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Říjen je říjen, ale co Plž v říjnu? Nejprve
trochu slavnostního tónu a zároveň také ma-
linko statistiky: První Plž totiž spatřil světlo
světa právě před devíti lety, v říjnu 2002 –
a říjnové číslo, které naši čtenáři právě dostá-
vají do rukou (nepočítáme-li zimní a letní přílo-
hy), je jubilejním – stým číslem Plže. Včetně
letních dvojčísel, která se nám zatím pokaždé
podařilo připravit, i když někdy s převelikým
vypětím. Takže striktně vzato i to, co laskavě
čtete, je jubilejní, stý plží editorial. Jen edito-
rialy tudíž představují skoro nekonečné pás-
mo úvodních textů, čítající nejméně sto dva-
cet či sto třicet normostran. Nekápl by z toho
právnický doktorát? Toto výročí si zaslouží
nejméně sedmkrát sedm uznalých minut ti-
cha, poněvadž kdo z nás tušil, že se dočká-
me stého čísla, ba i stého editorialu? Ani ne-
početní nepřejícníci a odpůrci Plže baže ni-
koli!

Setřemež však plží slzu z oka a pojďme
k dílu. Na konci čísla polemizujeme s obskur-
ním tvrzením, že v Plži prý tiskneme samé
strašné „verše“: ono se totiž i poezii musí ro-
zumět – a ne že ne. Vůbec poprvé se v na-
šem časopise představuje plzeňský rodák To-
máš Novák, teolog žijící v Nizozemí a píšící
básně, v nichž s gustem experimentuje s roz-
manitými náměty. Pro jeho plží navštívenku
jsme vybrali texty odkazující k futuristovi Vele-
miru Chlebnikovovi a k zaumné tradici evrop-

ského básnictví: kdo to má v oblibě, ten si po-
čte! Mnohem víc je však v říjnovém čísle pró-
zy. Po delší době rádi otiskujeme text Petra
Kersche, arciže povídku se západočeskou
tematikou. Vždy jsme připouštěli, že Eva je
debil, aťsi je nám neznámá, teď však Markéta
Čekanová svižně tuto domněnku vyvrátila
a nyní víme víc: že přece Eva je debyl. Milan
Šedivý zpravidla píše poezii naprosto jinačího
ladění, také on však má právo si zasmajlíko-
vat! Jeho texty jako by nám poslali nějací ne-
kulturní úředníci, ti by nám ale určitě napsali:
Vy nelibí slizouni! O to libější jsou autorské
rubriky (S. Bukovský, M. Čechura, O. Jano-
ta…) – a v dokončení vzpomínky Josefa Bran-
da se dovíme ještě víc o nelibém Rudolfu
Hrbkovi, někdejším náčelníkovi čili nepříteli
západočeské literatury.

Máme v říjnu jubileum, jenže právě jubilea
a nekrology v minulých číslech jako by ukra-
jovaly prostor pro Mladý Západ. Teď to ko-
nečně napravujeme a poskytujeme zmíněný
prostor hned třem mladým gráciím. Erudova-
né pojednání Iva Haráka o poezii Josefa Hru-
bého by mohlo nepochybně vyjít i v rubrice
Šalmaj, kritikům to však sluší v rubrice kritik.
Co ještě říci? No že sté číslo je Sté Číslo.

Vladimír Novotný

1Editorial

Nechte, ó, dozrát jim sen...

Milan Šedivý



2Poezie

Tomáš Novák

Básně možné i nemožné

Vrším a vrcholím

Předvrším a předvrcholím,
přivrším a přivrcholím,
navrším a navrcholím,
nadvrším a nadvrcholím,
svrším a svrcholím,
odvrším a odvrcholím,
provrším a provrcholím,
vevrším a vevrcholím,
zvrším a zvrcholím,
površím a povrcholím,
popovrším a popovrcholím,
uvrším a uvrcholím,
vyvrším a vyvrcholím,
podvrším a podvrcholím,
převrším a převrcholím,
dovrším a dovrcholím,
završím a zavrcholím.

