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Tak nám magistrát města Plzně nedal na
vydávání Plzeňského literárního života ani zlá-
manou grešli. Kalamitní kapitalismus je oprav-
du kapitalismus kalamitní se vším všudy, jak
zaskočeně konstatují i zaoceánští ekonomo-
vé a sociologové. Neponíženě neděkujeme,
ale z plzeňského literárního života tak hned
ještě neodejdeme. Zaskočeni nejsme. Plží-
me dál a nanejvýš se ctí se odplžíme.

V květnovém čísle se poprvé v Plži předsta-
vuje Ivo Hucl, osobnost plzeňské, resp. zápa-
dočeské kultury. Měli bychom dodat nekon-
venční, nekomerční, nekašnovité… Jsme to-
mu rádi. Představme s použitím cizích sekun-
dárních zdrojů zevrubně tohoto tvůrce – a po-
vězme, co se o něm píše: Jeho texty jsou
především pokusem o formulaci určitých
vnitřních zkušeností, až v druhé rovině i lite-
rární prací. To, co se autor snaží postihnout,
lze s určitou nadsázkou nazvat Velkou Změ-
nou aneb Prostotou. Umělec žije mimo veš-
keré oficiální struktury a podařilo se mu v po-
brdských Štáhlavicích vytvořit alternativněkul-
turní oázu v podobě Bezejmenné čajovny,
kterou vede i s chotí Michaelou již dvanáct
let. Jeho básně jsou pouhé otisky reálných
okamžiků a vyrůstají ze života stejně přiro-
zeně jako květiny anebo zelí. ...Poselství jeho
básní praví, že věcem a myšlenkám stačí
pouze nepřekážet a ony si cestu k vyjádřením
naleznou samy. – Tak, tohle je evropská kul-
tura v českých zemích.

Básně ano, myšlenky ano, ba i to zelí ano,
ale co literární časopis? Přesto dík za každou
kapku moudrosti v bažině mocichtivé nemou-
drosti. Takovou moudrostí oplývají i zralé ver-
še Josefa Hrubého, třebaže jsou v lecčems
jiné než Huclovy: však jde o štafetu mezi dvě-
ma básnickými generacemi. A není náhodné,
že Hrubý své verše předkládá i jako poselství
spřízněné básnické duši Pavla Štýbra, třeba-
že jde o tvůrce opět odlišného, spíše werni-
schovského: přes svou rozrůzněnost si oba
mají co povědět. Uveřejňujeme závěrečnou
část Fragmentů Viléma Stadtherra – a zejmé-
na mladším čtenářům můžeme konečně v Plži
představit i Josefa Kejhu jako prozaika. Kdy-
si, když vládla jinačí nemoudrost, napsal po-
vídky, které zůstaly neotištěny. Potom autor
přesedlal plně na publicistiku, ale i po de-
setiletích nám jeho texty mají co říci! Stejně
jako nejsoučasnější úvahy z pera Stanislava
Bukovského. Nebo milostná preludia Jakuba
Fišera spojená s jeho cestovními reflexemi.
Nebo vzpomínka Milana Čechury na jeho dal-
ší životní knihu – na Saturnina. Čili na knihu
vydanou v době, kdy také pan ouřad své-
mocně rozhodoval, zda něco může vyjít či
nikoli. Ouřad pak zmizel jak černý medvěd,
kniha žije dál. A takhle to je a bylo pokaždé,
pouze teď medvědi porcují sama sebe.

Vladimír Novotný

1Editorial

Choroše vilně vinou se k vlhké kůře…

Ivo Hucl



2Poezie

Josef Hrubý

Pro Pavla Štýbra

I.

Zelená pastelka
se má na pozoru
v krajině čínských topolů

Teď jsou pryč topoly
Řeky je vypily

Ty si připravuješ
šaty makovýho listí

Už shořely na slámě
u kurníku
kde spiritisté
vyvolávají Nezvala
Slávečka švarného
révou pentleného

II.

V kostkovaném muzeu
obrázkový Pavel
pověsil ubrus
prostěradlo také
A ještě:

dětskou botu
po bouřce
a letní psaní
sestřenici

Přišel zelený
a šikmý liják
a zase odešel

III.

Sametový hadr
a hadr brokátový
se shledaly
jako dvě sestry

Z velké partitury
dvou fotelů
se sypaly noty
k eskymácké operetě

Zpívali lovci:
Nauč nás harmónii
Chce se nám štěkat

IV.

Neschůdné strofy
spráskly ruce
Stříbrný dým
letěl komínem

Na Martina
zas abys platil nájemné
A co si počnou
virtuální blechy
v nichž piští
urychlený čas

Z abstraktního nebe
prší
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V.

Nad tvými plakáty s jízdenkami
krouží bláznivý kolotoč plný
rokerů katolíků a socialistů

Kdoví kam se zamilují
tečky a pomlčky
ve chvíli kdy lyrika
má ráda bezvětří
Tak si to asi myslí jablka

A co modř?
Vedou v ní schody
až do věže
Ale je to nepohodlné

VI.

U bohů rulet
a fotbalových bohů
u karet a hazardu
pokleknou k riziku
napětí a pnutí

Šachoví mazlíčci:
jeden je král jiný kůň
Už hopkají pěšáci

Bílé nebo černé?
Rád by fialové
anebo hravě duhové
Tam je kout
Tam je schovávačka
Tam je najdeš

VII.

Sklenice a flašky
Tu a tam nějaká brožurka

Příbuzní se hrabou v šuplatech
v papírovém popelu

Prádlo samá díra
Černé díry polykají
obnošenost a chudobu
Obnošený prach
jak bude chutnat
mazalům šumařům
a grafomanům
Kdo to má štepovat
Díry po nás
Kdo to má pořád
látat zašívat a lepit

VIII.

Polívka se vaří
Maso na talíři
Sežerou to zebry
Černá bílá spolyká to
Zadáví se
Ještě nemá dost

Ještě přijdou prasata
Krávy to spasou

Přiveď ovečky naše
Do vlny zabal
blbosti naše
Hovádka boží
Přiveď dívenky
volooké v tu stranu
kde koníček bílý
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IX.

Na voskovaném plátně
mne zabij
Napni mne do rámu černého

Písmem mne počmárej
A rozlušti
Pohni se Neválej se
Vyraž
A vrať se

X.

Na výstavě zapnutý obraz
na dvacet knoflíků
Rozřezaný obraz
pěti žiletkami
Tři řeky mokré
tři stuhy hedvábné

Na černém papíru
černý kvicht
A další patláky:
Modrý svetr se zlatou mašlí
Zamilovaná zpětná zrcátka
Měděné mince v zimě
Bláznivý křik neonů
Voňavá ústa s rumem
Filosofické violy d´amour
Bílý měsíc hostie
etc.

XI.

Konečně jsi tady

Tři kufry
První kufr s polednicí
druhý kufr jazykový
s finštinou a hebrejštinou
Třetí kufr vyber si:
pastelky knoflíky sponky
autíčka a nálepky

Budem to lepit na stěny
ať každý vidí že svoboda
je trochu poznaná
a velmi nepoznaná nutnost

XII.

Básníci si už dost nakradli
my budeme zvedat nalezené
Ampulky na chaos
Umění nemožného
Pleť ze stejného peří jako sníh
Zimní basu kterou táhnou koně 

do Nahořan
Dvacet dešťů Dvacet řek
Kopřivy Až zase budem umět číst
metafory zelené rozladěnou hlavu
a nachmelený úplněk
Ty budeš svítit pěti měsíci
a pět koček očima
Budeš drmolit: Básníci
ti si už dost nakradli
ať se starají o sirotky
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Ivo Hucl

Rok na vsi

I.

Červená je kůra olší
na severní straně
Jen jedna cesta vede lesem
úvozem do stráně

Pod ledem ryby spí
v dálce schoulené vrby
Zeleným mechem září do mlhy
prastaré duby

Choroše vilně vinou se k vlhké kůře
Co po mně ještě chceš 
co láska zmůže?

Opilý vrávorám úvozem, pěšinou
jak kosti staré břízy 
brodím se mokřinou

Za kmenem javoru mihl se brhlík
k chladnému slunci lísám se
jak pedofilní zvrhlík

Poslední doušek vína
láhev je prázdná
Z proschlého hloží zavanula 
globálně oteplená zima

Ve vlhkém sněhu
Tvé stopy tiše tají
jen boa nedomrlých smrčků chvěje se
cestě po okraji

II.

Šedé volavky bloudí v lukách
v šedé mlze

Holátka vrabců 
padají z hnízd
Pomoci jim může 
jen věčně mlsná kočičí tlama

Pojďte holátka
vesmír čeká
Čeho se bytost lidská stále tak leká?

Pod lampou tma
ježek v ní právě žere noční můru

Již nikdy nepoletí 
temnou nocí vzhůru

Tráva schne a vadne
každým dnem
Zahrada pohlcená břečťanem

Kastrovaná kočka v něm kojí 
své poslední mladé

Kolem životodárných struků krvavé jizvy

Sny mě opouštějí, stále hynu
Do očí dívám se vlastnímu stínu

Jen světlušky mi nad hlavou 
září zadky nocí srpnovou

Tma naštěstí 
je pouze tmou

25. 8. 2010 Šťáhlavice
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III.

Otevři oči
a jen pozoruj svoji tvář v zrcadle vesmíru

Otevři uši
a naslouchej vánku svého dechu

„Vauu, vauu, vauu, slyšíš vítr v korunách 
borovic?“

Otevři ústa
a nech mraky něžně bloudit v zákoutích 

svých úst
Máš hlad?
Natáhni ruce po tom obrovském 

hamburgeru 
zářícím vysoko nad Tvojí hlavou

Otevři mysl
Vidíš jak jiskří nepohnuté démantové 

hvězdy?

„Úžasné!“

Gondola měsíc
dnes opět zakotvil u Tvého spánku
A přestože Ti z očí stále tiše kanou slzy
když Tě líbá 
zapomínáš na strach

26. 7. 2010 Prachatice (Aie)

IV.

Oblaka se rosí jako pivní láhve
V opuštěných zahradách 
dozrávají malá zparchantělá jablíčka

Zas s Tebou ležím
Držíš mě za tvrdý ocas
a šeptáš cosi o lásce

Tvá kunda ve tmě svítí
jak hřbitovní kvítí

„Chci tě, chci tě, vždyť víš!“

Občas potřebuji Tvá roztažená stehna
abych se ujistil
že vesmír existuje bez dna

Však stále musím myslet na bolest

Za oknem zvadlá slunečnice v květu
I ve třiceti vypadáš celkem k světu

Okolo hvězd v kruzích Tvé usměvavé rty
Na polehaném obilí nebe 
Ty

Odkudsi zní Moondog a György Ligety

Z veřejí 
odkvetlé květy rzi 
padají

A místo měsíce dnes 
jen temný stromů stín
a závan soumraku
k třem velkým tygřím liliím

V.

