodbu.

Nejenže nerad řídí, ale dělá se mu
v autě špatně.

Stejně doufá, že nebude muset nikam jet.
Práskne výstřel!

Po jeho doznění zmizelo i šustění kar-
táče na podlahu.

IV.
Jednou, bylo to až za dýl, se poznal

zezadu podle chůze, a proč a jak k tomu
došlo, vůbec netušil.

– Od té doby zkoušel dávat pozor na
různé výkyvy, nesouvisející vůbec s pod-
ložím.

– Neznámý nezvěstný vymizel zde –
– Neznámo kdy
– Neznámo kam
– Neznámo proč

V.
Když přišel Gruber na to, co všechno

se mu stalo – rozhodl se, že se otráví.

Vilém Stadtherr  

Fragmenty I.
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Cestou do komory pro jed ale uklouzl,
padl hlavou na sporáček – a zabil se.

(sojka neuletí)

VI.
V některých oblastech své existence

byl dokonce ostatními uznáván. Jednou
z takovýchto oblastí byla jistá poloha ne-
jistého šílenství.

VII.
Vešlo se z mrazivého podvečera, přepl-

něného zbytečnostním ruchem v ulicích. Ná-
hlé teplo prudce osvětlené místnosti však
zesílilo depresi z velmi špatného psychic-
kého klimatu. Atmosféra předložila možnost
volby. Buď okamžitě vypadnout kamkoli
pryč, anebo zůstat a po nedlouhém čase
se sám ze sebe poblít. Zvolil jsem obě mož-
nosti. Schránu jsem nechal uvnitř a duši
poslal vyčkat, do nedalekého lesoparku.

– Inu, žádné hrdinství.

VIII.
Prach zasedl mi místo.
Zřejmě jsem dlouho váhal toto místo

obsadit.
Váhal jsem záměrně.
Dával jsem přednost libovolnému z pří-

padných uchazečů.
Každý však ono místo minul bez po-

všimnutí.
Vypadalo to ale, že nikoli schválně.
Trochu mě celá věc udivila. Vždyť to

místo není vůbec špatné?!
– Dobrá tedy.
– Jakmile jsem si sedl – kdosi mě

skopl ze židle.

IX.
Zas sype se mi do očí černá sůl, jenž

páchne vlhkým spáleništěm.
Oslnivá, světle zeleně blikající tma, tla-

čí zevnitř na čelo.

Není to tma, je to jen zhysteřelá tem-
nota.

Pravá tma je prý až za hvězdami – 
a v té se asi jen tak něco neschová…

– Zde se zatím jen blbne.

X.
Zjistil, že nemá ke své dosti zodpověd-

né činnosti žádný důvod. Důvod se náhle
někde ztratil. Vše bylo nakonec dosti
dobře připravené. Stačilo již jen začít. –
Ale proč teď začínat, není-li náhle žádný
důvod. Dobrá – začne tedy pracovat
bezdůvodně, a třeba se časem ten pů-
vodní odkudsi vynoří.

Cíl je jasný – důvod však není k na-
lezení, a to jitří nejistotu a zároveň nutká
propadat emocím.

Činnost se daří a na její zdůvodnění se
snad už nikdo ani neptá.

(Časem jej začali nazývat umělcem,
toto mu ale nebylo příliš po srsti.)

XI.
Vyšlo se do noci.
Nebylo to ani tak nutné, jako spíš

správné.
Cestou se nehovořilo.
Ne že by nebylo o čem, ale tma si jaksi

vyžaduje tichost.
– Když se pak za svítání vraceli, hlasitě

se rozesmáli.
– Dopoledne už bude jenom šedé, ne-

bo přesvětlené, a to je v rámci vlastního
bezpečí lepší ignorovat.

XII.
Lidé se občas zeptají:
„Co ti chybí?“
A já odpovím:
„Nic!“
A oni řeknou:
„Měl by sis trochu odpočinout.“
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Karel Adamus

Dvacet příběhů III.
12. Větší malé místo
Nejmladší žák psal. Mistr se mu podíval

přes rameno, na papíře viděl napsáno
slovo praha. „Co tím praha míníš?“ vyzví-
dal mistr. „Název,“ odvětil nejmladší žák.
„V tom případě tam máš chybu,“ upozornil
ho mistr, „vlastní jména, názvy neživých
věci, lidských a přírodních výtvorů se píší
s velkým začátečním písmenem.“ „Je to
tak dobře?“ opravil slovo nejmladší žák.
„Není,“ řekl mistr, „začáteční písmeno jsi
sice napsal větší, ale pořád je to malé p.
Velké p se napíše takhle,“ napsal mistr na
papír velké P. „Ještě,“ vyzvídal mistr, „Pra-
ha je název čeho?“ „Místa,“ řekl nejmladší
žák, „tedy města, hlavního města,“ upřes-
nil nejmladší žák, „je tam sídlo vlády, jsou
tam státní úřady, vládní paláce, památky,
školy, věda, kultura a tak.“ „Hmm,“ váhal
mistr, „vláda, vláda…, od vlád raději dál,
vládám je totiž vlastní skoro vše. Být tebou
nechal bych to město i s tím velkým P
vládě a vyhledal bych něco jiného, třeba
putování,“ navrhl nejmladšímu žákovi
mistr. „Příběhy putující spolu s námi po
Dně, na rozdíl od vlád, na vlastnictví a na
nějakých začátečních velkých P netrvají,
i když je jim putování vlastní. Napíšeš-li
slovo putování, pak začátečním písme-
nem může být klidně i to větší malé p.“

13. Velikost  
„Slábne mi zrak,“ stěžoval si muž

zvaný Čtverec šamanovi. „Jak se to pro-
jevuje?“ chtěl vědět šaman. „Podívám
se do zrcadla a nevidím se tam.“ „To je
v pořádku,“ uklidnil ho šaman, „vidíš.
Vidíš se, ale protože jsi větší, proto se
v zrcadle nevidíš celý.“ „Větší?“ nechá-
pal Čtverec. „Představ si čtverec,“ po-
koušel se přiblížit mu věc šaman, „před-
stav si čtvereček, takový čtverec, jaký
se dá nakreslit na dlaň. Takový čtve-
reček v zrcadle samozřejmě uvidíš. Ale
čtverec,“ rozpažil šaman, „velký čtve-
rec, čtverec, který je větší než to zrca-
dlo…“ „Už chápu,“ řekl Čtverec, „v zrca-
dle se vlastně vidím, ale částečně, vidím
jen část Čtverce. Jsem velký!“ vykřikl,
„Jsem největší! Jsem velikán!“ „Nej-
větší, největší…“ řekl šaman, „To by
mohl říct každý. Jedná-li se o velikost
čtverce, je třeba ji udat naprosto přes-
ně. Jak jsi velký?“ zeptal se ho šaman.
„Ale přesně.“ „Tak to nevím,“ řekl po
chvíli váhání muž zvaný Čtverec, „a ne-
vím, proč by mě, největšího, měla ta-
ková maličkost, jakou je nějaká přesná
velikost, zajímat.“ „Nevíš? Tedy pak jsi
libovolný,“ usadil ho šaman, „jako každý
velikán.“

XIII.
Ztratil se za chůze dlouhou lipovou alejí.
– Pomalu procházet – pomalu vymizet.
– V pološeru svítání, nikým nespatřen.

XIV.
Obavy – ouvertura strachu, jsou mož-

ná návykové.

Kdo se neustále obává, nechce dostát
strachu.

Jiné stadium – strach z obav, též nedo-
volí práci dokončit v jistotě.

(dokončení příště)
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14. Slovesný útvar  
„Zvláštní,“ řekl mistr, „řeč tvarů je jas-

ná, pochopitelná. Každý tvar je zřejmý,
jednoznačný, naprosto srozumitelný,
proto řeči tvarů rozumí každý. Málokdo si
to však uvědomuje, málokdo se odváží
tvrdit, že tomu či onomu tvaru, obrazci,
obrazu dobře rozumí. Zato co slov se
týká,“ pokračoval mistr, „všechno je pře-
dem jasné, i když slova nejsou tak jed-
noznačná, tak srozumitelná jako tvary.
Mluví se, ještě se neřekne vše a každý
už ví, to ano, to ne, to je dobře, to je
špatně…, každý chápe, i když slovům
nerozumí skoro žádný.“

15. Poznamenal 
„Jsou tací, kteří o příbězích pochybují;

tvrdí, že to, co se děje v příbězích, prostě
není možné a víc se o tom odmítají bavit.
Co na to říkáte?“ obrátil se na mistra muž
zvaný Schytal. „Příběhy nezajímá, co je
možné či nemožné,“ poznamenal mistr
Řemen, „příběhy nezajímá, zda se o nich
kdo odmítá bavit. Příběhy se nemohou
ohlížet na nějaké hlavobrady, na všeli-
jaké nenechavce, všetečky, šťouraly a už
vůbec ne na to, co se jim honí v hlavách.
Příběhy putují jak možnostmi, tak
nemožnostmi a pokud se vyskytne něco
mimo možnost a nemožnost, zabrousí i
tam, a to jen proto, aby co nejsro-
zumitelnějším způsobem naznačily směr,
cestu, školu, žáky a mistry a zaměřily
mysl všech bytostí k putování po Dně.“
Konec poznámky. 