Vymítám a vymetám

vymítám a vymetám
zamítám a zametám
odmítám a odmetám
namítám a nametám
promítám a prometám
přemítám a přemetám
vmítám a vmetám
podmítám a podmetám
smítám a smetám
pomítám a pometám
vzmítám a vzmetám
rozmítám a rozmetám
domítám a dometám
zmítám a zmetám

Řečník

zaříkal, zařekl, zařkl
vyříkal, vyřekl, vyřkl
přeříkal, přeřekl, přeřkl
naříkal, nařekl, nařkl

vříkal, vřekl, veřkl
odříkal, odřekl, odeřkl
zříkal, zřekl, zeřkl
podříkal, podřekl, podeřkl

předříkal, předřekl, předeřkl
přiříkal, přiřekl, přiřkl
vzříkal, vzřekl, vzeřkl
seříkal, sřekl, seřkl

uříkal, uřekl, uřkl
proříkal, prořekl, prořkl
poříkal, pořekl, pořkl
doříkal, dořekl, dořkl

Jsem čilý ale nedochvilný 

Ještě chvililinkatou chvililinku,
ještě chvilinkatou chvililinku,
ještě chvilinkatou chvilinku,
ještě chvilinkatou chviličku,
ještě chvilinkatou chvilku,
ještě chvilinkatou chvíli,
ještě chvilkovou chvíli,
ještě chvilnou chvíli,
ještě chvilnou chvílici

– a už tam budu. 
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Třeštidlo a třískadlo

Třeštivě třeští 
třeštivé třeštidlo.
Třískavě tříská 
vřískavé třískadlo.
Třeštivě tříská
třeštivé třeštidlo.
Třískavě vřeští 
třískavé třískadlo.
Třeštivě tříská 
třískavé třeštidlo.
Třískavě třeští 
třeštivé třískadlo.
Třeštivě třeští 
třeštivé třískadlo.
Třískavě tříská 
třískavé třeštidlo.

Už frčím 

Už frčím,
už prčím,
už prkám,
už prchám,

už abych byl pryč!

Už prchám,
už prkám, 
už prčím,
už frčím,

už jsem frknul!

Vlčata zvlčela a zvlčila

Zvířata zvěřela a zvěřila,
vlčata zvlčela a zvlčila,
lvíčata zlvíčela a zelvíčila,
jehňata zjehněla a zjehnila,

prasata zprasela a zprasila,
selata zselela a zeselila,
kůzlata zkozlela a zkozlila,
telata ztelela a ztelila,

hříbata zhříběla a zhřebila,
štěňata zštěněla a zeštěnila,
koťata zkoťela a zkotila,
ptáčata zptáčela a zeptáčila,

kuřata zkuřela a zkuřila,
housata zhousela a zhusila,
holoubata zholuběla a zholubila,
slůňata zeslůněla a zeslonila.

Tak holt to už na tom světě chodí.

Rána
(Z vlastnosti či schopnosti)

Rána z milosti,
rána z radosti,
rána z malosti,
rána z hrdosti,
rána z žalosti,
rána z tvrdosti,
rána z podlosti,
rána z mladosti
a rána z blbosti.
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Anna S. – říkejme jí taky někdy Anička
nebo později: slečna učitelka A. S. – se
stala úplným sirotkem záhy. Táta umřel
na neblaze proslulou španělskou chřip-
ku, když bylo žábě patnáct. A když za pár
let potom na Učitelském ústavu maturo-
vala, oba starší bratři jí oznámili, že jejich
matka náhle odešla z tohoto uplakaného
světa následkem třísky zadřené do palce
levé ruky. Ono se to nezdá, ale ani v roce
1924 si doktoři ve špitále ještě nevěděli
s pacientkou, umírající na tetanus, rady. 

Zároveň se Anička dozvěděla, že byt
v domě na Petákově náměstí, ve kterém
s matkou žila, bude muset opustit, proto-
že ani jeden z bratrů nechce platit drahou
činži. Se svými rodinami bydlí oba jinde.

To se ví, že nemůžete vědět, kde bylo
v Plzni Petákovo náměstí. Dávno se tak
nenazývá, dnes je to náměstí Tomáše
Garrigue Masaryka. S tím pojmenováním
náměstí to bylo všelijaké, to dá rozum,
tolik režimů... Po panu purkmistrovi
JUDr. Václavu Petákovi (1842-1917) má-
me už jenom ulici Petákovu, ale to sem
vlastně nepatří, promiňte, odbíhám od vě-
ci, to dělá můj věk. 

Přeskočme rodinné svízele, ke kterým
v oněch smutných měsících po tragic-
kém úmrtí Aniččiny maminky docházelo,
a podívejme se na první pracovní smlou-
vu (takzvaný dekret) novopečené slečny
učitelky, vystavený slovutným Okresním
školním výborem v Plzni. A. S. byla tímto
vyzvána, aby 19. listopadu 1924 nastou-
pila jako „zastupující učitelka“ (tehdejší
nejnižší učitelská šarže) na pětitřídní
obecnou školu v obci Třemošná. Osob-
ním vlakem z Plzně tři zastávky.