„Ten den jsem pochopil, že existují dvě 
pravdy

a že jedna z nich nesmí být nikdy 
vyslovena“

Dotýkal ses květů
Stavěls žebříky v ovocných sadech
jako Jákob

Bílým vápnem 
na jaře natíral jabloňové kmeny
v závojích bzučících včel
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To ještě muži uměli lámat kámen 
Který z mocných to dnes dovede?
a ženy krouhat křehké zelí s kmínem

Nemusel ještě Jirous psát
jak nenápadně hynem

Kolik odvahy bylo třeba
po celou zimu jen tavit včelí vosk 
a klíny vyrábět z bukového dřeva

Z těch hoblin u kamen dýchala vždy 
zvláštní klidná něha

Za letních bouří byl čas pozorovat déšť
v promoklé košili pod převisem střechy
a myslet na všechny ty květy
které v poryvech větru na okamžik 

přestávaly kvést

Stromům naslouchal jsi myslí
Tiše 
jako svlačec rozpukaným zdím

A jaro vždy přicházelo včas 
a zima nebyla jen stín

Pšenice zvedala své klasy i z promrzlé 
země

a slunce vycházelo nad nedalekým lesem 
znovu a znovu čerstvé

Společně jsme hodovali pod hruškou 
máslovkou

děti, sršni i mlčenliví motýli černopláštníci

A jedna dávná vzpomínka
jako z Oranu 
V nepohnutém jasu
husími křídly zametáme z česna 
závěje morem uhynulých včel

Ten rok, jako kontryhel, co pod lískami 
se v květnu rozvije

přišla amnestie

V rohu zahrady stál ještě vysoký štíhlý dub
a pod ním čerstvě naklepaná kosa 
každé jitro 
mísila rosu s hořkým pampeliškovým 

mlékem

Její osvobozující hvizd 
jako by nám pod nohama 
odsekával samotnou smrt

A jednou...
potok čistého jasu přeskočil plaňkový plot 
přes rašící bramborové pole až 

do samotného slunce

Kosti zvonily zpěvem ptáků
a já prvně spatřil
že mysl může dýchat

Vesmírem vanula vůně posečených bylin 
a vibrující ozvěna lesknoucího se kovu 

Uvnitř i vně zářilo slunce jen
Tehdy jsem spatřil jsem
zrozeni jsme pro jasný den 

21. 1. 2010 Štěnovice (dědovi)

citace: Albert Camus: Návrat do Tipasy
a Friedrich Hölderlin
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Souboj
Do střehu, pánové! V žáru slunce se

zablýskly kordy, meče a šavle. Jsem
d’Artagnan, křikl jsem okamžitě, aby mě
nikdo nepředběh. O d’Artagnana byla
vždycky největší tahačka. A já Fanfán
Tulipán, vyzývavě nakročil Tomáško. Je
mi ctí, pane, vysekl jsem neexistujícím
širákem poklonu a vzápětí se naše zbra-
ně zuřivě setkaly. Stejně se do sebe pus-
tily i další páry, jen lichej Pinďa obíhal ko-
lem a křičel, že je maxipes Fík, a jako ta-
kovej by stejně nestál za ránu.

Pozor, pane! řekl jsem v okamžiku,
kdy se naše divoké tváře téměř dotýkaly.
Teď přijde kvarta... Nevěděl jsem přes-
ně, co ta kvarta vlastně znamená, ale při
souboji je třeba zachovat rytířskost. A vů-
bec, pěkně to zní a vypadá, když soka
předem na všechno upozorníte. Zamával
jsem mečem, udělal osmičku a pak tnul.
Tomáško vykřikl bolestí, upustil šavli
a zraněný hřbet ruky si nacpal do pusy.
Seš pěkně blbej, cedil přes tu ruku. Vy-
užil toho Pinďa a okamžitě mě napad.
Odrážel jsem bez zájmu jeho výpady
a pozoroval koutkem oka Tomáška. Ta-
ky, kdo kdy viděl šermovat d’Artagnana
s maxipsem Fíkem.

Kluci, řekl Tomáško potichu. Holky...
Rukávem si otřel nos a oči. Na ruce se
mu modralo jelito. Až na Pinďu jsme za-
házeli klacky a čekali, co se bude dít.

Co čumíte, utrousila Šulcka, když pro-
cházeli kolem nás. Klárka se Zuzanou
vyprskly, ale neříkaly nic. Šli jsme mlčky
za nimi. Mířily k bunkru, kde si obvykle
malovaly pusy na rudo, oči na černo
a dokonce si tam natáčely vlasy.

Máknem si, řekl za nás všechny Hon-

za. Dobrá, souhlasil Tomáško. Ale Klárku
ne. Když Klárka má největší, pozname-
nal Pinďa a dostal od Tomáška facku.
Milovat holku takhle veřejně mi připadalo
dost trapný. Tomáško byl vůl.

V půlkruhu jsme obklopili balvany před
bunkrem, které holkám sloužily jako
křesla v kadeřnictví. Kdo začne? Pro hol-
ky jsme byli jenom vzduch, a to dokáže
naštvat. Jedna, dva, tři! zavelel Honza.
Vyrazili jsme. Holky vyjekly. Klárka zmi-
zela v bunkru, Zuzanu chytil Šéďa, jenom
Šulcka zůstala klidně sedět. Byla plochá
jak žehlící prkno a nebyl o ni velký zájem.
Zato kolem Zuzany byl neprostupný hro-
zen natažených dlaní. Odpal! křikla Šulc-
ka na Pinďu a dala mu facku.

Tomáško stál u bunkru a zíral do tmy.
Tak co, nabídnul mu Honza. Zkusíme to
spolu? Tomáško zatnul pěsti, to jelito se
mu teď náramně výjimalo. Honza ho pře-
měřil pohledem. Určitě by Tomáška pře-
pral, ale rvát se před partou kvůli holce...
Půjde Vašek! pohodil bradou ke mně.
Moc se mi nechtělo, ale všichni sledo-
vali, jak se teď zachovám. Obešel jsem
Tomáška, který tam stál a díval se někam
k řece, možná se díval až do Afriky.

Ve štole byl chlad, mokro a tma. Po
deseti krocích jsem do ní narazil. Pojď
ven, Klárko... pojď... Sáhl jsem do
prázdna a nahmatal její tvář. Byla vlhká.
Co to děláš, ucuk jsem zpátky. Mám
strach, řekla konečně. Z kluků? Z kluků.
A ze tmy. V holkách se člověk fakt ne-
vyzná. Neboj, vzal jsem ji za ruku. Tak
pojď...

Vyšli jsme do světla a kluci spustili řev.
Máknul sis? zeptal se Pinďa. Na facky
byl ostatně zvyklej. Přijď za mnou! ucedil

Josef Kejha  

Dvě povídky ze šuplíku 
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vztekle Tomáško a vykročil k řece. Vojto!
volala za ním Klárka. Neper se, Vašek se
mě ani nedotk... Po vteřině ticha bouch-
la exploze smíchu. Srabe! špitnul mi
Honza do ucha.

Tomáško stál na popelišti a kopal do
láhve od vína. Hele, řekl jsem smířlivě.
Prošmejdíme to tady a za flašky si kou-
píme cigára a Klárce zmrzku. Přece se
nebudem rvát... Podívej! Tomáško uká-
zal na stojící díly betonového potrubí.
Kdo bude na nich první, může si diktovat
podmínky. Vrhli jsme se k rourám, ale na-
hoře jsme nebyli s to určit, kdo vyhrál. 

Je to fifty fifty, navrhl jsem. Tomáško
nesouhlasil. Teď přijde druhý kolo.
Spustíme se dovnitř a kdo vyleze dřív.
Zvedli jsme ruce a naráz skočili. A pak už
se nedalo vůbec nic, ale vůbec nic dělat.
Zkoušel jsem všechno. Nakonec jsem
zůstal stát na dně se vztyčenýma rukama
a ulámanými nehty, jelikož se nedalo ani
připažit. Vašku... ozval se po chvíli dutý
hlas. Co budem dělat?

Za půl hodiny jsem už necítil ruce
a chtělo se mi čůrat. Hele, ozval se zno-
vu Tomáško. Fakt jsi s Klárkou nic ne-
měl? Temně jsem zavyl. Já o ní píšu kníž-
ku, pokračoval Tomáško. O ní a o sobě.
Taky je tam celá parta, i ty. Je to jako
v kovbojce a vy Klárku pořád unášíte...
A ty zachraňuješ, že jo! dodal jsem
vztekle a upustil pramínek. Hm, přiznal
Tomáško. Zachraňuju... A nakonec si
postavíme ranč, ale to ještě nemám do-
psaný... 

Přestal jsem se ovládat a trenýrky mi
zvlhly už docela. Co tomu říká Klárka?
Vůbec nic netuší, pravil Tomáško. Člově-
če, mně se chce na záchod... Tak to
pusť, vybídl jsem. Já už to mám za se-
bou. Jenže mně se chce na velkou,

ozvalo se smutné konstatování. To je
průšvih, souhlasil jsem. Co když nás
nikdy nenajdou. Vašku, ozval se znovu
Tomáško. Pořád přemejšlím o něčem
velkým. Něco udělat, dokázat, aby si to-
ho Klárka všimla. Taky máš takovou ží-
zeň? 

Vzduch by se v té rouře dal krájet na
válečky a prodávat, o žízni jsem raději
nechtěl mluvit. Hele, Tomáško, víš že
seš docela prima kluk? No jó, ozvalo se
odvedle. Vždyť ty taky... Vzápětí násle-
doval charakteristický zvuk. Vašku, řekl
Tomáško po chvíli. Já už to nevydržel!
A taky mě mrzí, pokračoval jsem jakoby
nic, že jsem tě praštil mečem do ruky. To
nic, řekl Tomáško. Já mám teď docela
jiný problém...

Našli nás až za další hodinu. Klucííí!
ječela Šulcka. Kde jstééé... Tady! sebral
jsem poslední zbytek sil. Kde? dupali ko-
lem nás. Tady, v rouře... Ucítil jsem náraz
a slunce zakryla Honzova hlava. Co tady
děláš? Podej mi ruku a nekecej! Honza
se sklonil a vytáh mě mě nahoru. Jééé,
radoval se Pinďa. Podívejte, je pochca-
nej!!! Tentokrát mi nezbyla síla, abych dal
Pinďovi facku. Pomozte Vojtovi! Prvně
jsem neřek – Tomáškovi.