16. Bystře
„Především, je třeba naučit se kličko-

vat,“ poučoval mistr Průžer žáky, kteří
chtěli vědět, jak se chovat ve světě. „Ve
světě musíte umět kličkovat lépe než
zajíc,“ pokračoval mistr, „žádný jiný tvor
není vystaven tolikerému pronásle-

dování, žádný jiný tvor není vystaven toli-
ka nebezpečím jako člověk. Žádný jiný
tvor nemá v patách tolik lovců, dravců
a škůdců jako člověk moudrý, člověk
zdánlivě rozumný.“ „Co to je,“ zeptal se
nejmladší žák, „to kličkování? Jak si při
tom počínat?“ „Kličkování je velmi rychlý
pohyb vpřed nepravidelně přerušovaný
různě dlouhými, nečekanými, úhybnými
úskoky vpravo, vlevo, vlevo, vlevo, vpra-
vo, vpravo, vlevo, vpravo, vlevo, vlevo…,
a tak dál, za účelem oklamání pronásle-
dovatele. Kličkování po světě začíná zro-
zením, pokračuje stárnutím, smrtí, zroze-
ním, stárnutím, smrtí, zrozením, stárnu-
tím, smrtí, zrozením… Prokličkovat něko-
lika životy a nebýt přemožen tupou ne-
tečností či ješitnou povzneseností, pro-
kličkovat několika životy a uchovat si při-
tom rozum, to už je co říct!“ pozvedl mistr
Průžer ukazováček, „To je velké umění.“
„Říká se, že ve všech světech se po-
choduje,“ namítl jeden z ostatních žáků,
„o kličkování tu ještě nebyla řeč.“ „Už
jste něco slyšeli o skládání sil?“ zeptal se
žáků mistr. „Kličkují-li všichni všemi
světy, výslednicí toho všekličkování je
pochodování.“ „A budeme umět kličko-
vat, naučíme se to, zvládneme to?“
zapochyboval nejmladší žák. „Nebojte
se,“ uklidnil žáky mistr Průžer, „kličkování
je vrozené, jde to samo, uvidíte. Ne-
starejte se. Narodíte se a už se běží, už
se kličkuje,“ řekl mistr a po chvíli dodal,
„tvorové, kteří kličkování nezvládli, se ve
všech světech vůbec nevyskytují, vyhy-
nuli.“ 

17. Vyhovující 
„Kde bydlíte?“ oslovil jakýsi muž mis-

tra. „Tady,“ ukázal mistr na nepatrnou
dírku v kmeni mohutného stromu.
„Tam?“ žasl muž, „Copak tam vejdete?
Tudy neproleze ani mravenec.“ „Taky
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nevidím důvod, proč bych se tam měl
cpát,“ odvětil mistr, „putuji. Putuji spolu
s příběhy po Dně, mým domovem jsou ty
nejrozlehlejší končiny, ale kdybych měl
bydlet, spokojil bych se i s takovým pří-
bytkem.“ 

18. Až
„Dá se zesilovat ticho?“ zeptal se nej-

mladší žák mistra. „Nedá,“ řekl mistr, „dá
se zesilovat hluk, ticho ne. Ticho lze pou-
ze zeslabovat. Ticho zeslabujeme putová-
ním po Dně, hluk zesilujeme putováním
po světě,“ dodal. „Jak dalece?“ chtěl vě-
dět žák. „Jsou nějaké meze?“ „Jsou,“
řekl mistr, „ticho lze zeslabit až k vyvanutí,
hluk lze zesílit až ke zrození…“

19. Vývojem
Vlak náhle přibrzdil a vědec Vrků, zvě-

davý co se děje, otevřel okno a vyhlédl
ven. S úžasem zjistil, že vedle vozu běží
člověk s rybí hlavou. „Co je!“ vykřikl na
něj Vrků. „Vývoj!“ vykřikl tvor, „Vyvíjím
se!“ „Změň směr! A zrychli, nebo zpo-
mal!“ vykřikl na něj Vrků. „Dej si pozor, ať
nezabředneš do slepé vývojové uličky!“
„To nejde!“ vykřikl muž, „Všude někdo je!
Všichni se vyvíjejí!“ Vrků šel k protějšímu
oknu, otevřel ho a opravdu, běžel tam
vedle vozu medvěd s hlavou člověka.
„Co je!“ vykřikl na podivného tvora, „Vý-
voj!“ vykřikl tvor. „Přestaň s tou soutě-
živostí!“ okřikl tvora Vrků, „A vyvíjej se
rovnoměrně!“ „Sklapni!“ vykřikl medvěd
s hlavou člověka, „Hleď si svého vývoje!“
Vrků se na sebe podíval, ohmatal se,
chytil se za hlavu a opravdu, zjistil, že je
z něj chybějící vývojový článek, ryba
s medvědí hlavou. „Ach ten vývoj!“
vykřikl, „A jedu vůbec vlakem?“ rozhlédl
se. „Ne!“ zjistil s údivem. „Plavu! Inu ten
vývoj, totě věc,“ povzdechl si, „tajuplný,
nevyzpytatelný jev, podivuhodný přírodní

úkaz, neproniknutelná záhada; není divu,
že podněcuje ty nejschopnější hlavy lid-
stva k rozmanitým, krkolomným úvahám.
Co to vůbec vývoj je? Nějaká vlastnost,
nějaké skupenství bytí? Předbytí? Pod-
bytí? Nadbytí? Zabytí?“ zauvažoval vě-
dec. „A má vůbec smysl mluvit o vývoji,
copak nestačí bytí? Ve vleku bytí je přece
naprosto vše. Hovořit o vývoji, nezname-
ná to bloudit v domněnkách a ztrácet
vzácný vědecký čas přetřásáním ne-
smyslů? Vždyť co jiného je příroda než
jistá část bytí, ta část, jež se dotkla časo-
prostoru a projevuje se nekonečnem
proměn, jejichž pranepatrnou částicí
jsme i my. Jenže vědci, obdobně jako
umělci, si libují v nejasnostech, vymýšle-
jí pojmy a každý takový pojem, to je pytel
plný pocitů, poznatků, názorů, dojmů,
myšlenek, domněnek, představ, přání,
odmítání, podnětů… Z těch pocitů, po-
znatků, názorů, dojmů, myšlenek, do-
mněnek, představ, přání, odmítání a pod-
nětů se časem stane učení a z toho pytle
se stane prapor, jenž je vztyčen na vě-
žičce učení a zuřivě hájen svými zastán-
ci. Kam takové učení povede,“ pozvedl
vědec Vrků hlas, „k bdělosti, k pozornos-
ti, k sebeovládání, k neubližování, k mír-
nosti, k laskavosti, k putování, k volnosti
nebo aspoň k obyčejné dobrotě, anebo
nás ještě víc sešněruje a ještě pevněji
připoutá ke kolotoči jednání, vědění,
myšlení a umění? Jistě zasahovat do
přírody lze,“ pokračoval v nesouvislých
úvahách Vrků, „zkoušíme to, pokoušíme
se dokonce zasahovat do života, ovlivní
však ta naše nenechavost bytí? Všechny
přírodní jevy včetně života se na jednom
konci noří do neznáma, na druhém se
z neznáma zas vynoří…, a nazývat bytí,
nazývat neznámo proměn vývojem…, no
nevím, nevím, to by mohlo být zavádějící.
Zdá se,“ napadlo vědce, „že člověk
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moudrý, člověk zdánlivě rozumný potře-
buje věřit a tak si vymýšlí jediné pravdy,
nesmrtelné myšlenky, vidí se v nich, vzhlí-
ží k nim, pěstuje si je, pečuje o ně a dbá,
aby to, co si vysnil, klapalo a ono to kla-
pe, a když ne, když to někdo zpochybní,
tak my ho naučíme! My mu ukážeme! My
mu dáme! My s ním vyběhneme! Někdo
řekne, a proč ne, jen ať si vymýšlejí, když
je to baví, vždyť je to jen taková ušlechtilá
zábava. Jistě jen ať si vymýšlejí, jen ať si
věří, ale jen potud, pokud ta ušlechtilá
zábava neomlouvá a nezdůvodňuje násilí
nebo pokud k němu dokonce sama ne-
nabádá. Co kdybych na čas zastavil,“ za-
mručel Vrků, „co kdybych zastavil, pono-
řil se do hlubin předvědomí, podvědomí,
nadvědomí, zavědomí, spustil mlýn úvah
a pokusil se dostat vývoji na kobylku,
možná, možná…“ „Nezastavuj,“ uslyšel
odněkud shůry povědomý hlas, „zasta-
víš-li, zabředneš! Zastavíš-li, bytí nepře-
konáš! Zastavíš-li, spadneš do mlýna
jednání, vědění, myšlení, umění a všem
světům se nevymaníš.“ Vrků pohlédl
vzhůru a uviděl svého starého známého
mimozemšťana Mimoba, vznášejícího se
nad vodami.

20. Hrozba
Mistr skočil do jezera a potopil se. Asi

za pět milionů let se vynořil a zkoprnělým
žákům, kteří jej pozorně sledovali, řekl:
„Tady vidíte, jak ten, kdo zná směr, ces-
tu, školu, žáky a mistry, i když se na ně-
jaký čas vzdálí, vždy když se vynoří, po-
kračuje v putování spolu s příběhy po
Dně.“ „Něco takového jsem neviděl,“
řekl nejstarší žák, když příběh skončil.
„Mistři se také k podobně názorným pří-
kladům uchylují jen tehdy, mají-li k tomu
velmi závažné důvody,“ řekl mistr. „Co
vás k tomu přimělo teď?“ zeptal se nej-

mladší žák. „Hrozí začátek světa,“ odvětil
mistr. „Námitka!“ ozval se jeden z ostat-
ních žáků pochybovačně, „To jezero!
Všechno se mění i jezera vznikají a za-
nikají. A zanikají za kratší čas, než je mi-
lion let, není možné, aby tam to jezero,
do kterého mistr skočil, za těch několik
milionů let, než vyplaval, ještě bylo!“
„Správná námitka,“ řekl mistr, „prvotříd-
ní. Námitka téměř školsky dokonalá.
Všelijací šťouralové a hnidopichové hle-
dají v příbězích skulinky, do kterých by
zastrčili svůj nenechavý pazour, nechá-
pajíce smysl putování…“ řekl mistr. „Po-
dobní lidé se domnívají, že jejich velká
hlava je škola, ve které sedí žáci a oni,
Velcí Mistři, nebo lépe, té školy ředitelé,
vedou řeč, tedy vyučování. I kdybych se
potopil do louže, i kdybych se potopil do
dešťové kapky, i kdybych se potopil do
kapky rosy,“ pokračoval mistr, „dokud pří-
běh neskončí a nevynořím se, abych vy-
slovil poučení, ta louže, ta dešťová kap-
ka, ta kapka rosy nevyschnou, jezero ne-
vyschne,“ řekl mistr, „jezero nezanikne,
nezanikne ani za stovky, tisíce, sta tisíce
milionů let, jestliže je v příběhu zapotře-
bí. Podobní lidé by se konečně měli na-
učit vidět a rozhlédnout se kolem sebe.
Až se tak stane, tak uvidí, že všude ko-
lem se děje něco úplně jiného, než hlá-
sají oni v té své ředitelně, polepené vše-
mi těmi jedinými pravdami, nesmrtelnými
myšlenkami, vytříbenými názory, doko-
nalými pravidly, přesnými předpisy a uži-
tečnými poučkami. Uvidí, že v příbězích
se nejen může, ale musí stát cokoli, ať už
uvěřitelného, nebo třeba neuvěřitelného,
jen poslouží-li to aspoň trochu poučení.
Jsme v příbězích, ne někde ve světě na
ulici. To básnění musí být důvěryhodné,“
dodal mistr, „v příbězích se může stát
všechno.“
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Daniela Kovářová

Za všechno může pátek 
třináctého (a Milan Čechura)

Skoro jako by byl pátek třináctého.
Prošvihla jsem důležitý termín, v Plži mi
odmítli otisknout povídku a moje nejlepší
přítelkyně si zlomila obratel. K dovršení
všeho z nebe padal mokrý sníh a pod-
patky po něm klouzaly jak čerstvě na-
mazané panty.