O platu zastupující učitelky bych se tady

zmiňovat neměl, i když leckomu z vás, mi-
lých čtenářů, by takový údaj připadal zají-
mavý. Mladičké učitelce připadalo mnohem
důležitější mít střechu nad hlavou. Jak se
dozvěděla o možnosti bydlet v plzeňském
podnájmu u paní Hessové, to se neví, ale
s určitostí víme, že ten dům stojí v Bendově
ulici na Jižním předměstí dodnes.

Obstarožní paní Hessová, vdova po
městském nižším úředníkovi, ubytovala
Aničku v pěkném samostatném pokoji
s výhledem na vysokou červenou zeď
a pátou bránu Škodových závodů. Čím to
bylo, že obě ženy nalezly k sobě vzájem-
né sympatie za několik dnů? Snad se osa-
mocené vdově zdálo, že osud obracel
k děvčeti zatím jenom svou krutou tvář.
Snad Anna S. vytušila v osobnosti paní
bytné láskyplnou povahu, podobnou po-
vaze tolik postrádané Anniny maminky.
Možná se paní Hessové líbily učitelčiny
vlnité, světlé, husté vlasy, odvážně nakrát-
ko sestřihané a učesané podle módní no-
vinky; chlapecká hlava se té parádní frizú-
ře říkalo – bubikopf. Je pravděpodobné,
že si Anna S. už tehdy potrpěla nejen na
parádu, ale i na pořádek a čistotu – která
bytná by nebyla pro? S Annou vešla k paní
Hessové osoba svižná, s přirozeným šar-
mem, s chutí žít naplno. Sedávaly spolu
večer u kuchyňského stolu. Anna měla
před sebou hromádku sešitů k opravová-
ní, paní Hessová pletla barevnou vlněnou
šálu, kterou chtěla své podnájemnici
darovat pod stromeček. Skutečně: na
Štědrý den, kdy slečna učitelka měla pou-
ze dopolední vyučování, vyškolila paní
Hessová svou Any v zabíjení a kuchání
kapra, při štědrovečerní večeři si připily
domácím vínem, zapálily na ozdobené je-

Petr Kersch  

Paní Hessová
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dličce svíčičky a paní Hessová zjistila, že
také obdržela ježíška, nějaké vybavení pro
ruční práce, soupravu na háčkování nebo
sadu špulek s hedvábím pro vyšívání a tak
podobně.

Teplá, příjemná šála se hodila Anně na
lyže. V té době lyžováním nadšená plzeň-
ská mládež jezdila za sněhem na Šuma-
vu do Železné Rudy. Opatřit si slušivý ly-
žařský komplet s přiléhavým krátkým ka-
bátkem, dobré lyžařské obutí a spolehli-
vé lyže, nejlépe takzvané hikorky z cizo-
krajného dřeva, nechat na lyže namonto-
vat vázání značky Huitfieldt, to vše stálo
pěkný peníz. Aby ušetřila, koupila si ly-
žařské hole nejlevnější; byly vyrobeny
z obyčejných lískových prutů. Na svém
konci byly hole opatřeny pořádným oce-
lovým bodcem. Anna se nechtěla zadlu-
žit a tak v osobním rozpočtu snížila ná-
klady – jak jinak, to známe – na jídlo. Zá-
bavná její parta lyžníků, se kterou sjíždě-
la Pancíř nebo podnikla túru až na Javor,
všechno vynahradila.

Nechtěná dieta projevila na jaře své
důsledky. Paní Hessové se zdál Annin
pas příliš útlý, ňadra příliš drobná, boky
málo vnadné a nohy vysloveně hubené.
„Any, budou muset víc jíst! Takhle když to
půjde dál, tak si jich žádný mužský ne-
všimne,“ říkávala. Brzy měla poznat, že
se mýlila. Annina silueta byla ve shodě
s tehdejší módou. Obdivovatelům a ctite-
lům slečny učitelky Anny S. stačilo ji spa-
třit – a srdce se jim rozbušilo.

Paní Hessová své chráněnce úspěch
u mládenců přála, ale opatrně za záclo-
nou pozorovala, když některý z nich če-
kával před domem na chodníku, že do-
provodí Annu do kina, na korzo, na ta-
neční zábavu nebo dokonce na ples.
Své úsudky paní Hessová Aničce důvěr-
ně sdělovala a ta je brala vážně – však
neměla ve svém okolí nikoho, kdo by jí

tak ochotně a nezištně poradil. Cítila k pa-
ní Hessové nesmírnou něhu. Říkala si,
že má v ní druhou mámu, že v ní potkala
své životní štěstí, že kdyby jí osud nepři-
vedl k paní Hessové, byla by ztracena.