Dopotáceli jsme se k řece a skočili do
chladné vody. Plavali jsme vedle sebe,
do pusy nabírali doušky a zase je vystři-
kovali kolem. A nevšímali jsme si odchá-
zející Klárky ani Pindi, který si na kraji
cachtal nohy, protože neuměl plavat. Ne-
všímali jsme si Honzy, jak šmejdí po po-
pelišti a sbírá prázdné korunové láhve,
nevšímali jsme si prostě ničeho, protože
jsme se proměnili ve velryby grónské. 

Well.
1979
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Lačhe roma
Lovec Dežo Čorbáš trhl šňůrkou a oke-

nice se dovřela. Holub dál zobal drobky,
a přestal, až když mu lovcova ruka za-
kroutila krkem. Pět, řekl Dežo a položil
mrtvého holuba k ostatním. Znovu ote-
vřel okno, hřbetem dlaně vymetl drobky
na chodník a na parapet postavil repro-
bednu. Pak stiskl tlačítko magnetofonu
a vyšel před dům.

Ó Bože, šeptala stařenka z druhého
patra. Vem si mě, Panebože…

Perumos! zařval na protějším chodní-
ku lovec Dežo Čorbáš. Plátno reprobed-
ny vlálo jako křídlo ptáka. Hřmějící hlas
Darinky Rolincové gumoval hluk ulice
i skřípot šíbujících vlaků. Siréna před
chvílí odhoukala dnešní šichtu, první děl-
níci ve snaze urvat místo ve vlaku mrskali
hbitě nohama. Dežo si stoupl, aby co
nejvíc překážel: Vy zasrrratí! provokoval
kolemjdoucí. Já dělám normu, já jo!
a myslel na pět vedle sebe poskláda-
ných holubů. 

Nikdo si nevšímal osamělého lovce,
každý si hleděl svého, všichni mlčky spě-
chali na vlak, reprobedna hřměla, jinak
se nedělo nic. Dežo si zapálil doutník.
Pokuřujíc, trabuko v zubech, pozoroval
zamyšleně houf dětí. Asi sedm bylo jeho.
Chyběl jen Koloman; šestnáct a už mručí
v lapáku. Děti odlupovaly z vozovky roze-
hřátý asfalt a dělaly z něho kuličky.
Proud spěchajících sílil. Krásně zpívá,
Darinka, pronesl Dežo vroucně. Nojo,
přitakal muž v placaté čepici a rychle po-
kračoval. 

Posledních čtyřicet roků to není ono,
šeptala stařenka z druhého patra. Jen si
mě vezmi, Pane můj… Jsem čistá, a dů-
chod přijde až za tři dny.

Margit! křikl Dežo a cvrkot kolem se
zrychlil. Plátno reprobedny vlálo jako kří-
dlo ptáka. Margit! Obraz odulé madony
v rámu okna. Ukázal prstem a za oka-
mžik vyšla poslušně z domovních vrat.

Ty, Margit, píchl ji žertovně do nadmu-
tého pupku. Že eště nemáme Darinku?

Peru, řekla Margit.
Bohajeho, slyšíš to? Slyšíš ty vůbec

někdy něco?
Tebe. A porád.
Ej, Darinka krásně zpívá, mladá…

a těch prachůůů…
Tak jo, řekla Margit a šla znovu prát.

Chvíli jen tak mnula hadříky na děti, pak
se naklonila nad necky a břichem se
otřela o mydlinky. Z kupy vyhrabala De-
žovy podvlíkačky a silně je zmáčkla.
Z každého záhybu vytryskl čůrek vody.
Da-rin-ka, slabikovala Margit. S rozkoší
tiskla Dežovy podvlíkačky, až byly suché.
Potom si pohladila břicho; něžně, jako
dětskou hlavičku. Udušené podvlíkačky
přehodila přes rameno – vypadaly na-
prosto mrtvě. Pak se ještě vypořádala
s Darinkou Rolincovou a místo ní pustila
rádio.

Juj, zavyl Dežo. Zpěv naráz vystřídal
komentář o spravedlivém boji palestin-
ského lidu. Lovec zpozorněl. Čivy větřily
kdesi boj: Cigán taky nemá svou zem!
zařval na kolemjdoucí. Všichni mimoděk
zrychlili. Dajte Palestincům alespoň Slo-
vensko! Dežo se zalykal dojetím a kolem-
jdoucí už téměř běželi. Hlasatelův hlas
rozechvíval plátno reprobedny. I teď vlálo
jako křídlo ptáka. Tady by se Palestin-
cům nelíbilo, poznamenal Dežo zklama-
ně. Tady ne. Podvědomě zvedl lokty a po-
kusil se odletět. Chci pryč! Lačhe ro-
ma… zůstával zoufale přicápnut k zemi.

Panebože, šeptala stařenka z druhého
patra. Dej ať cikán odletí. Daleko, co nej-
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dál, někam do teplých krajů. A pak si
mne povolej k sobě…

Margit! Margit! Odulá madona v rámu
okna. Perumos! Hlasatelův hlas byl v půli
slova nešetrně uťat. Ulicí zaburácel ryt-
mus, dvě stopy magnetofonového pásku
naráz, Darinka Rolincová a Točkolotoč.

Juj, khamoro! Dežo litoval, že nemá
magnetofon na tisíc stop. Gusle a cimbál
– duše cigána.

Bleju z tvejch holubů, řekla Margit a šla
škubat večeři.

Proud spěchajících slábl, třepil se na
šňůrky a drolil. Znenadání začalo pršet.
Vzduchem šustil jemný popílek, na dlaž-
bě zůstávaly stopy směřující jednotně na
nádraží. 

Hopla, poskočil Dežo a obrátil dlaně,
aby mu do nich pršelo. Lovecké čivy se
opět zjitřily, děti opodál teď trefovaly opi-
lého staříka asfaltovými koulemi. Podle
výrazu děda nadával a děti se radovaly,
přes mumraj dvou magnetofonových
stop nebylo slyšet nic.

Do čuni! křičel Dežo. Do čuni… za Pa-
lestince a za mě!!! Jednomu z jeho sed-
mi dětí se to skutečně podařilo a zma-
lovaný opilec se odpotácel za roh. Krč-
ma, promluvil lovec sám k sobě, aniž tu-
šil, že existuje podmíněný reflex.

Pozdě večer rozložila stařenka z dru-
hého patra stokrát ohmataný papír.

Pani! psal mladý Koloman Čorbáš z la-
páku. Dřívě než vam začnu Psat tak ode-

mně Přijmete Pozdrav jak se mate já se
mam Docela dobře nic mi neschází mám
se tu moc dobře ale akurat nemam ciga-
reti ito se nesmí Posílat tak vám Proto
Pišu žvýkačky taky ne jenom takoví jídlo
ale holubi neposílejte ti cigareti sou horší
ale nic není dase všechno Vídržet ale
nevim proč tu sem poněvač prej nic ne-
dělam stary povída že je lovec a taky nic
neděla a není tu Nechoďte k našim ne-
chci je To asi Bude všechno tak vas Po-
zdravují a budu Psat Pište čekam Zbo-
hem možna nebudu nic chtít potom Biste
vičítali vidíte jak vas mam Rád ani sebe
tak nemam Rád

Koloman Čorbáš  

V záběru za oknem, v matném světle
pouliční lampy, stanul stín. Chvíli se kymá-
cel ze strany na stranu a pak zmizel v pro-
tějším domě. Za okamžik vyšlo ze vrat pro-
cesí stínů i stínečků; poslednímu se hou-
palo obrovské břicho. A pak naráz všech-
ny rozepjaly křídla a vznesly se... Po mno-
ha letech otevřela stařenka z druhého
patra okno. Stíny prošuměly těsně kolem,
téměř se jich dotkla. Lačhe roma, lačhe
roma… plovaly sametem noci, stoupaly
vzhůru k naducanému měsíci, připomína-
jící tvář nejednoho politika. Vysoko nad
střechami domů se zhoufovaly do šipky.
Pomalu, jak divoké husy, odlétaly pryč;
daleko, kamsi do teplých krajů.

Panebože, zašeptala stařenka. Děkuji
ti, ó Pane můj… Potom umřela.

1984
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XV.
Dříve se potkávali často.
Teď se potkali po osmi letech – a zase

nebylo o čem mluvit – a tak.
Dohodli se, že si na takové věci zvyk-

nou.

XVI.
Žárovka na drátě se divoce rozhoupa-

la a vrhá po místnosti roztodivné stíny.
Několik opilých mužů se zle a neupřím-

ně směje.
V místnosti je zima, smrad a hluk.
– Nutno již odejít do vánice.

XVII.
Vynesli předtuchy na půdu a to je tak

trochu uklidnilo.
Po čase se však vkradly nové a jiné?!

– A co když se ty z půdy vrátí?!

XVIII.
Repetice, na tak blbém místě! Proč? –

Z formálních důvodů?
Nebo je to snad pomsta přehrávači

tohoto díla?!

XIX.
Pod lesem zase už leží mlha. Sedím

v chrastině a čekám, zdali z ní někdo
vyjde.

Naposledy jsem to byl já.
Kdyby tomu dnes nebylo jinak – bylo

by to také dobré.

XX.
Velmi rád dlouho spěchal. Nacházel

v nekonečném spěchu jistou zábavu,
a vůbec mu nevadilo, že vlastně nikdy
nic nestihl.

– Lidé si říkali – ten snad nestihne ani
umřít – a jak dobře spěchá.

XXI.
Perpetuum mobile podivností ani vítr

nezabrzdí
Vložených rukou do soukolí není si vů-

bec povšimnuto
– A tak nezbývá než jet – a tvářit se ja-

ko za volantem

XXII.
Snová setkání
Tak skutečná až bolí
– Když se probudíš – a po zbytek dne
Nechají tě jak omráčeného – a obavu

máš
Jít zase večer spát

XXIII.
Nemusí se chodit daleko, aby se nála-

da přestavěla k lepšímu. Stačí třeba jen
mezi nejbližších pár stromů. Anebo i do
té samé postele, co jste se v ní ještě
včera zmítal úzkostí.

– Nemusí se chodit daleko – vlastně
pro nic.

XXIV.
Štěstí přeje připraveným
Neštěstí nepřeje nepřipraveným… 
(Šťastni svým neštěstím, nešťastni

svým štěstím, a další a další voloviny)

XXV.
Z jejich myšlenek vyplynulo, že nevědí,

co počít.
Začali se tedy rozhlížet po obloze.
– Po chvíli jeden utekl.
– A druhý usnul.

Vilém Stadtherr  

Fragmenty II.