Spěchala jsem na vlak do Plzně. Na
Smíchovském nádraží mi jediný pohled
na informační tabuli stačil k poznání, že
dnešek je smolný i pro velké státní Čes-
ké dráhy. U vlaků naskakovalo zpoždění
v řádu desítek minut, můj rychlík se pyš-
nil červenou třicítkou. 

Půl hodiny volna. Koupila jsem makové
buchty pro děti na snídani a odolala dal-
ším lákadlům – jsem přece v hubnoucím
režimu a v tašce na mě čeká mrkev.
Z amplionu oznamoval ženský hlas, že
se omlouvá za zpoždění způsobené zá-
vadou na zabezpečovacím systému.
Blbost, pomyslela jsem si, vlak snad
nikdo neukradne… Když jsem se vrátila
do haly, zpoždění mého spoje vzrostlo
na padesát minut.

Zavolala jsem synovi a oznámila mu, že
se opozdím, ať vydrží ve škole. Mobil,
neomylně si vybíraje nejvhodnější chvíli,
naznačoval, že mu pomalu, ale jistě do-
chází palivo. Posadila jsem se a prohra-
bala tašku. Třeba v ní najdu něco na čte-
ní… ze dna vyplouvaly ženské propriety
tvořící obvyklý prales – kapesníky, dešt-
ník, mrkev, anglická slovíčka, tři kousky
lega, gumička do vlasů, žvýkačky bez
obalu, kontaktní čočky… mezi tím vším
útlá brožovaná knížka – Dědečkárna Mi-
lana Čechury.

Znechuceně jsem si povzdychla a vzpo-
mněla si, jak mi ji před nedávnem věno-
vala Jaroslava Málková. Pche, pomyslela
jsem si tehdy s despektem, tak malá
a tenká…

Na monitoru stále svítilo zpoždění pa-
desát minut. Vyrovnala jsem pomačkané
stránky a knížka se otevřela v místě, zalo-
ženém hřebenem. Milan Čechura na mě
zlomyslně vyplázl jazyk:

„Najednou jsem ti dobrý!“ zašklebil se. 
No tak promiň, zamumlala jsem a za-

čala číst. Koutky mých úst, do té doby
pevně stisknuté, se vymkly kontrole a za-
čaly cukat směrem nahoru. Nechápala
jsem, co se děje, ale nálada se mi prud-
ce zlepšila.

Četla jsem jen chvilku. Když jsem opět
zvedla oči od stránek, můj vlak právě mi-
zel z informační cedule. Lekla jsem se.
Bleskově jsem sbalila věci a vyběhla na
nástupiště. Právě včas, abych viděla
vzdalující se koncová světla. 

Stála jsem bez pohnutí jako bývalá že-
na Lotova, do vlasů mi sněžilo a po tváři
tekly slzy velké jako lentilky. Že já toho
Čechuru vůbec otevírala… 

Robotický ženský hlas informoval
o zpoždění vlaků, můj další pojede za
hodinu. Nedokázala jsem se pohnout.
Bulila jsem, opřena o pivem politý stůl
v milé společnosti dvou bezdomovců.
Všechen smutek dnešního dne vytékal
z mých očí a přimrzal k tvářím. Myslela
jsem na čekajícího syna, bezradně pře-
mýšlela, co mám dělat, a utěšovala se,
že mě v tom stavu nikdo nepozná, mobi-
lem nevyfotí a neprodá Blesku. Opodál
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Sova bez not

Oldřich Janota

3+0=2 
Architektonicky je bývalá fara v Mlázo-

vicích unikátním pokusem o multifunkční
stavbu spojující příjemné s užitečným.
Velkorysé sklepení s robustními kamen-
nými zdmi protáhlými nad svažitý terén
sloužilo sousednímu zámku jako ledár-
na, zatímco skromnější cihlová nástavba
s třemi překvapivě skromnými místnůst-
kami sloužila jako fara. Zápisy v kroni-
kách svědčí o tom, že novátorské více-
účelové řešení stavby mělo své drobné

nedostatky – faráři tu i v létě spávali v ru-
kavicích. Zda chod fary naopak také
ovlivňoval provoz ledárny, dokumentová-
no není. Katolická denominace nicméně
odmítá magické praktiky, a tak si lze jen
těžko představit, jak by fara mohla ledár-
nu ovlivňovat. 

Definici spojení fary a ledárny jako „spo-
jení příjemného s užitečným“ by někdo
možná zpochybnil a navrhl by raději „spo-
jení užitečného s užitečným“ nebo i „uži-

stojící pán v obleku předstíral, že hledí
jinam. Davy nespokojených cestujících
se kolem přelévaly jako vlnobití. 

Pokusila jsem se telefonovat. Mobil vy-
plácal poslední pár kalorií, aby mi v do-
konalé grafice a barvě předvedl svůj ko-
nec, a umřel. Jak teatrální, pomyslela
jsem si.

Panika pominula a všechna má zášť se
soustředila na knihu. Byla jsem rozhod-
nuta ji rozcupovat na malé kousíčky
a podpálit přímo na nástupišti. Bezdo-
movci i mé nohy by určitě trochu tepla
uvítali. Knížka, před chvílí tak útlá, se
však obdivuhodně bránila. 

Rezignovala jsem a rozhodla se kašlat
na dietu. Kousla jsem do makové buch-
ty, otevřela knihu a začala zase číst. Co
taky s ní v tu chvíli jiného? Od umrznutí
mě zachránil smích otřásající všemi vnitř-
ními orgány. Pak přijel můj vlak. Následo-
vána pánem v obleku jsem se bezmyš-
lenkovitě přesunula do kupé a po zbytek
cesty se usmívala, pochechtávala, škle-

bila a vyprskávala, k velkému pobavení
pána a pobouření rozložité a zajisté velmi
vážené dámy. 

Naposledy mě Milan naštval v Hořovi-
cích, kde jsem dočetla poslední stránky.
Proč proboha tak brzy? durdila jsem se. 

„Jsem prostě šikovnej dědek!“ dobro-
srdečně se na mě usmál z poslední
stránky. „Přesně vím, kdy přestat.“

Pán v obleku pozorně sledující mou
proměnu zapředl hovor. Než jsem vy-
stoupila, pomohl mi do kabátu a zapsal si
jméno autora i název knihy. S lítostí pozo-
roval, jak její trosky balím zpět do tašky.
Zjevně doufal, že mu ji nechám.

Usmívala jsem se celou cestu domů
a směju se vlastně dosud. Snad mi Milan
Čechura odpustí prvotní odsudek –
řekněte mu to prosím, až ho uvidíte. Tře-
ba výměnou za slib, že se vzdám podílu
z reklamy. Tuším, že Dědečkárnu budu
propagovat dál. Nezbytně ovšem potře-
buji víc výtisků. Pro všechny dědečky ko-
lem. A koneckonců nejen pro ně.



14

tečného s nepříjemným“ (obyvatelům fary
byla věčně zima) apod. Snad je to onen
bod, kdy, jak se říká ve fyzice, se pozo-
rovatel stává pozorovaným. 3+0=2

V gotickém kostelíku na mlázovické návsi,
z větší části barokně přestavěném, nás bylo
na nedělní mši celkem sedm. Klidně by též
mohl sloužit jako ledárna, že. Navíc pan
farář používal nezvyklou větnou stavbu, při
které za každou druhou větu přidával části-
ci že. I v dnešní době, říkal, že, bychom při
všech trampotách spojených se zdravím,
zaměstnáním, rodinou, neměli svoji mysl
upínat pouze k nim, ale obracet se k Bohu,
že. Abychom nepropadli beznaději, že, kte-
rá, jak někdy vidíme, může vést až k du-
chovním poruchám, že. Teprve odevzdá-
ním se v modlitbě se věci začínají dávat do
pohybu a skutečně řešit, byť ne zcela po-
dle našich představ, že. 

Bylo zvláštní, kolik pozornosti ono bez-
významné že na sebe dokázalo strhnout.
Cizinci nezvyklému místnímu dialektu by-
lo až nemožné soustředit se na téma
kázání, a nenechávat se strhávat něčím
tak podružným jako slovní částice, že. 

Ale nejen to. Pan farář sice odjel, ale
odpoledne na faře (dnes už neslouží jako
fara, nýbrž jako obytné stavení) každé
že, bez ohledu na jeho větné postavení,
začalo v družném klábosení nad smaže-
ným patisonem trčet v hubě jako vykřič-
ník se třemi otazníky. Situaci zhoršovala
Michalova toho dne oblíbená a přehrá-
vaná píseň Že na tvých ramenou. Z bez-
významné, léta opomíjené služebné čás-
tice že se stávala šelma hrozící polknout
celý svět. Jako by to nejnicotnější ve ves-
míru se mohlo stát středobodem, kos-
mickým smyslem, kvůli nekonečným
kvantům nastřádané energie pozornosti,
která se tomu přehlíženému, nicotnému
po tisíce let nevěnovala. 