XXVI.
Rozhodl-li ses nedat
Nesnaž se pro nás nic hledat

XXVII.
Z kupky slámy vylezl brouček.
Šel kolem sekáč a broučka zasekl.
„Co tady máš co lézt – ty broučku!“

řekl něžně sekáč.
– Špičku narovná silnými prsty a břit

nabrousí brouskem, jenž má připevněn
na opasku v plechovém pouzdře, na-
plněném vodou zteplalou červencovým
sluncem.

XXVIII.
Měl vždy strach z měření.
Jak se cokoli začalo měřit, prchal od-

tamtud.
– Zároveň ho však ta věc jaksi přitaho-

vala.
Ne že by snad kvůli výsledkům, těmi

takřka opovrhoval. – Ale byla to celková
nedůvěra k této činnosti. Zkrátka jak se
někde měřilo, bál se a nedůvěřoval.

– Bál se kvůli nejistotě, a nedůvěřoval

kvůli nedostatečné reálnosti oboru jako
takového.

XXIX.
Falešný templář ukradl v marketu pro-

šlé keksy.
Není to vlastně zlý člověk, chce si dě-

lat jenom trochu hezky.
Je vyučený krejčí, ale nemůže teď se-

hnat místo.
Až ho sežene, uklidní se, a zase bude

po večerech kreslit podprůměrné, ale
roztomilé obrázky zřícenin.

XXX.
V práh obrátil se konců
Tušíce, že před ním tím směrem trupí

se z půdy další již počátky
Jež po průběhu beztak vidět budou,

směrem, kam jeho pohled dopadá…

(na setkání tenkrátníků
to bejvaly časy
o každém z nich pak zavzpomínal
až ho braly ďasy)

13

Kapky deště

Martin Šimek

Odjezd Dona Quijota
Vyjel jsem zadem
mezi pýr a dýně
(Ať radši nespatří mne ani hospodyně)

Vždyť plaché nadšení
co ještě trochu sálá

by jistě prchlo
když by se mě ptala –

– otázky vraždí
jsme-li na mizině.
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Oldřich Janota

Mánesova Mánesa 
Kyticí půvabných dívčích jmen uvítá

návštěvníka už na prvních krocích Český
Těšín. Stačí pak jen pustit uzdu předsta-
vivosti a hádat, zda například ona Má-
nesa, jejíž jméno objevíte hned za ná-
dražím, bude opravdu hladce přičísnutou
dívčinou, skrývající v šelmovském oku
špetku kočičí záludnosti, či zda Tyrša je
skutečně statnou, ráznou dívčí od krav,
na kterou si žáden chasník jen tak nedo-
volí. 

Těšínský obyčej vytváření neotřelých
dívčích jmen vznikl přechylováním muž-
ských jmen, konkrétně jména otcova, do
ženského tvaru. Původ má zřejmě staro-
slověnský, neboť známe i z ruštiny, že
dcera (řekněme Nastasja Filippovna)
dostává své druhé jméno po otci (v tomto
případě Filippovi). Ovšem na rozdíl od
ruského obyčeje, kde se přechyluje do
ženského tvaru otcovo jméno křestní, se
na Těšínsku přechyluje příjmení. Takže
Mánesa vznikla od příjmení Mánes, Tyrša
od Tyrš, Hájka od Hájek, Náprstka od
Náprstek apod. 

Lze jen litovat, že se tento staroslověn-
ský obyčej nerozšířil – o dívčí jména, kte-
rá někdy rodiče při narození dítěte zou-
fale hledají v kalendáři, by nebyla nouze!
A jak charakteristická i charizmatická!
Zkusme namátkou pojmenovat a před-
stavit si dcery některých známých osob-
ností – nevyzpytatelná Šebrla, přísná
Svěráka, útočná Jágra, rozcuchaná

a nedochvilná Nečasa, uštěpačná Dráb-
ka, jadrná Paroubka… 

Naopak můžeme takto vystopovat pů-
vod dívčích jmen běžně zavedených –
tak třeba Maryša asi dostala jméno po
otci příjmením Maryš (Mariáš?), Alena,
přitažlivá svým filmovým a mírně kome-
diálním nádechem, zase zdědila jméno
po tatínkovi příjmením Allen. 

Těšínští ovšem nezůstali jen u starých
obyčejů. Využili tradice přechylování
mužských jmen na dívčí k posílení národ-
nostní česko-polské vzájemnosti. Ulice
v Českém Těšíně nově nesou dvojjazyč-
ný název, jako již zmíněná Mánesova Má-
nesa, Tyršova Tyrša, Masarykova Masa-
ryka atd. 

V rámci pěstování mezilidské tolerance
českotěšínští učinili ještě další odvážný,
vlastně historický krok. Jako první na
světě otevřeně vystoupili proti tisícileté-
mu utlačování leváků v pravorukém svě-
tě, děsivé a zcela přehlížené diskrimi-
naci, proti které sváděli v historii svůj
donkichotský zápas jen osamělí velikáni
jako Leonardo svými zrcadlovými zápisky
či Lewis Carroll svou Alenkou v říši divů. 

Volbou názvu Noiva pro kavárnu, nově
postavenou na místě předválečné kavár-
ny Avion u mostu tvořícího hraniční pře-
chod mezi českým a polským Těšínem,
přiznali těšínští levákům právo na existen-
ci jejich levorukého, zrcadlového světa ve
světě pravorukém. Asenáma vosenám!
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Milan Čechura

Saturnin
„V posledních dnech května 1793 pro-

hledával jeden z pařížských praporů při-
vedených Santerrem de Bretagne hroz-
ný les saudraieský v Astillé.“

Usmál jsem se přezíravě a nepatrně se
pohnul, čímž jsem trochu rozhodil polo-
hu ležícího střelce. „To je přece jasný, už
dál nečti, to je Devadesát tři.“

„Tedy tatí, ty jsi hroznej,“ řekla vyčítavě
dcerka a mrskla s Devadesáttrojkou
i s Hugem zpátky do knihovny. „Ale
počkej, teď ti ukážu,“ schovala za svým
desetiletým tělem obal další knihy, jedné
z těch osmi set, co zakrývaly celou stěnu
pokoje. Ale já se stejně nekoukal, neboť
jsem si byl jist. Skoro.

„Ležel v lese natažen na hnědém jehli-
čí, bradu opíral o složené paže a vysoko
v korunách borovic mu nad hlavou vanul
vítr.“

Svraštil jsem čelo a dělal, že nevím. 
„Neví, neví,“ s nadějí v hlase skandova-

la dcerka a oči se jí rozzářily. V téhle zá-
bavě, a to hádání prvních vět z knihy,
jsem totiž docela vynikal. „Budu počítat
do deseti a pak jsi prohrál,“ řekla vítězně.

Nechal jsem ji, chudinku, počítat do
devíti. Pak jsem to, jak jinak, uhodl (vás
s dovolením nechám trápit) a díval se,
jak vyndává třetí knížku.

Je vám možná divné, proč takový dlou-
hý úvod. Vysvětlím. To byla právě ta třetí
knížka. Saturnin. A na něj mě dostala.
S výskáním utekla do svého pokoje a já
seděl se Saturninem v ruce a vrtěl jsem
nevěřícně hlavou. Už jsem ho četl, ale
nejspíš mě moc nezaujal a první věta
tedy rozhodně ne. Co jsem měl dělat?
Pustil jsem se do něj znova. A už jsem se
neodtrhl. Asi čekal zrovna na tuhle chvíli.

Aby mě, zahanbeného tím, že jsem o něj
neprojevil větší zájem, vtáhnul mezi své
stránky. A také aby přinutil moji ženu
k tomu, že několikrát za noc vyšla z lož-
nice, abych „se nechechtal jako blázen,
že všude kolem spí lidi“.

Ale já si nemohl pomoct. Zajíkal jsem
se smíchy při teoriích doktora Vlacha,
z nichž mě nejvíce uchvátila ta „o házení
koblih“, dusil jsem se, když teta Kateřina
pronášela svoje modifikovaná přísloví
a pohybovala se přitom „hopsavou“ chů-
zí a řičel jsem nad Saturninovými činy,
jež jeho pána, ale i ostatní, najmě pak
nevyvedeného syna tety Kateřiny Milou-
še, přiváděly k zoufalství. A také jsem se
hihňal při spiknutích dědečka s nejge-
niálnějším sluhou v dějinách, v důsledku
čehož mě neopustil úsměv ani při větách
mladé dámy, slečny Barbory Terebové.

Možná mě také iritovalo to, co jsem po
prvním přečtení, ještě před mým vstu-
pem do manželství, tak zcela nevnímal.
Že totiž román Zdeňka Jirotky pojednává
o sluhovi. O povolání, které bylo v době
mé mladosti naprosto nepředstavitelné.
V našich zeměpisných délkách a šířkách
tedy zcela určitě. Musím říci, že by se mi
při udržování bytu pleněného třemi rato-
lestmi nějaký ten Saturnin hodil.

Ale je dobře, že jsem ho neměl jenom
sám pro sebe. Je dobře, že je tu i pro
vás, a že nám všem (už skoro sedmdesát
let) přináší radost a potěšení.

A úplně nejlepší je to, jak si dědeček
se Saturninem otevřeli kancelář pro na-
pravování nepravostí v románech. Někte-
ré by to opravdu potřebovaly.

Á propos, víte, jaká je první věta v Sa-
turninovi?
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Stanislav Bukovský

Ve světě, který možná je
Divadlo a nic
Měl jsem pochybnosti už tenkrát dávno

na počátku svého žití, na samém prahu
rozumnosti, zda je svět světem, když se
na něj nedívám. Dívám-li se, je tam, kam
se dívám, všechno, jak má být. Kam se
nedívám, tam možná není nic. Zkoušel
jsem se mnohokrát rychle ohlédnout, ale
nikdy jsem nebyl tak rychlý, abych přistihl
svět v neexistenci. Představoval jsem si,
že jednou možná aspoň na zlomek vte-
řiny uvidím, jak se z ničeho všechno rych-
le uspořádává do své obvyklé, viditelné
podoby. Musel bych se ale ohlédnout,
aniž bych na to předem pomyslel, proto-
že když na to předem pomyslím, svět se
na to připraví a bleskově se zviditelní. A to
nejde, nemohu se ohlédnout, aniž bych
se pro to nejdříve nerozhodl. Chtěl jsem
to nacvičit, ale hlava se bez mého roz-
hodnutí nikdy sama neotočila.

Aby byl svět všude kolem a napořád, je
přece zbytečné, když se zrovna na něj
nedívám. Říká se třeba, že je Amerika,
ale pokud se do té Ameriky nikdy nepo-
dívám, tak možná ani žádná Amerika ne-
ní. Podívám-li se tam, pak alespoň na tu
dobu, co se na ni budu dívat, bude. Ne-
podívám-li se tam, není, nikdy nebyla ani
nikdy nebude Že se o ní mluví je možná
jen součástí nějakého divadla, jímž se mě
snaží všichni trvale mystifikovat. Všichni
hrají divadlo, hrají o tom, že je svět, a hrají
to pro mne a na mne a hrají na to, že jim
na to skočím. Já jim ale na to neskočím.
Prokoukl jsem to a čím dál je mi jasnější,
že to, co vidím, je jen chvílemi se zjevující
přelud. Fata morgana, cosi, co vypadá
jako něco, a přitom to nic není. Nakonec
než že něco je, je i mnohem přirozenější,

že není nic. Odpovídá to zákonu pre-
sumpce neexistence.

Možná ale taky jsem buďto na celém
světě jen já, anebo nejsem ani já a sám
sobě se jen zdám. Až se vzbudím, probu-
dím se do neexistence a nejenže ne-
bude nic, ale nebude už ani můj sen.
Ještě mě napadlo, zda by to divadlo i na-
dále všichni ti ve skutečnosti neexistující
herci hráli, kdyby se prozradilo, že vím,
že je všechno jen divadlo a že ve sku-
tečnosti skutečnost žádná není. Nic by
asi bylo v tu ránu hned a napořád. Zatím
se ale hraje a iluze pokračuje. Noví herci
přicházejí, jiní mizí v propadlišti. Žádný
smysl to hraní, zdá se, nemá.

A ani mít nemůže. Proč taky?
Jak se ale mohlo stát, že právě já, který

možná jsem a možná taky nejsem, jsem
se ocitl ve světě, který možná je, ale spíš
není? Když jsem ještě nebyl, to znamená,
než jsem se stal předmětem téhle mani-
pulace, nebyl ani svět, či lépe řečeno, ani
tahle světa iluze. Zdá se nejpravděpo-
dobnější, že já, který ve skutečnosti ne-
jsem, jsem svou představivostí stvořil svět.
Který ale přitom není. Asi jsem jen myšlen-
ka, sen. Ale možná myšlenka stvořila mne
i svět s celou jeho historií a ten svět se
mnou teď doopravdy je.

Měl bych se podívat do Ameriky.
V Rusku už jsem byl, a když jsem tam
byl, byl tam Sovětský svaz. 

Hezky česky
Když se vedle sebe dá stejný text na-

psaný v různých jazycích, tak to, co bylo
napsáno česky, bývá obvykle nejkratší.
Zdráhám se to vyslovit, ale vypadá to,
jako kdyby byla čeština jazykem ze všech
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nejdokonalejším. Stručná, výstižná, a při-
tom výrazově bohatá. A zdá se, že je
taková už hezkých pár set let. Stačí se
začíst do Kralické bible a člověk nad její
dokonalostí nevyjde z údivu.

Přitom byly doby, kdy to s naším jazy-
kem nevypadalo nejlíp. Zdárně však pře-
konal všechny těžkosti, a když se opět
zaskvěl v dokonalosti srovnatelné s úrov-
ní, jakou měl v dobách své největší slávy,
ocitl se jakoby na prahu nového úpadku.

Ještě v letech po Druhé světové válce
se běžná řeč neobešla bez spousty ně-
meckých slov a germanismů. To bylo sa-
mé máš recht, kde je ten vercajk, nemám
na to vorrichtung… V cimrách se grunto-
valo, luftovalo, pak se hodil šlofík a mohlo
se jít na špacír. Všude byly almary, štokr-
lata, někde šífoner. Občas byl hic a něco
bylo hajs. Ale někteří spisovatelé už dávno
předtím psali hezky česky a ve škole se
mluvilo jenom česky. Nesmělo se říkat ani
šuplera, ale výhradně posuvné měřítko.
Když pak vyškolená omladina nastoupila
v Plzni do Škodovky, tak Čechům, co tam
pracovali, vůbec nerozuměla. Ti neřekli
česky ani tužka, ale zásadně blajštyft.
Když chtěli něco podat, tak mladí nevěděli
co. Na tohle nebyli ze školy připraveni.
Postupem doby se ale čeština němec-
kých výrazů furt a furt zbavovala, až se jich
zbavila skoro úplně.

Taky se po válce užívala sporadicky
francouzština, zvláště nóbl dámy si na ni
potrpěly. V lepších krámech se ženám
často říkalo madam. Ve sportu vládla
a dodnes vládne angličtina. Kuriosního
počeštění sportovního výraziva se do-
čkalo ragby. Autor Ferdy mravence On-
dřej Sekora vymyslel pro ně půvabné
názvy, jako třeba rváček. V brance pak
odjakživa chytal brankář. Dnes však do-
stává góly gólman a v ženském týmu gól-
manka. V klasické hudbě zas vládla vždy

latina a italština, v té moderní už jen
angličtina. To je v pořádku, stejně jako že
s počítačem je třeba se dorozumívat taky
jen anglicky. Odborně nechť se v mo-
derních oborech hovoří anglicky. Ale ne-
vím, proč se musí často pro Čechy an-
glicky taky zpívat, zvlášť když se moc
anglicky neumí. Někteří lidé dokonce
ačkoliv se anglicky ani nikdy neučili,
anglická slova přímo s rozkoší používají
a druhé, když něco řeknou česky, rádi
poučí, jak je to správně anglicky, protože
právě jen anglicky je to správně. 

Vzpomínám si, jak se v době, kdy jsme
ještě měli svou mateřskou řeč rádi, hle-
dalo české pojmenování pro tehdy zavá-
děnou televizi. Padaly návrhy jako rozvid,
dálkovid a tak podobně. Zůstalo u tele-
vize. Později se ale stala zcela nepocho-
pitelná věc. Jako že mi je zcela jasné, že
s počítačem je třeba mluvit anglicky, tak
nechápu, proč se to jmenuje česky počí-
tač. To už by computer nebo komputor
bylo skoro míň matoucí, ačkoliv je to to-
též. Copak na tom zařízení někdo počí-
tá? Ale nakonec říkat bicyklu kolo je taky
zavádějící. To motocykl nazývat motorka
už je lepší. Automobil je česky samohyb.
Mobil je tudíž hyb. Tak to ať se tomu zas
raději říká mobil, když už ne rovnou mo-
bajl. I latinská slova se stalo módou vy-
slovovat anglicky. Holt něco česky něco
cize a to cizí se má pak vyslovovat někdy
správně cize, jindy špatně cize, někdy
počeštěně. Mám za to, že řeč si sama
nakonec určí jak to bude, navzdory sno-
bům a xenofilům. /.../

Dnes jsme svědky toho, že zpěváci
zpívají rádoby anglicky a mladí radši moc
nepíšou a nemluví, protože neumí pořád-
ně psát a mluvit jinak než esemesštinou.
V minulosti moc nechybělo a stali se
z nás Němci. V budoucnosti z nás mož-
ná budou i němci.
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Jakub Fišer 

Miluj mě ve starém domě...
Život

Život je voda
co osychá 
na ňadrech tvých

měkká a sladká
stéká po nahých

mé prsty
hladí
skrz ty 
ztracené

všechno co mizí 
v teplu dne

v konečcích prstů
se touha
žízní pne

(Amsterodam)

Mamba

Máš oči
jak černá mamba
v noci

Svlékáš mne pohledem!

Vyplašená míříš
na horní polovinu těla

(aniž bys chtěla)
kousneš a zmizíš…

(Porth Elisabeth)

Našel jsem tě jako hvězdu

Našel jsem tě jako hvězdu
signifikantní symbol
touhy po nedosažitelném
zušlechťující apel
licoměrného
Našel jsem tě jako hvězdu
zářilas tak měkce
od prvních nočních paprsků
zářilas tak modře noblesně
a nepolapitelně
až do samého jitra
Našel jsem tě jako hvězdu
po šest nocí až příliš zbaběle
sahal jsem
po mrtvém světle
mrtvého vesmíru
a ty jsi byla živá
teplá a krásná
jak jsem mohl zapomenout
na oči
jak jsem mohl jenom
zapomenout neutéct
když před sedmým svítáním
jenom krátce než jsi zmizela
zašeptalas:
„Buďte něžnym, milyj moj…“

(Krym)
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Spanilé ráno

Spanilé ráno
bílé jak sníh
v slabinách panenských

Spanilé ráno
na ňadrech tvých
utopené v nachu
z bezmoci 
a z bezestrachu

Spanilé bílé ráno
na ňadrech tvých
na ňadrech bezbranných

rudne v hlasu zvonů
jako vích
na hroznu 
v Aragonu
zrající do barvy žízně

spanilé ráno
jako něha na lilii
zlátnoucí
jak sklizně v Kastilii

Spanilé ráno
a 
tmavnoucí noc
v šatu ze šarlatu

rudá jak krev 
pamplonských býků

třímající v srdci dýku

Tmavnoucí noc
plná kouzelníků
a maurských tanečnic

černá jak jádra slunečnic
jak oči cikána
když hřebce vyklestí

černá jak neštěstí
vyřčených vět
jak prázdno 
hluchých kastanět…

Tmavnoucí noc
chladná jak srdce tvé
pod ňadry vězněné…

(Aragonie)

Jeřabiny

Pomalu rozepínám
halenku bělejší bílých plání
v mých prstech
znenadání
dva plody
zmrzlých jeřabin
a tání…
vhání touhou do slabin

Smrti nebát se anebo bát?
Zemřít a vstát zase nanovo
v básních pak
nastokrát
prosit o slovo
a ty rudé plody rozehřát.

(Kyjev)



Ve starém domě

Ve starém domě
miluj mě
než přijde si pro mě
od soumraku do svítání
miluj mě, miluj mě
ať tvoje milování
mi nedá spát
a můžem se pořád
milovat
Ve starém domě
stažené rolety
praskají parkety
ať nás slyší za tou stěnou
miluj mě
a dej mi zapomenout
na tu
jež potom přijít může
miluj mě a
svlékej
svlékej mne z kůže
z masa a nervů
já z tebe také
všelicos servu
milánské podvazky
řetízek alsaský
pařížskou košili
miluj mě
ať z tebe zešílím
miluj mě, miluj mě
ve starém domě
buď láskou zpitá
vždyť skoro svítá
a už si jde pro mě
už jitro jí vítá
miluj mě, dokud jsi nahá
vlhká a vonící
vínem se skořicí
ňadra máš hořící
už po mně sahá
už sahá po mně
miluj mě, miluj mě
ve starém domě…

(Paříž)

Jako sníh

Jako sníh na Arbatu
obléká ulici
z tvých 
večerních šatů
tě svlékat chci
pod světlem 
do pokoje
mít bílé tělo tvoje
jako sníh
na dlaních
tvé teplé tělo ženy
jako sníh
rozpuštěný
v mých dlaních toužících
jako mráz
co taje v nás
nadějí vloček arbatských…
Slyšelas?