V jedné národopisné povídce (snad
od B. Němcové) vystupuje postava zva-
ná fořt Tudleno. Nebohému fořtovi se
stalo nestřídmé používání dovětku „tu-
dle, no,“ natolik osudné, že nahradilo
jeho původní jméno. Stalo se čárovým
kódem celé fořtovy osobnosti. V historii
špionáže hrála významnou roli tzv. mi-
krotečka. Tento bod, skrytý v rámci
jiného textu, obsahoval tajné, pravé
sdělení, viditelné teprve po makrozvět-
šení. Jako když v restauraci U Mázlů
mají na výloze napsáno Staročeská pra-
vá, poctivá česnekačka. Jakmile člověk
takové šifrování jednou objeví, začne ho
zajímat už jen mikrotečka a ostatní text,
byť pětisetstránkový román či billboard,
považuje za prázdnou kamufláž, zbyteč-
nou jako slunéčko sedmitečné na auto-
busovém nádraží. Kniha přestává být
knihou, je najednou pouhým svazkem
papírů, kterým člověk listuje výhradně
kvůli nalezení mikrotečky. Což navíc
může být pouze nasráno od much, jak
již napsal Jaroslav Hašek a japonský
zenový básník Issa. 

Znám osobu, které se cosi podobné-
ho před mnoha lety přihodilo s biogra-
fem. Ona osoba již nebyla schopna sle-
dovat obraz na plátně, pouze lelkovat
kolem, protože všechno ostatní v sále,
křesla, nouzové osvětlení, stíny diváků
v křeslech, se jí jevilo stejně důležité jako
samotný děj filmu. 

To znamená ovšem utrum s chozením
do bijáčku, utrum s literaturou. I tuzem-
ský rum takhle nějak skončil. Naštěstí to
není v životě takto se vším. Že by člově-
ka postupně opustilo vše, co pracně vy-
dobyl, získal, zdokonalil, po čem toužil,
že by ho zajímalo už jen to nejvíce pře-
hlížené, zanedbatelné, mikrotečka. Co
pak dál? Snad za horkých letních nocí jít
do pelíšku spát v rukavicích.
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Milan Čechura

Tři kamarádi
Seděl jsem u stolu v kuchyni. Bylo mi

něco kolem dvaceti a ještě jsem žil s ro-
diči. Už spali. To já nemohl. Zrovna jsem
dočetl Tři kamarády. A musel jsem se
s tou záplavou citů a pocitů nějak vypořá-
dat. Začal jsem tím, že jsem si otevřel
rum. Tenkrát se opravdu tak jmenoval
a vyráběl se, stejně jako dnes, v Plzni –
Božkově.

Rád bych zpětně poprosil spisovatel-
ského boha, aby mi prominul, že můj
první nejsilnější dojem z knihy, kterou
Erich Maria Remarque napsal jako zpo-
věď člověka, zmítajícího se v osidlech,
jež jsou utahovány dějinnými událostmi,
byl rum. Možná když uvedu kraťoučkou
ukázku, laskavě se usměje a odpustí mi.

…město se blížilo, ohnivé a mihotající
se v parách, z nichž se pak jako osvětle-
ná pestrá loď vynořil Fredyho bar. Koňak
tekl jako zlato, džin svítil jako akvamarín
a rum byl sám život. Jak přikovaní jsme
seděli na barových židličkách, hudba šu-
měla, život byl jasný a silný; rozpaloval
nás, bezútěšnost nevlídných nájemních
pokojů, jež nás očekávaly, a zoufalství
bytí byly zapomenuty, barový pult se pro-
měnil ve velitelský můstek života a my
jsme bouřlivě vyplouvali do budoucnosti.

Robby Lohkamp, Otto Köster a Gott-
fried Lenz se stali na dlouhou dobu mými
hrdiny. Jako tři mušketýři. I když ti byli
čtyři. Tady roli toho čtvrtého s úspěchem
zastal vůz Karel. Ottův automobil, umou-
něnec, pod jehož kapotou bilo velké srd-
ce závodního motoru. Co mě nejvíc oslo-
vilo, tedy kromě toho rumu, bylo všudy-
přítomné přátelství. Schopnost obětovat
se pro toho druhého.

A pak samozřejmě Patricie Hollmanno-

vá. Největší láska Robbyho, kterou neby-
lo možné nemilovat. Útlá, éterická. No,
posuďte sami. 

Její ramena zářila zeleně jako v hlubo-
ké vodě. Uchopil jsem její ruce a přitáhl
si ji k sobě – vlna, zářící, dýšící, měkká
vlna, která se vzedmula a všechno pohlti-
la.

Ten večer jsem doufal, že se mi ji
podaří probudit z objetí smrti, do kterého
s posledními řádky knihy vstoupila ve
švýcarském sanatoriu. A že se opět vy-
noří z mlžného oparu mých slz Gottfried,
zavražděný při obhajování toho, v co vě-
řil, a také Karel, který byl marně oběto-
ván pro Patriciinu záchranu. Nic z toho
se samozřejmě nestalo. Tragédie znovu
neomylně protrhla cílovou pásku.

„Chtěl bych být sám,“ řekl jsem. „Ne-
měla by se nejprve –“ zeptal se kdosi.
„Ne,“ řekl jsem. „Odejděte. Nedotýkejte
se jí.“ Pak jsem jí setřel krev. Byl jsem
jako ze dřeva. Učesal jsem jí vlasy. Byla
studená. Položil jsem ji do své postele
a zahalil přikrývkami. Seděl jsem u ní
a nemohl na nic myslet. Seděl jsem na
židli a hleděl na ni. Dovnitř vběhl pes
a usedl vedle mne. Viděl jsem, jak se jí
mění obličej. Nebyl jsem s to dělat nic
než naprázdno sedět a dívat se na ni.
Pak přišlo jitro, a už to nebyla ona.

Posléze jsem se trochu vzpamatoval,
možná i díky tomu zlatavému moku, a za-
vřel jsem knihu, jež mě poprvé v životě
zahrnula emocemi, jako buldozer zahr-
nuje skládku odpadků.

Ale abych neskončil tak pochmurně.
Víte, proč jsem měl před sebou jenom
rum a ne také koňak a džin? Ty totiž v té
době vůbec nešly sehnat.
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Jan Jelínek

Blažvahlaví bohatí duchem
Být výtvarným teoretikem, být vykladačem a apologetem výtvarných uměleckých
artefaktů, vyžaduje zvláštní básnický talent – a to pořádnou porci:

Ornagramy 
Jiří Zemánek (99 %) / Jan Jelínek (1 %)

oslava univerzální tvořivosti smyslové země
její živosti a oduševnělosti vtahuje dynamické vzorce
pohybů subjektů mimolidského světa
zvířat rostlin živlů a spřádá pohyby pozemského
kosmu jako bohatou tapiserii společného díla
nesčetných bytostí a sil v divošské spontánnosti
a tajemným tancem v eko-spirituálních souvislostech
je součástí posvátného společenství života

Výlet/Trip Klenová 
Marcel Fišer (99 %) / Jan Jelínek (1 %)

putující pěšky krajinou vychází z poznané nutnosti
cesty a svého těla v jejichž rámci je svoboden
mávnutím na projíždějící automobil už není
spojen dotykem se svou cestou
už jej neunáší čas spjatý s jeho tělesností
sám je unášen prostorem ochuzený o většinu počitků
vnímá pouze její vizuální výtažek
redukuje skutečnost na obraz který může kdykoliv
nechat zmizet protože je mu lhostejný prostor
mezi východiskem a cílem je v opozici k cestování
musí být co nejvíce popřen oddělen zkrácen prostor
za oknem je lhostejný ale i nebezpečný střet s ním
je riskantní a může skončit tragicky opravdovou
skutečností je výlet se vším všudy musíme jen oddělit
skutečnost iluze a iluzi skutečnosti a rozpoznávat ji
tam kde se nám skrývá a tváří se jako součást
našeho přirozeného prostoru

Pocta Foucaultovi 
Jean-Pierre Greff (99 %) / Jan Jelínek (1 %)

hladké povrchy koulí pokreslené měděným drátem
proděravělé poznačené impakty evokují



17

geodetické linie oběžné dráhy a konstelace
kompaktnost neredukovatelných skulptur
vrchol latentní energie a síly obsahu výbušnosti
hraniční napětí převrácení mezi vnitřní hloubkou
tajemných hmot mobilizují a pronikají virtuálně
svými ohromujícími trajektoriemi koule poslední
doby stále abstraktnější a vyzdvihující zrcadlový efekt
vedou na práh spekulativní virtuality mlčenlivé
ale význačně pohyblivé kosmogonie

Antibukolika

Stanislav Bukovský

Praporek k uctění díla
Vlastenectví
Proč jenom my Češi nevyvěšujeme při

státních svátcích na svých sídlech vlajky
či v oknech aspoň praporky a večer se
pak díváme v televizi na pořady jako Za-
bíjení po česku? Asi je to nějaké rezidu-
um z minulosti, kdy nám tak trochu splý-
valo slovo vlast s režimem, s nímž jsme
se většinově navzájem neměli rádi. Za
Rakouska, za Protektorátu, za komuni-
stické diktatury jsme byli jakoby cizinci
ve vlastní zemi, ze které mnozí z nás
utíkali a všichni dohromady jsme si nebyli
jisti, kde domov můj. Zda jím jsou Čechy
či Rakousko-Uhersko, Československo,
Velkoněmecká říše, tábor socialismu
a míru, teď Česko, Evropa, celý svět, či
nějaký přeshraniční region? Ale to Zabí-
jení po česku odvysílané v nejmíň pří-
hodné době bez uvedení patřičných sou-
vislostí a vybrané ze všech těch hrůz, co
se tehdy udály, a jež je přitom předchá-
zely a vyprovokovaly, už není jenom do-
kladem lhostejnosti k vlasti, či hledáním
historické pravdy, to je přímo projevem
nenávisti k vlasti. 