(Arbat)

Plameňáci

V tvé noční košili
růžoví se ztrácí
plameňáci

dotykem zešílí
náhle vzlétnou
jako ptáci
nebe přetnou
blankyt okrem obepnou

v slepé touze
hnáni tmou
křídla plameňáků
nesou do oblaků
bledou hruď tvou

(Sardinie)
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Ty

Nic krásnějšího 
nad tebe už není

snad jenom 
pohlazení
růžového serafína
co bílé dlaně vzpíná
z dálek nebeských

Co nocí andělských
protínáš 
průsvitným tělem
jsouc půl andělem
a ďáblem napolovic

nad tebe krásnějšího
už není nic

snad jenom 
půlměsíc
za jeleního lání
snad jenom 
zmrtvýchvstání

snad jenom 
Život 
z hrdel novorozeňat
snad jenom
Smrt
potopená do tenat
jednou a provždycky

mrtvá Smrt

není nic krásnějšího 
než jsi TY.

(Moskva)

Sněhodéšť

Svět se točí
v nadobočí…

dva oblouky
v dvojpodloubí
do ňader se snoubí
ještě než vkročím
do kamsi…

zpod Venušina
nadnávrší
sněhoprším
do kapsy 

a na stehna tvá
zbytnělá a bělostná
dokořán
rozvitá

račí klepeta
boží kleště

náruč plná 
sněhodeště

odkrytá brána do útrob

a můj hrob.

(Krušné hory)
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Josef Koenigsmark
Není zrovna povzbudivé, když se spisovatel

o sobě dozví, že sice sepsal nemálo pozoru-
hodných knížek, nicméně je brán v první řadě
právě jako „autor kabaretních textů“, revuí
a libret. Tohle si pohříchu můžeme v akade-
mickém Lexikonu české literatury přečíst
o plzeňském rodákovi Josefu Koenigsmarko-
vi (1916-1993), ten se však tohoto zavádějí-
cího konstatování nedočkal: zemřel v Praze
pár měsíců před vydáním patřičného svazku
Lexikonu. Nicméně to tam stojí psáno – a na
konci souhrnné charakteristiky se ještě doví-
me, že to byl povídkář a básník. Díky literární
lexikografii i autoři holt mají své osudy –
a v tomto případě přístup Přemysla Blažíčka,
nadmíru uznávaného badatele, žel pokulhává
na všechny nohy. Paradoxně literární vědec
Blažíček v hesle o Koenigsmarkovi nepíše
o jeho kabaretiérských textech vůbec nic, víc
se rozepisuje o autorově poezii, tudíž připo-
meňme, že tento plzeňský tvůrce se zpočátku
podepisoval Joe Koenigsmark a vydal svou
básnickou prvotinu už ve svých osmnácti le-
tech, tj. roku 1934, jako student reálného gym-
názia v Plzni. Ve dvaceti už měl mladý Koe-
nigsmark vydány tři sbírky, mluvilo se o něm,
byť ne vždy pěkně, i za protektorátu – a pak
následovalo dlouhatanánské odmlčení. 

V jeho průběhu přišel na svět syn Alex, bu-
doucí významný dramatik a prozaik, vzápětí
věznění nacisty, několik let strávených v Kar-
lových Varech, pak návrat do Plzně – leč čím
byl, ať rád či nerad, Koenigsmark v letech
1952-1956, o tom Lexikon zarytě mlčí a asi
neví. (Tzv. Janouškův Slovník českých spiso-
vatelů od roku 1945 je v tomto směru obe-
známenější.) Pak se autor vynořuje ze zapo-
mnění opravdu hlavně jako pisatel operetních
libret podle děl Eduarda Basse či méně zná-
mého díla Karla Klostermanna Žichovičtí půl-
páni, později i podle Brdečkova Limonádo-
vého Joe nebo Herrmannova Otce Kondelíka
a ženicha Vejvary. Ano, kabarety, muzikály…
Leč v roce 1969 se z někdejšího básníka
Koenigsmarka – který ostatně znovu začal
psát poezii – náhle stává i prozaik Koenigs-

mark: vydává dvě povídkové sbírky, to už jako
šéfredaktor Západočeského nakladatelství
v Plzni. A pak se na dvacet let ocitá ve spo-
lečnosti literátů zapovězených a zakázaných,
dává o sobě vědět pouze roku 1978, kdy mu
v samizdatové Petlici vyšly básně z let 1967-
1975. K veřejnosti se dostaly až roku 1990.

Jenže začátek devadesátých let, to je sice
nedlouhá, ale v kontextu Koenigsmarkova
tvůrčího úsilí značně významná etapa. Nejpr-
ve pod pseudonymem Josef Leden autor vy-
dal knihu Tajné rozkoše mocných (potvrzující,
že rozkoše mocných jsou sice tajné, ale po-
řád stejné, totiž mocenské), tragickým výje-
vům z poválečného západočeského pohrani-
čí je věnována tematicky průkopnická, horro-
rová kniha Strašidla – a pravděpodobně
vrcholným dílem spisovatelovým se stává his-
torický či spíše fantaskně historický román
o proroku Eliášovi pod názvem Prorok se vra-
cí. V Lexikonu české literatury je pouze uve-
den, jenže nepraví se tu o něm ni písmenko,
v tzv. Janouškovi se dočteme, že román byl
pojat jako sci-fi (?), víc opět ani slovo. Sám
Koenigsmark svou knihu charakterizuje jako
„fantastický román“ – a toto jeho dílo patří
k tomu nejlepšímu, co u nás bylo po roce
1989 vydáno v žánru historické či kontrafak-
tuální prózy. Však za něj spisovatel obdržel
Cenu města Plzně a dobře že se tak stalo.

Přemysl Blažíček, nechť je mu země lehká,
však musel mít na Koenigsmarka nějakou
badatelskou pifku: ještě v roce 1995 uvádí,
že na poslední knížky plzeňského kumštýře
vyšla jedna jediná recenze – a v Lexikonu
paradoxně neuvádí dokonce vůbec žádnou.
A to se Lexikon české literatury honosí svou
zevrubností a neomylností! Tady však selhala
i jeho vědecká redakce, vždyť dané heslo je
v tomto směru děravější než ementál! O Stra-
šidlech vyšlo hned pět recenzí, o románu
Prorok se vrací napočítáme recenzí dokonce
osm, třeba i z pera Pavla Kosatíka nebo Jiřího
Peňáse. Pravda, takový Štěpán Vlašín meta-
forický text jako obvykle nepochopil a mudro-
val, že je to cosi mezi Dänikenem a biblí: kdo
ví, co z toho četl! Recenze přitom vycházely
nikoli v bulváru, ale v Literárních novinách,



23

v Tvaru, v Ikarii, v Prostoru. Brzy po nich bo-
hužel následovaly nekrology, opět ve slovní-
cích trestuhodně pominuté: Františka Fabia-
na a Josefa Hrubého. Jistě, existují pseudo-
příručky, které vědí pouze o dvou novějších
knihách Koenigsmarkových ze čtyř, takové
však nestojí za řeč. Lexikon české literatury
se sice stal v pořádně vrtošivé anketě Lido-
vých novin dvakrát Knihou roku, v smutném
žertu však povězme, že už jen kvůli takto
pokroucenému heslu o Josefu Koenigsmar-
kovi by se mu tato ocenění měla odebrat. Leč
vrátit už nelze nic. To jen prorok se vrací. A to
ještě pouze občas, aby „vypsal aspoň čás-
tečné zvěstování“.

Evžen Pěnkava

Z českých rovů a hájů

Pax iiscum – Nalžovské
Hory

Nalžovské Hory, městečko vzniknuvší v ro-
ce 1952 spojením Stříbrných Hor a Nalžov,
překvapují obsáhlostí svých kulturních a his-
torických tradic. Sídlil zde nejdéle úřadující
ministerský předseda rakouské vlády Eduard
Franz Josef Taaffe of Ballimotte and Coren
(k němu se vrátíme příště), jeho osobním lé-
kařem byl strýc básníka Rudolfa Mayera, ro-
dáka z nedaleké samoty Nová hospoda
u Skránčic (budova hostince byla zbořena).
Strýc se synovce marně snažil odklonit od
vlasteneckého zaujetí. Ve Stříbrných Horách
pokračoval se školní docházkou v letech
1855-1857 Karel Klostermann. Učil ho tu
„pedagog vzácně dovedný… vzácný muž
zlatého srdce a neobyčejné pedagogické
dovednosti“ Petr Šafránek (1798-1871), jak
Klostermann zavzpomínal. Šafránek připravil
školáka ke gymnaziálnímu studiu. Zajížděli
sem za ním skladatelé – klatovský Ludevít
Procházka, plzeňský František Mates – a spi-
sovatel Alois Vojtěch Šmilovský. Narodil se
zde i MUDr. Oldřich Hlaváč, popravený v ro-
ce 1942 v Berlíně, autor vyprávění a anekdot

z lékařského prostředí. Psal je pod pseudo-
nymem Alarich. Také žurnalista a fejetonista
Ladislav Khás pocházel odtud.

Jako řídicí učitel zde působil Josef Rybák
(1861-1935), regionální historik, kronikář,
autor Dějin města Hor Stříbrných. Spolu
s Petrem Šafránkem jsou na místním hřbitově
pochováni.

Rodákem z Nalžov byl také Vladislav Šak
(1860-1941), absolvent pražského vysokého
technického učení. Za studií se seznámil
s bulharskými studenty a po absolutoriu odjel
do Bulharska, kde zprvu učil na gymnáziích
matematice, v letech 1891-1894 pak spolu-
zakládal jako profesor studium matematiky na
sofijské univerzitě. Zařadil se tak k divadel-
níku Josefu Šmahovi, balkanistovi Konstan-
tinu Jirečkovi, jenž se stal bulharským minis-
trem školství, a malíři Jaroslavu Věšínovi.
Všichni pomáhali zakládat moderní instituce
čtvrtstoletého státu, vyvzdorovavšího si nezá-
vislost na Turecku. Po návratu působil Šak na
pražské Obchodní akademii, v letech 1919-
1931 byl bulharským konzulem v Praze. V je-
ho básnické tvorbě dominují bulharské dojmy
a témata (Pod Vitoší, K bulharským junákům),
sestavil bulharsko-český a česko-bulharský
slovník, bulharskou konverzaci, překládal (Iva-
na Vazova, Z bulharského Parnasu). Do ro-
diště se vrátil k věčnému odpočinku.