Všechno jsme nějak přežili, císaře pá-
na až na výjimky nezlobili, „Vůdci“ byť
neradi mnozí věrnost přísahali, později
jediné tehdy správné straně a vládě svůj
kladný vztah projevovali a leckteří přímo
bezostyšně spolupracovali, donášeli, do
kolaborantských organizací a později do
všemocné strany vstupovali, protože měli
zodpovědnost, rodinu, děti a rozjetou či
plánovanou kariéru. Ti, co si uchovali dů-
stojnost a sami sebe a vlast nezradili, na
to doplatili nejen od té které špatné nad-
vlády a vlády, ale i od svých méně cha-
rakterních spoluobčanů. Opakovaně po
vítězství dobra nad zlem byli mnozí pře-
živší a předtím pronásledovaní bojovníci
za svobodu, pravdu a lásku znovu tres-
táni. 

Když konečně skončily všechny dikta-
tury a zvůle a z vůle lidu prostřednictvím
svobodně zvolených zástupců si sami
vládneme, tak i teď se stydíme, s hoke-
jovou výjimkou, za jakékoliv vlastenecké
projevy. A máme rádi pořady jako Zabí-
jení po česku. Asi je to nějaká národní
terapie. Ukázat se jako celek v tom nej-
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horším možném světle a srovnáním s tím
pak ve svém svědomí marginalizovat své
menší hříšky. Vždyť kdo jen udával, tak
nevraždil, alespoň ne sám osobně. Lec-
kdo byl sice ve zločinné straně, ale sám
nikdy nic špatného neudělal, jenom jako
navenek se vším souhlasil, ale myslel si
přitom své. 

Umělci za Protektorátu i za socialismu
museli sloužit režimu, protože jinak by
nemohli být umělci. Jinak by dopadli jako
Karel Havlíček nebo dokonce Karel
Hašler. Ředitelé, kdyby nebyli loajální, by
nemohli ředitelovat, vojáci být vojáky,
učitelé učiteli atd., atd. Zkrátka všichni
nemohli topit v kotelně, tolik kotelen
k dispozici není a nebylo. Někdo musel
dělat tu práci ve vedoucích funkcích,
v justici, v armádě, ve sboru národní
i státní policie neboli bezpečnosti a všu-
de jinde, kde to vypadalo líp než v té ko-
telně. 

Ač je psáno, kdos bez viny, hoď ka-
menem, házejí jím ti, co nejsou bez viny.
To zabíjení po česku nakonec taky
nepáchali hrdinové, ale jak je tomu v ta-
kových případech obvyklé – zbabělci.

Teď tedy máme svobodu a to všechno
negativní je už za námi, ale z důvodů
jiným národům asi nepochopitelných se
nám ruka vzpírá, kolaborantům i těm, co
si se špatnými režimy nezadali, dát třeba
i jen malé papírové praporky v den výročí
do oken. Snad i proto, že nám média
vtloukají do hlavy, že se máme stydět za
husitství, že národní obrození bylo hnutí
veskrze směšné, českoslovenští legio-
náři že byli tak trochu zrádci a odbojáři
proti nacismu nezodpovědní dobrodruzi,
na jejichž činnost doplatilo plno nevin-
ných lidí. 

A největší zločiny že se nestaly za vál-
ky, ale po válce, a viníky byli Češi, kteří

ostatně zavinili i válku samotnou, protože
provokovali svého mocného souseda, kte-
rý jenom chtěl spravedlnost pro všechny
své soukmenovce. 

A teď ještě k tomu ti, co mají pořád
navrch a pravdu, byť se v jistých etapách
svého života mýlili a někdy taky z taktic-
kých důvodů dělali to, s čím vnitřně ne-
souhlasili, nás zase jako tehdy poučují, co
je a co není správné. Máme je volit, pro-
tože jenom oni nás dokážou vést tím
správným směrem, i když nás třeba před-
tím vedli směrem opačným. A nemáme jim
závidět, když zbohatli. 

Přece jsme jednou udělali tlustou čáru
za minulostí a všichni jsme byli tenkrát,
ještě to není tak dávno, na startovní čáře
ve stejné pozici. Kverulanti tomu všemu
ještě dávají korunu, když říkají, že si ne-
umíme vládnout. Optimisti doufali, že se
všechno zlepší, až dostuduje a do řídících
funkcí nastoupí mladá, minulostí nezatíže-
ná generace. Jako vždycky pesimisti měli
pravdu.

Příště si při státním svátku zkusím dát
aspoň jeden malý praporek do okna.
Jsem na svou ruku zvědav, zda se nebu-
de zpěčovat. Ruka si snad nemůže dělat
co chce a měla by hlavu, v níž sídlí ro-
zum, přece poslouchat. Nakonec kdyby
mne ruka neposlouchala a sváděla mě
tím k hříchu, měl bych si jí, poslušen
Ježíšova doporučení, useknout. 

Jednat proti rozumu snad dostatečně
velkým hříchem je a nedát praporek do
okna k uctění díla, na němž pracovaly
celé generace předků a jehož dosažení
je stálo bezpočet obětí, snad lze odčinit
jen useknutím neposlušné, hříšné ruky.
Podle Markova Poučování apoštolů je
useknutím hříšné ruky nebo nohy či vy-
dloubnutím hříšného oka možno uchránit
se pekla a jeho neuhasitelného ohně.
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Manželství a bohatství
Manželka již zesnulého politika – jed-

noho z mála, jenž svého postavení ne-
zneužíval ku svému prospěchu a jenž byl
předsedou tzv. strany černoprdelníků –
doufá, že se na onom světě s manželem
opět shledá. Asi se ale se svými partnery
neshledají ti, co zapomněli, že už nejsou
dvě, ale jedno tělo, a že co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj. Apoštol Lukáš se vy-
jádřil jasně: „Každý, kdo se rozvádí se
ženou a bere si jinou, dopouští se cizo-
ložství, a kdo se žení s rozvedenou, do-
pouští se cizoložství.“ Matouš pak při-
pouští rozvod pouze kvůli partnerovu
smilstvu. 

Ale co ty celebrity, co chválí svou že-
nu, s níž šťastně prožili dlouhá léta, zplo-
dili děti a nemají jí co jiného vytknout,
než že je už trochu starší, než když si ji
brali, a teď ji opouštějí pro jinou, mladší?
Pokud by byl Pán tak benevolentní a do-
přál jim nebe, s kterou z nich tam budou
žít? S tou bezva první, s tou bezva dru-
hou, nebo s oběma? A co ti, co ovdoví
a znovu se, aniž by se tím jakkoliv protivili
Pánu, ožení či vdají, s kým ti se nahoře –
u těch je ta možnost mnohem reálnější –
pro život věčný shledají? 

A co když to někdo vydrží celý život
s partnerem, s nímž, kdyby to šlo vrátit,
by raději byl nežil? Co toho čeká za od-
měnu v nebi? Bude tam jeho trápení
pokračovat, nebo se Pán smiluje a do-
tyčný už bude mít konečně pokoj? Ne
nadarmo Kristovi učedníci usoudili:
„Když je to mezi mužem a ženou takové,
je lepší se neženit.“ Ježíš jim odpověděl:

„Všichni to nechápou, jen ti, kterým je to
dáno.“ 

Zlatá slova pronesl Svatý Jan Zlato-
ústý: „Žena je zdroj zla, původkyně hří-
chu, brána pekla, příčina všech našich
utrpení.“ Teď jsem se až lekl, jak je to
nekorektní. Muži jsou přece takoví.

Nejen manželé, ani boháči to nemají
lehké. Jak známo, řekl Ježíš mladému,
jinak hodnému, ale bohatému muži: „Jdi,
prodej všechno, co máš, dej to chudým
a budeš mít poklad v nebi.“ On pro to
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen,
protože měl mnoho majetku. Ježíš pak
řekl učedníkům: „Jak těžko přijdou do
Božího království ti, kdo jsou zámožní!“
Možná, že se tam dostanou alespoň ti
z nich, kteří přišli k majetku poctivě, dá-
vali druhým práci a výdělek a pak se
ještě stali mecenáši. 

Ti, co nezbohatnou, toho pro druhé to-
lik nikdy udělat nemohou. Přimlouvám se
u Pána za Josefa Hlávku a jemu podob-
né, těm by se mělo bohatství odpustit.
Horší je to s těmi, kteří skoro nikoho ne-
zaměstnávají, jen občas právníky a sou-
dy, a pohádkový majetek získali speku-
lací. Jejich dodatečná lidumilnost vypadá
spíš jako licoměrná vypočítavost. Ty měl
asi Ježíš na mysli, když pravil, že spíš
než oni vstoupí do království nebeského,
projde velbloud uchem jehly.

Tak mám dojem, že o těch, jež známe
z novin a televize, se tam nahoře bude
mluvit jen ve zprávách ze zahraničí, ne-
boli ze světa tam dole. A Ježíš podle
Marka řekl: „Mnoho těch, kdo jsou první,
budou poslední a poslední první.“
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Karolína Frühbauerová 

Nářky lidských světlušek

Hádal se ďábel s andělem

V temných dálkách
ohořelých nedopalků,
v mladých válkách,
tichých spánků
rvou,
ach rvou se ďábel
s andělem
a hádají se
kdo má pravdu.

Já hádám s úsměvem.

Anděl se šibalsky smál a
ďábel se modlil Otčenáš.

Dodal:

Ach Pane, jenž jsi na nebesích.
Vem si v skrytu 
náš hněv,
ať plameny shoří 
v slově Tvém.

Svobodná mysl mezi řádky.
Tajemství skrytá.

„Kštici neodhodím
dokud nebude řeka tonout a smutné
písně psát.“

Říkal ďábel tak,
jak to má rád.

Zprávy mladých básníků

Poetické zprávy mladých básníků.
Na klaviatuře píši báseň.
Zdola alikvóty pofiderních tónů,
zvenčí rytmická sirenní kázeň.
Poetické zprávy 
mladých básníků. 

A prý prší a lámou se nám nehty!
Tichá slova cestujících tramvají.
O čem přemýšlí? Oběd vaří,
na svět nás mladých nadávají.
Mladí prý neladí.
Poetické zprávy pro naše kamarády.

Á – Cé – Cé – Dé – Gé 
klapky se nezastaví.
A tak není to zlé
to rytmické bubnování 
kyselých kapek.
A barva cella jako oblohy.

Na klaviatuře píši báseň 
místo češtiny, tam zbytek třídy
potí slohy.
Poetické zprávy mladých básníků.

Mladí ladí tóny

klavia – tůůůry.
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Poetičtí

A opět
tichá slova
malých básníků.
Umřela nám myš.
Kroky staříka,
tajným přáním slyš!

„Jak jde čas,
tak rostou vlasy.“
Unisono!
Mylady, Vaše řasy,
ach, mademoiselle
stařecké krásy.

Iris na okně
a Loskuták v televizi.
Krteček v peřinách,
nemáme-li vizi,
umíráme ve vteřinách
starých časů.

O čem psáti
mladý lide
poetické 
poezie?

Tajná přání,
lásky věty,
přinášeti
nové světy?
Běhati po rovině.

„A gdo že to je
ten pan Irving?“

Umíráme.
Páni Poetičtí,
po inteligenci
toužíme,
lidé, trochu lidští.

Lidské světlušky

Z konve šla pára.
Pomalu kráčela
po žebříku
světla.
Nohy v mlze máčela,
za lehkého větříku
levou s pravou pletla.

Pára
uniká
do světa
Neznámého.
A mně
uniká
věta
zraněného.

Nářek slavíků,
pískot světlušek,
je mi do hříchu,
utrpení mušek,
skřípání střevlíků,
výbuchy pušek.

Stále zaniká
nářek zraněného.

Nářky střevlíků
i lidských
světlušek.
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Kateřina Sváčková  

Pohled shora
Artemidě, dceři Diově, padl zrak na

opodál se pasoucí stádo krav a potom jí
sklouzl dolů, mezi pozemské.

Na první pohled úplně stejný dav zví-
řat. Jen v mnohem větším množství a na
mnohem menší ploše, ostnatým drátem
obehnané, každá si snaží najít pro sebe
aspoň kousek místa pro pohyb. Pokud
ovšem nepočítá dojnice. Ty na pastvě
nejsou vůbec, Artemis se dívá na kravín,
prostor ještě menší a uzavřenější. Mléč-
ná kráva splnila svůj prozatímní účel
a porodila včera tele, chovatelé jí ho prá-
vě odebírají, přestože se matka i čerstvé
mládě silně brání, ale na jimi vydávané
zvuky se nedbá a na nějaké vytvořené
citové pouto už vůbec ne. A co na tom,
že se zvířeti díky jakési lidmi vynalezené
genetické manipulaci tvoří sedmkrát více
mléka, než by bylo přirozené.

Bohyně otáčí hlavu za teletem, které
odvádějí do izolace. Jiné, starší mládě,
je teď ve společné ohradě nuceně krme-
no jakousi vysoce energetickou stravou,
která mu přehazuje a poškozuje celý me-
tabolismus. Na jiném místě zvíře, teď už
v jatečním věku, pomocí elektrických
bodců rvou do nákladních aut mířících
směrem ke konci, totiž na jatka. A na
podobných „hodnotách“, sleduje Arte-
mis, stojí velkofarmy i ostatních druhů
zvěřeny, která má pro lidské bytosti dole
jediný smysl, být jim potravou.

„Jeden hambáč, dvakrát číze!“, „Beru
tři kuřata!“, „Vrep na drajv!“ ozývá se za

pultem budovy, která smrdí připáleným
tukem a na dveřích jí svítí velké, žluté
a kulaté M. Zvířecí produkty se tam otáčí
jako na běžícím pásu, až ani vševědoucí
Artemis nestíhá počítat a vnímat.

„Tohle tady máš už moc dlouho, ne-
udals, tak do koše,“ poučuje zaměst-
nanec budovy čerstvého novice řádu
o pravidlech hamburgerů. „Kvalita a na-
še rychlost rovná se spokojenost zá-
kazníků rovná se náš cíl,“ hází mnich
jedno velké heslo za druhým.

Kam se poděla ta filosofie, přemýšlí bo-
hyně. Vzpomněla si na jistého němec-
kého učence, o kterém jí kdysi vyprávěla
jedna ze sester. Mluvil o jednání člověka
ve smyslu „abys používal lidství v osobě
svojí i druhého vždycky i jako účel, ne-
jenom jako prostředek“. Nebo tak nějak.
Nemělo by to tak být i se zvířaty? napadá
Artemis. Vzpomíná na doby lovu, kdy pro-
cesu předcházely modlitby a rituály. Kdy
bylo zvíře v jisté míře svobodné, a když už
sloužilo jako potrava (protože o ničem
jiném bohyně lovu už jen ze svého prin-
cipu ani přemýšlet nemůže), sloužilo tak
s jakousi ctí při srovnání se současným
stavem. Ctili je lidé, kteří si jich jako
potravy vážili a kteří za ně byli náležitě
vděční. Uvědomují si ty lidské bytosti
dnes vůbec, honí se Artemis hlavou, co
jim večer přistane na talíři a jakou cestou?

Zavrtí hlavou. Na moderní a konzumní
(tentokrát v doslovném slova smyslu)
společnost je i antická bohyně krátká.
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Josef Pojar
Dělník škodovácký, kovák Josef Pojar, to je

kuriózní postavička plzeňské literární vlasti-
(ne)vědy! Žil v letech 1892-1960, psal povíd-
ky, které vyšly až v neblahém roce 1950,
řekne-li se však Josef Pojar, ihned by nám
měla vytanout jeho korespondence s F. X.
Šaldou. Ano, dopisy, které si náš kritik par
excellence, trochu i estét, trochu i snob,
v zralém věku vyměňoval s plzeňským kovo-
dělníkem, pravda, pokoušejícím štěstí v lite-
ratuře, jsou v kontextu českého literárního ži-
vota a literární kultury něčím mimořádným.
Šaldovy listy z let 1933-1937 (a jeden z roku
1928) se zachovaly (zatímco jím přijaté do-
pisy za války shořely při náletu na Vinohrady),
Pojar je měl za nacistické okupace schovány
v lesní boudě nedaleko borského letiště –
a v roce 1947 je souhrnně vydalo pražské
nakladatelské družstvo Dílo. Dopisy vyšly
v edici Světová lidová knihovna, redaktor
svazku nebyl uveden – a co se týče přidané-
ho „výboru z prací Pojarových“, jsou to spíše
črty, napsané se snahou tlumočit atmosféru
doby, ale umělecky značně nepokročilé. Jde
o náčrty sociální či reportážní prózy let tři-
cátých, o dokument doby, ne méně, ale také
nic víc, pročež dále od toho, raději dále!

Šaldovy dopisy Pojarovi pochopitelně pro-
mlouvají nesrovnatelně víc o jejich pisateli než
o jejich adresátu, srovnáme-li je však s jinou
kritikovou korespondencí, pomalu abychom
nevycházeli z údivu. Jako by si Šalda ze vše-
ho nejvíce přál, což se mu také splnilo, aby
o něm posléze Pojar ve vzpomínkové črtě
psal jako o „dělníkovi ducha“. A také jako
o „velké postavě národního podniku nesmr-
telnosti“, jedné z těch, které žily „pro své
krásné češství“, ba též jako o „vzácném, citli-
vém a sociálně tak hluboko založeném Če-
chovi“. Vskutku, již v prvním dopise mluví Šal-
da až neuvěřitelně proletariátisticky: „Byl
bych rád, kdybych byl čten právě Vámi, lidem
pracujícím; já sám sebe nepokládám také za
nic jiného, než za dělníka.“ 

Takto patetický je kritik jen zpočátku, ale
občas se v jeho dopisech znovu objevují po-

dobná úletová rezidua: mj. v dosti schola-
stické tirádě, že „každý, kdo je literát, musí
být také dobrý dělník“. Později kritik upřesňu-
je, že tím má na mysli sepětí „spolupracov-
níků na díle věčném, které nás osobně ne-
smírně přemáhá“. Nakonec se Šalda v roce
svého úmrtí v dopise Pojarovi zle rozkatí nad
různými „prostředními oficiálními pisálky
a škrabaly“ a staví se, pouze emocionálně,
zcela bez argumentů, na stranu „talentova-
ného dělníka samouka“. Tedy Pojara? (Nabízí
se srovnání s tehdy vydanou První partou
z pera oficiálního škrabala Karla Čapka?)
Kritik ovšem výstižně podotýká: „Lidé výše
nevidí.“

Nyní jako vždy sáhneme do raději už ne-
jmenované a nezredigované novější příručky
a zase nevíme, zda se smát či plakat. Jednou
se v ní o Pojarovi dočteme, že to byl dělnický
básník, podruhé, že dělnický písmák, jindy,
že dělnický prozaik, a zase jindy, že kulturní
publicista. Tak dělnický písmák nebo kulturní
publicista? Dělnický básník nebo dělnický pro-
zaik? Nebo dělnický spisovatel, jak též čte-
me, zároveň prý i významný kulturní činitel
(čímpak?) a spolu s Juliem Fučíkem „repre-
zentant dělnických zápasů a ideologie komu-
nistické“. A že Josef Pojar psal „prostými, ale
moudrými slovy, bez vyumělkovanosti, o pomě-
ru k práci, o sociálních vymoženostech atd.“ 

Srovnání s Fučíkem je pořádně za vlasy
přitažené, autor budoucí Reportáže… byl ne-
jen zkušeným žurnalistou a obratným manipu-
látorem s fakty, čímž si ovšem zachraňoval
i kůži, ale též nadaným beletristou, píšícím
v duchu sociální tendenčnosti i se snahou
zachytit zrání jeho vlastní generace; Pojar je
vedle něho eufemisticky řečeno onen „talen-
tovaný dělník samouk“ a jeho povídky v knize
Těžkou rukou byly věru napsány velice těž-
kou, usilovnou, poctiveckou, ale neohraba-
nou rukou, vpravdě měly mnohem blíž k črtě.
– Nuže, i literární historie může být skoro pro
kočku, takže raději z jiného soudku: je to
všechno přeceněné a přemrštěné, bublina je
to veliká, jenže stejně: komu jinému v Plzni
tenkrát psal Šalda než Pojarovi? Nohejlovi?
Polanovi? 
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A nějaká jiskra spřízněnosti mezi nimi pro-
skočit musela, proto známý kritik píše nezná-
mému kovákovi: „Pochopení v Čechách je
koření velmi vzácné, nedivte se tedy, že se
nemohu dosti navoněti k němu.“ Asi také šlo
o svébytné „pochopení“ prýštící z životního
elánu nikoli již nejmladšího kovodělníka, který
si troufl ba i s Šaldou polemizovat. Kápněme
si však božskou: být naživu a po boku Růže-
na Svobodová, ta by Pojara z dobřichovické
Šaldovy vily vymetla!