Hudební skladatel František Korte (1895-
1962) byl soudcem. Při právnických studiích
v Praze soukromě studoval skladbu u Vítěz-
slava Nováka. Svou soudní praxi doplňoval
hudebním koníčkem – dirigoval, doprovázel
na klavír, hrál na varhany. Jeho opery vychá-
zejí z literárních námětů – Český Honza
z českých pohádek, z tematiky Tisíce a jedné
noci Princezna z Korali a Bradýř z Irie. Kan-
tátu Buď práci čest zkomponoval na básně
Stěpana Petroviče Ščipačova (nebyla to ideo-
logická úlitba, kantáta vznikla v roce 1937).
Výběr z básní Adolfa Heyduka zhudebnil
v cyklu písní Cikánské melodie. Vedle komor-
ních skladeb je také autorem jedné symfonie
a symfonické básně O lásce a zklamání. Také
jemu nabídly věčný klid Nalžovské Hory.

Viktor Viktora
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Západočeská literární žeň

Ještě donedávna platilo, že čtenář lačnící
nahlédnout do reprezentativního přehledu zá-
padočeských spisovatelů to neměl vůbec
jednoduché. Dostupné přehledové příručky
byly často poloamatérské, neúplné a přede-
vším pohříchu zastaralé, a tak byl dotyčný ve
výsledku odkázaný na samostudium a zdlou-
havé vyhledávaní informací na vlastní pěst.
Naštěstí můžeme konstatovat, že to vše již
patří minulosti, neboť na sklonku roku 2010
spatřila světlo světa antologie západočes-
kých autorů nazvaná výstižně Na dva západy.
Kniha v úvodu stručně shrnuje historii a sou-
časnost českého literárního Západu a poslé-
ze představuje výběr z díla 53 zavedených
i méně známých spisovatelů spjatých s naším
regionem, doplněný ještě o jejich stručné
medailonky. Ediční příprava publikace byla
svěřena dvěma Vladimírům, kteří se dlouho-
době angažují v propagaci západočeské lite-
ratury: Vladimíru Gardavskému a Vladimíru
Novotnému. Vkusný obrazový doprovod
obstarávají ilustrace Ludmily Kristové.

Vlastní geneze almanachu nebyla vůbec
jednoduchá. Stopy přitom vedou na sever, ke
Katedře bohemistiky PF UJEP v Ústí nad La-
bem, konkrétně k místním mladým bohemis-
tům, jak se můžeme dočíst v tiráži publikace.
Katedře se podařilo získat grant Evropského
sociálního fondu pro projekt pojmenovaný
Vzděláváním k multikulturalitě, kompatibilitě
a adaptabilitě. Za poněkud tajnosnubným ná-
zvem projektu, iniciovaným Ivo Harákem, se
ovšem skrývá veskrze bohulibý záměr, totiž
podpora malé, regionální literatury. Díky této
finanční podpoře pak mohly být realizovány
nejdříve dva severočeské literární sborníky
(sv. 1: Severní Čechy, sv. 2: Údolí neklidu
s podtitulem Literární a umělecká antologie
Teplic od baroka po neonormalisaci) a ko-
nečně i ten třetí, západočeský, Na dva
západy. Výhledově se počítá i se čtvrtým
svazkem zaměřeným na regionální literaturu
Vysočiny. Cílem edice (redigované Radkem
Fridrichem, Kateřinou Kováčovou a Tomá-
šem Sukem) se souhrnným názvem Sever,

západ, východ je zmapovat rozmanitost re-
gionální literatury na území Čech a přispět
k rehabilitaci jejího významu, neboť je dobře
známou skutečností, že literatura s přívlast-
kem „místní“ či „regionální“ zůstává stranou
většinového čtenářského zájmu.

Podívejme se nyní podrobněji, jak je v anto-
logii Na dva západy západočeská literární
scéna představena. Ambicí editorů bylo při-
blížit literární dění v regionu co možná nej-
úplněji, tedy v celé žánrové i generační roz-
manitosti. Rovnoměrně je zastoupena poezie
i próza; drama se zřejmě na Západě nepíše.
Žánrové spektrum je velmi široké a sahá od
etnograficky laděného obrázku z Pošumaví
přes hravou nonsensovou poezii až k psy-
chologické povídce či reflexivní lyrice. Rov-
něž věkové hledisko bylo v almanachu dů-
sledně respektováno, a tak v textu potkáváme
autory hned několika generací. Tu nejstarší
zastupují renomovaní tvůrci jako Josef Hrubý,
Karla Erbová, nebo letos jubilující Karel Trin-
kewitz a Bohumil Jirásek. Vymezit střední
generaci není jednoduché, správně bychom
měli operovat s přesnějšími pojmy jako „mlad-
ší střední generace“, „starší střední genera-
ce“ apod., zmiňme proto raději několik jmen:
Milan Čechura, Roman Kníže či Tamara Ko-
přivová. Mezi mladými autory nechybí trio lite-
rátů spjaté s plzeňským Antidivadlem (Jan
Sojka, David Charvát, David Brabec) ani bás-
nířky Milena Písačková či Irena Velichová.
Z nejmladších literárních nadějí připomeňme
alespoň Vladimíru Brčákovou nebo domažlic-
kého rodáka Martina Jakubíka. Většinu uve-
dených jmen budou čtenáři znát ze stránek
Plže, který si tak vlastně jen potvrzuje svou
výsadní pozici západočeské literární tribuny.

Výsledné hodnocení západočeské antolo-
gie nemůže vycházet jinak než příznivě. Publi-
kace přehledným způsobem zmapovala lite-
rární život na Plzeňsku, představila nejvýraz-
nější spisovatelské osobnosti a formou krát-
kých ukázek dala ochutnat z jejich tvorby.
Editoři přitom dbali na to, aby uveřejněné
texty byly pokud možno původní, jinde ještě
nepublikované. Vytknout můžeme snad jen
větší množství překlepů a neopravených
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chyb, které by se podobné, reprezentativně
koncipované publikaci měly vyhýbat. Na dru-
hé straně je třeba vyzdvihnout mravenčí edi-
torskou a redaktorskou práci, která vydání
knihy předcházela. Bez osobní angažovanos-
ti a tvůrčího zapálení všech zúčastněných by
podobný sborník nikdy nemohl vyjít.

Martin Šíp

Doznání aneb Konfese
Zdeňka Šmída

„Navrhl jsem Ofélii, aby s námi jela v létě na
vodu…“

Bylo-li na počátku slovo, pak tato věta stála
na počátku textu, jenž se záhy stal modlitební
knížkou vodáků a horáků, vodomilů a horo-
milů a vůbec šílenců nakažených vodou v ja-
kémkoliv skupenství a také horami a kopci
a přírodou vůbec. Těmito slovy uvedl Zdeněk
Šmíd do české literatury i zvídavou svéhla-
vičku Ofélii, věčnou opovědnici obdařenou
„tělem ladného úhoře“ a vzácnou schopností
klást roztomile úchylné otázky „v pravou chví-
li“, jimi ale také jednou provždy rozesel po
domácnostech a příbytcích i nevodáckých
čaromocná slůvka jako cvaknout se, kolejda,
špricka, háček, zabalák, lágrovat a „Hoď sem
pádlo, ahoj“. Nadšení čtenáři počali okruh
svých blízkých rozšířovat o Kenyho, Sumce,
Křižáka, Bonga, Lucii, Danu a další. Stalo se
L. P. 1979 a do povědomí široké obce čte-
nářů vstoupili uvedeni svým duchovním
otcem, karlovarským kantorem a autorem
v jedné osobě, původem ze šumavské Kdy-
ně, nedávným (tehdy) čtyřicátníkem. Osudy
a příhody dobrodružné komunity přátel jsme
pak se sympatiemi sledovali několik desetiletí
při jejich toulkách světem Berberů, Mayů,
Aztéků, Vikingů i Aljaškou až před televizní
obrazovky. 

Je dnes běžné, že média nabízejí pohledy
do soukromí známých osobností, investiga-
tivní hyenisté oznamují dychtivému publiku,

kolik alkoholu, milenek, potratů, nemanžel-
ských potomků, dokonaných či nedokona-
ných sebevražd, odvykacích kúr někdejší
miláčci národa zvládli, pohledy do ložnic i do
Bohnic jsou spíše žádané než žádoucí, ale
nešť, žádá si toho doba (a laskavý čtenář).
O tom všem jen proto, že také osudy, aspoň
ty literární, našich vodáckých a horáckých mi-
láčků jejich autor uzavírá, ba víc: nabízí nám
jako bonus právě takový pohled „odzadu“,
jakési „jak to vlastně s tou naší partou bylo ve
skutečnosti“. Knížečka vydaná nakladatel-
stvím Olympia nese název Proč bychom se
nepřiznali aneb Jak to bylo doopravdy, a jak-
koliv vyšla před více než rokem (2009), zůstá-
vá i s tímto časovým odstupem milou na povr-
chu i uvnitř a nabízí jako dosud vždy příjemné
čtení o lidech, o dějích a kouzlech přírody,
o písních a také o psaní. 

Loučení je aristokraticky noblesní, jinak
u Šmída být nemůže, a všudypřítomná vše-
tečka Ofélie pátrajíc po historkách nejen ve-
selých a nejen z natáčení se tak konečně
dozví (a jejím prostřednictvím čtenář), že Keny
byl vlastně Hary, Bongo Hilmar a Lucie Zita,
že Sumců bylo víc stejně jako předobrazů
Dany a Křižák byl Přemek, jak to bylo s partou
Řízek, kdo se ukrýval pod turbanem, kterému
z parťáků „se neotevřel padák“, co a proč bylo
jinak v televizním seriálu, když už i tak bylo
všechno jinak. Navíc přidáno i něco o tajích
a finesách řemesla (skutečnost versus svět
fikce), lekce tvůrčího psaní a několik kapitolek
ze životopisu bochovské kapely Plavci. Jako
rozšiřující literaturu k fundovanější rozpravě na
toto téma doporučuji knížku Nejlepší holka
našeho života aneb Miss Porta.

Seriál knížek Zdeňka Šmída ku poctě filo-
zofie a životního stylu kočovného kmene vo-
dáků a horáků tedy doputoval ke svému kon-
ci, zašedlé černobílé fotografie, jimiž je kníž-
ka opatřena, voní kouřem, rumem a nostalgií,
hučí jezy, řvou zabaláky, zpívají kytarami
a mluví vodáckým nářečím o kamarádství. Te-
dy díky. Tedy Ahoj. Ad honore Jesus. 