Evžen Pěnkava

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Strašín

Dominující barokní skvost kostela Narození
Panny Marie hrdě vévodí širokému okolí stra-
šínské krajiny, ale také jako by střežil klid stra-
šínského svatého pole. Jako by také vzpomí-
nal na pastorační působení Františka Daniela
Mertha (1915-1995). V našich vzpomínkách
uzavírá F. D. Merth linii duchovních – sušic-
kých Karla Flossmanna a Františka Ferdy,
zbynického Vladimíra Boublíka a hradešické-
ho Antonína Melky. 

Merthův život předznamenávaly a prováze-
ly peripetie osudu. Jindřichohradecké gym-
názium bylo svědkem prvních básnických
pokusů i úspěchů v atletice. Na brněnské
Filozofické fakultě studoval Merth češtinu
a francouzštinu, oblíbený obor moderních
vzdělanců. Spoluredigoval zde „Časopis pro
kulturní orientaci“ Akord (časopis nebyl to-
tožný s pražským katolicky orientovaným
Akordem). V roce 1936 došlo ke zlomu –
akademik přešel do českobudějovického
semináře a při biřmování přijal jméno Daniel
(byl křtěn František Jan). 

Po vysvěcení se za prvních let okupace
dostal na kaplanské místo v Pelhřimově, měs-
tě ochromeném zatčením děkana Františka
Bernarda Vaňka, spisovatele a nesmlouvavé
vlastenecké osobnosti. Merth zde proslul ja-
ko výborný kazatel. A pak se dal do pohybu

kaleidoskop. Ještě za okupace byl básník-
kněz přeložen do Českých Budějovic, zde byl
v září 1948 zatčen přímo ve zpovědnici kos-
tela sv. Mikuláše. Rozmnožil totiž a rozesílal
pastýřský list arcibiskupa Josefa Berana, jímž
byl z církve vyobcován Josef Plojhar, ministr
Gottwaldovy vlády a během padesátých let
symbol ponacistické kolaborace. 

Křížová pouť začala plzeňskými Bory, ná-
sledovalo Mostecko – doly v Dolním Jiřetíně,
Libkovicích (Ivan Diviš uvedl, že v hloubce
130 metrů pracoval vězeň nahý) – a Soko-
lovsko (Horní Slavkov). Věřícím spoluvězňům
sloužil ve 4 hodiny z lůžka mši, křtil, vedl vý-
uku bohosloví. Propuštěn byl v Mladé Bole-
slavi, podepsal závazek roční brigády v do-
lech a odebral se do Příbrami. Získal osobní
povolení, aby na Svaté hoře sloužil u vedlej-
šího oltáře osobní mše. Vrátil se do Jindři-
chova Hradce, kde jako dělník pracoval v Lu-
netě, továrně vyrábějící optiku, dosloužil zde
i mamince. Lis mu tu také usekl dva články
ukazováku levé ruky. Na inzerát nastoupil do
Černovic u Tábora – stal se tu vedoucím
vychovatelem oligofrenních dětí. Dálkově vy-
studoval defektologii. Zmíněný Ivan Diviš byl
hluboce deprimován při jedné z návštěv.

Po Pražském jaru se stal budějovickým
biskupem Josef Hlouch. F. D. Merth se k ně-
mu přesunul. Rozhodnutím církevního tajem-
níka Jihočeského kraje byl básník přeložen
v roce 1970 na faru do Strašína. Velmi se ho
dotklo, že biskup nezasáhl v jeho prospěch.
V novém působišti ho vítala zpustlá fara, roz-
padající se kostel, kam na mši docházeli pře-
devším chataři. Neúspěšná byla snaha získat
varhaníka, kostelníka. Pomoc odmítl i bratr
Karel, který trávil svůj důchod v relativním po-
hodlí kněžského domova. F. D. Merth se tedy
pustil do oprav – obětavě je řídil uznávaný
historik umění Václav Mencl. Páter Merth do
nich vložil všechny peníze, které získal jako
rehabilitační satisfakci. Sem zajížděli přátelé-
spisovatelé Věroslav Mertl, Josef Suchý,
z mladších Roman Szpuk. Alpinka, květiny
pro kostel, srnky, ptáčci, holubi (likvidovala
mu je kuna, ale pod střechou fary ji nechal
vyvést mláďata), také zmije na zahradě, to byli
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jeho společníci, chránil je a krmil. Lidem příliš
nedůvěřoval.

V roce 1977 zavřískal na sjezdu spisovate-
lů Vasil Biĺak: „…za jidášský žold jsou ve
službách různých imperialistických, antiso-
větských a protilidových institucí… Nevím,
zda je znáte, ale lidé v ČSSR určitě ne.“ Jme-
noval F. D. Mertha, Egona Bondyho, Tomáše
Pěkného, Jiřího Plačka, Rostislava Valuška.

Na Květnou neděli 1995 se necítil básník
dobře, požádal děkanství, aby zařídilo zastou-
pení na Velikonoce, v úterý 11. dubna poslal
do nakladatelství H&H báseň pro chystaný
výbor ze své poezie a zanedlouho zasáhl
infarkt. Podle poslední vůle byl pohřben zde,
pohřební mši celebroval budějovický biskup
Antonín Liška.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Vychovávat vnoučata není
žádná legrace

Řeknu to rovnou a bez obalu: psát humor-
né knížky, zvláště o vnoučatech, není žádná
legrace, navíc, když autor nemá patřičný věk
a není ještě důchodcem. To pak na výchovu
vnoučat a na rozdávání moudrostí nemá dosti
životních zkušeností ani moudrosti, je tedy na
tuto činnost nezralý. Já těch let mám už více,
těch zkušeností také, moudrosti asi ne, ale
o tom nemusím hovořit. I tak vzhledem k prá-
vě uvedeným přednostem mohu mladšího ko-
legu poučovat, a to i v rámci výchovy vnoučat.
Autor mě už v úvodu naštval tvrzením, že není
patřičná literatura, protože se o dědečcích
nepíše. A teď jsem ho načapal na švestkách.
Dosti jsem psal o hlídání a výchově svých
vnoučátek dvojčátek v Plži, až mi to šéfredak-
tor zatrhl. 

Avšak když dědové píší o vnoučatech, tak
často proto, aby na sebe upozornili, jak jsou
dobří dědulové a jak mají dobrá vnoučata,
která jsou pravděpodobně po nich. Autor se
vytahuje, že už má čtyři vnoučata. Jednak to

není jeho zásluha, jednak neví, co to je, když
se narodí dvojčata a děda hlídá najednou dvě
nevyzpytatelné bytosti. Když se děti narodí za
sebou, to nic není. S těmi dvojčaty se mohu
pochlubit zase já. Autor se mohl mými životní-
mi zkušenostmi inspirovat. Neudělal tak, jeho
chyba. Z toho, co jsem předeslal, snad také
vyplývá, že k uvedené knize chci učinit něko-
lik kritických poznámek. Proto také nevím, co
novátorského mi přinese Milan Čechura, na
jehož knížku Dědečkárna právě píši recenzi.
Knížka vyšla v Navě v roce 2010 a ilustroval ji
Vladimír Líbal, který svými kresbami chtěl vtip-
nost textu podtrhnout, což se mu podařilo. 

Chápu, že autor rád zapíjí narození vnou-
čat. Čím více jich má, tím častěji může popí-
jet. Ale že se nedozvím, zdali zapíjí nějakým
ušlechtilým archivním vínem, co by si vnouče
zasloužilo, nebo jen nějakým dryákem či ru-
mem, vodkou atd., to mě mrzí. Autor má pra-
covat s detailem. Naprosto umím pochopit tu
hezky podanou evokaci, kdy dědové čekají
na narození vnoučat, na první pohled na ně,
na první pohlazení i na jejich první usmání na
nás, které jsme si nevymysleli, protože jsme
je viděli. 

Přezíravě se totiž tvrdívá, že první den života
se vnouče neumí ještě usmívat ani na dědu.
Nesmysl. Také se mi líbí postřeh, že rodiče dě-
dečkům zprvu jen opatrně a na chvíli děťátko
půjčují, později už s radostí předávají k trvalej-
šímu opatrování a k výchově, avšak tady pozor:
dědečkové skutečně nejsou na světě proto,
aby přísně cepovali svá vnoučata, jako to dělá-
vali se svými dětmi, nebo aby napravovali to,
co se nepodaří rodičům. Vychovávat a pes-
kovat děti mají jejich rodiče, zatímco dědeč-
kové a babičky je mohou rozmazlovat, aby tak
splatili dluh, který mají vůči svým dětem, a tedy
vůči rodičům svých vnoučat, protože ve svém
mládí na ně neměli dosti času. 

Milan Čechura poněkud zanedbává úlohu
babiček při výchově vnoučat, což je správné,
protože babičky jen vaří, uklízejí, perou, žehlí,
případně přebalují pokakané vnoučátko,
protože dědové mají pro tuto činnost hrubé
ruce a mohli by miminko poškodit. Objektivně
je tedy prokázána nezastupitelná role dědů
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při opatrování vnoučat. Koneckonců i sám
svým příkladem to mohu potvrdit. Ale z druhé
strany by autorovi ruka neupadla, kdyby byl
alespoň nenápadně rozšířil název Dědečkár-
na i o přídavek Babičkárna. Aby se neřeklo.
A aby nám nezáviděly, i když mají proč. Umějí
udělovat rady, poučeny vlastními úspěchy
i neúspěchy. A ty výhrady nám babičky pěk-
ně osolí, třeba jen při vaření obědů. Ale určitě
i jinak. 

Autor také upozorňuje na možné kompli-
kace, kdy děda skotačivému vnoučkovi ne-
stačí při jeho útěku po chodníku a dítě se
vydává v nebezpečí, že se dostane na scestí
sběhnutím do vozovky. Tady už je po legraci
a děda musí zapomenout na artrózu v kole-
nou a bez řečí se vrhnout do svých bujarých
let a vnouče dohonit. 

Místy mě zaujal až vědecký výchovný pří-
stup, který bystře postřehl dědečkovský podíl
a jeho didaktickou realizaci na polidštění
vnoučat, rovněž tak mě zaujaly partie o po-
hádkách, hrách a fotografování. Vše to nás
vede k zaslouženému obdivu, co my dědeč-
kové všechno zvládáme. Varování zůstává
nad neslušnými slovy, která poprvé v životě
vnoučata vysloví, ale nikdy se nedozvíme,
kde se v nich zrodila. Zlomyslně se pak z bez-
radnosti tvrdívá, že je od dědečků uslyšela,
což je nesmysl. 

Kdyby byla kniha psána veršem, dokonce
rýmovaným, podnikl bych i důkladný rozbor
metrický a estetický, zamyslel bych se nad
prvým a druhým významovým plánem, nad
sugestivností metafor a symbolů, nad vzta-
hem subjektivních a objektivních činitelů při
vzniku díla, ale vzhledem k tomu, že je Dě-
dečkárna psána prózou, podotknu alespoň
to, že je v ní uplatněno milé citové pouto dě-
dečků k vnoučatům, je tedy zdůrazněna emo-
cionální hodnota příběhů, které jsou prosyce-
ny vtipem a laskavým humorem, jako bych je
slyšel vyprávět Františkem Nepilem nebo
Zdeňkem Svěrákem. Jen jsem měl najednou
podezření, jako by ode mne opisoval myšlen-
ky a formou plagiátu dospěl jako já k poznání:
„Nikdy jsem si nemyslel, že dědečkovství je
takové hezké.“

A víte co? Já už raději skončím, protože
šéfredaktor mi stejně uštědří ťafku a dá na-
psat recenzi někomu jinému, aby mi dokázal,
že ta má za nic nestojí. Tak si potom přečtěte
tu druhou recenzi a já teď jen pro autora na-
píši, že se mi knížka moc líbila, že mu k ní gra-
tuluji a že se mi vůbec nechtělo psát o hu-
morné knížce vážně, tedy nehumorně. A kdy-
bychom dali své dědečkovské zkušenosti
dohromady, bylo by to takové veledílo, které
by se nedalo ani (pře)číst. Až nám vnoučátka
odrostou a budou mít svoje starosti a na dědy
budou zapomínat, protože budou mít povin-
nosti ve škole, problémy s rodiči, první lásky
atd., snad si autor a recenzent sednou spo-
lečně na lavičku někde u pískoviště, budou
se dívat po těch cizích dětech, budou mít už
zase čas, až jim bude z toho smutno, a budou
vzpomínat na ty krásné časy, kdy byli štastní
a užiteční.

Bohumil Jirásek

Černou ovcí není autorka
Kalendáře

Nová publikace všestranné Markéty Čeka-
nové se jmenuje Černá ovce. Loni na podzim
se objevila ve formě dalšího Kalendáře plzeň-
ského pro letošní rok, ilustroval ji Pavel Botka
a graficky upravil Vhrsti. Předmluvu napsal
Vladimír Gardavský a literární kalendář jako
vždy sestává z tuctu povídek. Jen třetinu tvoří
cyklus o panice propadajícím panici-třicát-
níku Míťovi, který se opakovaně pokouší
získat jistou Arlenu, o jedenáct let mladší stu-
dentku. Jak loví?

Na auto, na chatu, třeba však i na bruslích
a nikoli kolečkových. Ony lovy vnímáme očima
Míťovy mladší, přesto však zkušenější sestry,
která úvodem komentuje bratrovu nenapl-
něnou lásku prodělanou ve věku krásných
sedmnácti. Hlavně jejím důsledkem je patrně
stále na ocet, nicméně v Kristových letech
potká novou femme fatale (přece jen) i ten
nejzlomenější zoufalec (skoro vždycky) a…
Zblbne podruhé, jak to striktní sestra vy-
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hodnotí. Arlena totiž je v sestřiných očích „blb-
kou“ a „hubenou jak reklama na Buchenwald“
a „největší blond slepicí ve městě“. A také nosí
jen „značkový hadry“ a „co nestojí aspoň tři
tisíce, by na sebe nikdy nevzala“.

Tolik k charakteristikám, v první, zimní po-
vídce je však Arlena líčena hlavně jako osa-
mělá, a přece pány ignorující krasobruslařka.
To netrvá nijak dlouho a zjara ji do školy vozí
pán se stříbrným „meďourem“. I to odezní,
uvnitř Míti ale vůbec ne. Ten obchází autoba-
zary, i když deset let neřídil, a kupuje v zou-
falství los, načež drnčí telefon a prý: Vyhrál
jste milion. Jenomže… V jiném z příběhů pak
sledujeme téhož nešťastníka, když hodlá
investovat tři sta tisíc do chatičky, jen aby sta-
nul… Ano, právě po Arlenině boku, jenže
inzerát je pouze další sestřinou plichtou.

Série historek bohužel končí, sotva se roz-
jela, a v eroticky komickém finále Arlena „za-
pracuje“ rovnou na dítěti. Vadí mi jen, že se
nedovíme, nakolik vážně onu hru(?) na sex
mínila (anebo já to aspoň nepoznal). Kladem
cyklu je ovšem perfektně zvládnutá ich forma
i sestřin nehledaný jazyk, umím si tudíž před-
stavit kalendář plný jenom sličné Arleny,
jenomže mám smůlu a paní autorka rozhodla
uměřeněji (a vzhledem k poslání kalendáře
určitě správně) a doplnila osm samostatných
próz, mezi nimiž narazíte i na regulérní
báchorku upomínající na její a Zajíčkovy tři
knížky pohádek. Obdobně se novinářka
Čekanová blýskne „cigánskou“ soudničkou
o okrádání Němců dojíždějících za volnou
láskou a historkou na téma „omylem zamče-
né auto“ – je sice trochu laciná, ale ze života
zcela jistě. Ve zdařilé metafoře Bolestné
zklamání jsou počítačové viry jak ve zlém snu
aplikovány na drsné vytěsnění naivních rodičů
z bytu a povídka Příliš pozdě přijat? se stala
satirou na účelové vstupy do KSČ. Věnujme
se ale radši titulnímu hrdinovi kalendáře

z říjnové povídky Černá ovce, i když se tato –
zřejmě malým nedopatřením – odehrává v zá-
ří.

Jde ovšem již o září 1939 a vesnický idol
Ivan je (pro změnu) sledován ze zorného pole
šestileté dívky, kterou v roli kovboje vozívá na
koni. Nu, a abych se teď rozevlál, tak musím
říct, že by takový Truman Capote (jehož téma
by to bylo) onu historku asi podal malinko
lépe, nicméně nebudeme s Trumanem srov-
návat a rovnou napíšeme, že jde o nejlepší
z příběhů kalendáře svědčící o výrazném au-
torčině talentu.

A jaké ještě partnery si přát? Nevím, ale po
přečtení posledního Kalendáře plzeňského
již chápu, že si partnera-muzikanta přečasto
neudržíte ani penězi, jak ve finále ozřejmují
chmurné Vánoce jako žádné jiné. 

Tu klíčovější prózu si však Markéta Čeka-
nová vsadila už do měsíce dubna, jmenuje se
Dobrá rada a jde o zpověď mladší kamarád-
ce. Jak rozčarována je tu vdova po hudeb-
níkovi, i když podědila práva k písničkám
a spousty peněz. Celý život si připadala sama
a nečteme zde ani tak příběh lásky jako
obvyklého manželství, volbu podobného dru-
hu by vdova své známé sice doporučila, ale
jen když bude silná: „A proč jsem s ním zůsta-
la? A proč bych od něj odcházela? Holka
zlatá, když už si tě chlap jednou vezme, tak
proto, že je přesvědčený, že jsi ta pravá.
Potřebuje si to však pořád ověřovat – proto ty
zálety. V podstatě nechce nic měnit, ale…
Nebyl u mne, když byly děti nemocné,“ dodá-
vá odevzdaně hrdinka. „A nebyl u mne, když
mi umíral bratr, a nebyl u mne, když jsem po-
tratila, a nebyl u mne nikdy, když jsem ho
potřebovala.“

Do jednoho kalendáře toho Markéta Čeka-
nová dostala dost a černou ovcí edice se sku-
tečně nestala.

Ivo Fencl



28Kom(i)x



Tiráž

Autoři Plže:

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

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

Karolína Frűhbauerová (1992 Blatná)
– studentka Konzervatoře v Plzni

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

Jan Jelínek (1947 Praha) – básník 
a výtvarník, žije v Plzni

Bohumil Jirásek (1931 Pavlíkov u Rakovníka)
– prozaik a bohemista, žije v Plzni

Daniela Kovářová (1964 Ostrava)
– právnička a prozaička, žije
ve Štěnovicích u Plzně

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

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

Vilém Stadtherr (1966 Stod) – hudebník,
skladatel a básník, žije v Plzni

Kateřina Sváčková (1990 Praha)
– posluchačka Filosofické fakulty ZČU
v Plzni, dosud nepublikovala

Karel Trinkewitz (1931 Mečeříž) 
– výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí

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

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Josefa Hrubého a Iva Hucla

Texty Viléma Stadtherra a Josefa Kejhy

Autorské rubriky Stanislava Bukovského, Milana Čechury…

„Zcestné“ verše Jakuba Fišera
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