Jiří Staněk
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Připozdívání Jiřího Koláře
„Je jisté,“ napsal Vítězslav Nezval, „že bás-

ník, který používá své konkrétní paměti při
psaní poezie, má velikou výhodu“. Tato slova
jsem si připomněl při četbě nové (v pořadí
páté) básnické sbírky Jiřího Koláře nazvané
Připozdívání (Papyrus, Vimperk 2010). Jako
motto knihy bych vybral verš z básně Čekám
tě z úvodního cyklu nazvaného příznačně Pět
janáčkovských reminiscencí: „Čas je můj ne-
přítel/ odděluje ladnost tvých kroků/ od slad-
ké úzkosti mého očekávání.“

Alfou i omegou Kolářovy poezie je hudba.
Za všechny básně bych uvedl tu, kterou autor
připsal Janu Zdeňkovi a nazval ji Virtuos na
akordeon („v jejím láskyplném objetí nalézá-
me svůj obraz zasutý pod tíhou let znovuobje-
vený“). Kolářova nová sbírka nutí k opravdu
intenzivnímu čtení. Básník je inspirován jak
ozvuky blues (báseň Vlaky), tak zejména ne-
lehkou poetikou surrealismu. Zde bych odká-
zal na báseň Čtrnáct alegorických vzpomínek
nebo na báseň Muž procházející městem,
kterou věnoval svému příteli Josefu Baierlovi.
To město, které se Kolářovi objevuje v mno-
hých básních (od úvodní Jdi alejí přes Pro-
buzení řeky až třeba po báseň Jednou), je
samozřejmě jeho milovaná Sušice a její ge-
nius loci. Jak napsal v doslovu ke sbírce Vla-
dimír Gardavský, častěji než v předchozích
sbírkách se básník pozastavuje nad promě-
nami civilizace i proměnlivosti lidských osudů
(básně Čtvrtá cenová, Sedmého dne či Ve-
černí vichr).

Mám za to, že nová Kolářova sbírka vydaná
díky finančnímu příspěvku sušického starosty
Petra Mottla rozhodně stojí za přečtení.
Obohacuje o intelektuální, citové i smyslové
hodnoty a podle mého názoru patří k tomu
nejlepšímu, co autor dosud z poezie vydal.
Výtvarně sbírku doprovodil a grafickou úpravu
provedl básníkův přítel Miloslav Čelakovský.

Ivan Nikl

Miniportrét Iva Hucla
Umělcovy texty v sobě často skrývají to, co

mu bylo dáno přírodou nejen na různých mís-
tech v Evropě a Asii, ale především krajinou
jižních Brd, kde žije více než 20 let. Tam se
mu v malé vesnici Šťáhlavice podařilo – mimo
veškeré oficiální struktury – vytvořit svébytný
alternativněkulturní „ostrov“ v podobě Beze-
jmenné čajovny, kterou Hucl vede se svojí
manželkou Michaelou. 

Básník Ivo Hucl se narodil v Plzni 29. ledna
1961. Po absolvování SPŠ stavební kočoval
v maringotce jako mistr na různých meliorač-
ních a zemědělských stavbách. Od roku
1984 do roku 1989 pracoval jako mazač vý-
tahů a zároveň se aktivně podílel na nezávis-
lých kulturních aktivitách

Většina jeho básní doposud nebyla publi-
kována. Některé byly otištěny v č. 14 inedit-
ního časopisu pro druhou kulturu Vokno pod
názvem Ze zápisníku tajných chrtů. Několik
textů ze souboru Ledňáček se skleněným
okem bylo zveřejněno v samizdatové i pore-
voluční verzi plzeňské literárně výtvarné MG
revue (samizdat 1988, 1990). Texty z oddílu
Na prahu mlčení vyšly v revui Pěší zóna
č. 1/1997 a byl z nich Tomášem Hudcem
v režii Jana Buriánka připraven autorův me-
dailon pro Plzeňský rozhlas. Huclovy „snové“
texty se staly základem společného pořadu
s hudebníkem Oldřichem Janotou Magická
řeč, který měl premiéru při stejnojmenné vý-
stavě neoficiálních plzeňských výtvarníků
v galerii Masné krámy v roce 1991. Tyto vý-
tvory nejsou běžným záznamem snů, jak je
známe např. z Freuda či z raných surrealistů,
nýbrž výsledkem vědomé práce s nevědomý-
mi obsahy mysli v bdělém stavu, většinou for-
mou technik podobných meditaci. Texty ze
souboru Návrat ke kruhu byly realizovány též
jako literárně výtvarná performance v Antver-
pách (na pozvání gestalt terapeutky Rii van
Linden) a jako společná výstava s výtvarníkem
Pavlem Hauerem v galerii X Centrum-Galerie
Maecenas v Plzni v září 1992. Báseň Pro-
zření byla napsána ve Zbirohu během dvou
květnových dní v roce 1981 a tiskem pak vy-
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šla v samizdatovém vydání v roce 1983 v Ra-
kovníku zásluhou JUDr. Jiřího Tláskala bez
redakčních korektur a s množstvím tiskových
chyb. Proto byla roku 1986 přepracována.
Od roku 1983 autor pravidelně „vydával“
v nákladu 4-12 výtisků (s ilustracemi přátel)
básnické sbírky, vycházející i z jeho deníků
a zápisníků.

Po sametové revoluci Hucl založil v Plzni
s přáteli Nezávislé kulturní sdružení ARS, kte-
ré v počátečním nadšení mělo ambice koordi-
novat aktivity západočeských výtvarníků, spi-
sovatelů, filmařů a hudebníků. Po dvou letech
se však autor z veřejného života stáhl a na-
stoupil jako hlídač ve skladu Civilní ochrany
ve Šťáhlavicích. Přitom se věnoval studiu pře-
devším dálněvýchodní filosofie a střídavě po-
býval v pravoslavném klášteře pod Pravoslav-
nou akademií Vilémov u Olomouce, v Pravo-
slavném chrámu sv. Vladimíra v Mariánských
Lázních u současného arcibiskupa Radivoje
Jakovljeviče a na Svaté Hoře Athos v sever-
ním Řecku. Spolupracoval s Českým rozhla-
sem (např. sedmidílný cyklus Islám a islám-
ská mystika) nebo i s televizí jako scénárista
dokumentárních filmů. S režisérem Mirosla-
vem Čapkem natočil např. Hlas stříbrného
zvonu, Ve znamení ohně a ryby – Efesos,
Sedm měst apokalypsy, Plzeň – město slun-
ce (Studio MAX), České Japonsko, Na západ
od Tibetu (ČT 2). 

V roce 2000 realizuje Ivo Hucl společně
s manželkou projekt Bezejmenné čajovny,
kde se postupně konají různé kulturní akce
(výstavy, koncerty, přednášky, filmové pro-
jekce aj.). V roce 2004 uspořádal I. festival
čajové kultury, zaměřený především na reflexi
dálněvýchodních vlivů na evropskou kulturu.
Tohoto festivalu se během dalších pěti roč-
níků zúčastnila řada předních českých i svě-
tových odborníků a umělců. Jako kurátor se
podílel na výstavách mj. Jindřicha Štreita,
Kurta Gebauera, Miloše Šejna, Jiřího Šiguta,
Ivana Jelínka, Karla Adamuse, Petra Geisle-
ra, Ivana Hostaši a dalších. Připravil pod ná-
zvem Hory a srdce reprezentativní výstavu Jo-
sefa Váchala a Jiřího Kornatovského pro City
gallery v japonském městě Takasaki (k výsta-

vě vyšel bilingvní katalog) a multikulturní vý-
stavu Tibet mysli ve spolupráci s Občanským
sdružením Potala, Národní galerií a Národním
muzeem – Náprstkovým muzeem asijských,
afrických a amerických kultur. 

Poezie je pro autora spíše než literární pra-
cí nástrojem k formulování určitých vnitřních
zkušeností a prostředkem k meditaci. Je lho-
stejno, zda jde o záznam rozhovoru s příte-
lem, spřízněným tvůrcem nebo o vyznání blíz-
kým, resp. o reakci na přečtené texty jiných
autorů, extatickou událostí anebo o setkání
s geniem loci. Poezie zde sama o sobě není
příliš důležitá a možná ani užitečná, stejně ja-
ko umění a kultura vůbec. Člověk ani dějiny
podle Hucla totiž „nikam nesměřují“, nestává-
me se lepšími lidmi. Naše osobní životy jsou
pouhými „ostrovy“, vynořujícími se z oceánu
chaosu a nezachytitelného uskupení věcí. Čili
i obrazy v zrcadle vesmíru. Bez těchto obrazů
bychom se však nikdy nestali pravými lidmi.
Poezii tudíž není možné minout.

Ivo Hucl se literárního života v Čechách
nezúčastňuje. – Uveřejnění jeho textů v Plži
je vzácnou výjimkou. 

(red.)

Pocta pro Josefa Hrubého

Ať už si o soutěži Magnesia Litera myslíme
i leccos nelichotivého a o televizní literární
estrádě s ní spojené mnohdy něco ještě hor-
šího, nicméně jako objektivní uznání umělec-
ké hodnoty poezie Josefa Hrubého vnímejme
skutečnost, že básník za svou sbírku veršů
a koláží Otylé ach loni vydanou Galerií města
Plzně nyní získal Literu za poezii. V poli pora-
žených zůstal i Karel Šiktanc. Porota naštěstí
rozhodla správně, zatímco u Litery za prózu
nekompetentně – až oči bolely! Jistěže, Hru-
bý měl Literu obdržet už dávno, zasloužil by si
třeba i Cenu Jaroslava Seiferta, ale to jsou
samá kdyby a sluší se pogratulovat tomuto
vynikajícímu poetovi – a i kmenovému auto-
rovi Plže od samého počátku. Ergo - vivat
Josef Hrubý!

Vladimír Novotný
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Tiráž

Autoři Plže:

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

Jakub Fišer (1981 Stod) – advokátní 
koncipient, básník

Josef Hrubý (1932 v Černěticích u Volyně)
– básník, žije v Plzni

Ivo Hucl (1961 Plzeň) – básník, žije
ve Šťáhlavicích u Plzně

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

Josef Kejha (1948 Droužkovice
u Chomutova) – novinář, prozaik 
a publicista, žije v Plzni

Ivan Nikl (1955 Klatovy) – pedagog, 
publicista, žije v Bezděkově u Klatov

Vladimír Novotný (1946 Praha)
– bohemista, žije v Chodouni

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

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

Jiří Staněk (1948 Karlovy Vary)
– bohemista, žije v Plzni

Martin Šimek (1975 Plzeň) - pedagog
a básník, žije v Dobřanech

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista 
a germanista

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

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Květy Monhartové a Jana Myslíka

Laudatio pro Plzeň

Povídky Milana Čechury a Iva Fencla

Šalmaj o Josefu Hrubém
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