Anna měla nejraději dostaveníčka ve
foyer plzeňského divadla o přestávkách.
Od malinka totiž chodívala se svým otcem
do tohoto nádherného divadla na nedělní
odpolední představení a jako školačka si
prozpěvovala árie z Polské krve, Krásné
Heleny nebo Veselé vdovy. Předválečná
éra plzeňského divadla za vedení pověst-
ného divadelního ředitele a vynikajícího
herce Vendelína Budila zanechala v pová-
lečné Plzni na konci dvacátých let pouhý
odlesk své slávy, ovšem i paní Hessové
se moc líbilo, když její krásná Any (tak
o ní začínali mluvit známí a závistivé kole-
gyně) dostávala občas pozvání se vstu-
penkou na divadelní představení.

„Zase tady mají knížku,“ podotkla jed-
noho podzimního večera paní Hessová
a ukázala Anně dárek převázaný ozdob-
nou, lesklou stužkou. V knížce bylo vlo-
ženo překvapení: obálka s elegantní po-
zvánkou od pana inženýra W. na nedělní
představení Offenbachovy operety Paříž-
ský život. A připojeny byly dvě vstupenky,
dvě! Na první balkon, do první řady. Pro
Tebe, milá Any, a pro milostivou paní,
o které z Tvého vyprávění tolik vím. Tobě
oddaný Leo W.

Nikdo nebyl víc překvapený než paní
Hessová. Kdo to je? Nic jste mi neřekla!
Odkud ho znáte? Dlouho-li? Když vy-
slechla Anino vysvětlení, prohlásila rozči-
leně: Ale já nemám nic na sebe!

Opereta byla známá, oblíbená. Před-
stavení skončilo, obecenstvo tleskalo
a vyvolávalo herce, i dirigent se ukláněl.
Leo W. také zatleskal a pak svým dámám
nabídl, že je sveze domů, do Bendovky,
služebním autem, protože má jako šéf-



6

konstruktér ve Škodovce nějakou rozdě-
lanou práci, kterou musí v pondělí ráno
předložit. Projížděli Plzní. Paní Hessová
na zadním sedadle dělala, jako že z okén-
ka se zvědavostí pozoruje neonové
reklamy, modře a červeně zářící do tmy,
ale také svým ostrozrakem zaznamenala,
že šarmantní Leo po celou dobu jízdy řídí
automobil pouze pravou rukou. A při za-
táčení si Any zlehka opřela blonďatou
hlavu o řidičovo levé rameno.

Když mladý muž paní Hessové pomá-
hal vystoupit, omluvil se, že tentokrát ješ-
tě nepřijme její laskavé pozvání nahoru,
jednak je již pozdní večerní čas a pak
také Any si přála povozit se ještě chvíli
nočním velkoměstem, protože jízda v au-
tě je pro ni úplně nový zážitek.

Paní Hessová – umořena starostí a oba-
vami – usnula teprve k ránu. Any nepřišla
domů ani o půlnoci, jak slibovala, ani ve
čtyři – to už začínalo svítat – ani dopo-
ledne. K večeru, když se Anna vrátila ze
školy – v té době jí dekretem nařídili učit
na čtyřtřídní obecné škole ve Chváleni-
cích, kam žádná železniční trať nevedla
(a nevede) – sdělila paní Hessové, že
strávila noc u Lea a ráno ji Leo dovezl do
chválenické školy včas.

„Any, pověděla mi… Jak se ten mladý
pán jmenuje?“ 

Anna jí připomněla, že přece Leo. „To
vím,“ přikývla paní Hessová, „a dál?“ –
„Weinstein. Leo Weinstein, chce si mě
vzít za ženu,“ špitla Anna. 

„Weinstein...“ přemítala paní Hessová,
„Weinstein?! Požádal ji o ruku?“

„Chce sem k nám přijít, abyste u toho
byla.“

„Kdypak přijde?“
„Napřed požádá svou matku o svolení.

Má už jenom ji. Jeho otec za války padl.“
Paní Hessová vzdychla a pohladila svou

milovanou Any po tváři. 

„Vy Weinsteinovy znáte?“ optala se Anna.
„Weinsteinovi... kdopak by Weinstei-

novic neznal. Pustějí ho z hlavy, ten si
jich za ženu nemůže vzít.“

Anna se zděsila. „Co to povídáte? Proč
by nesměl? Kdo by mu to mohl zakázat?“

Paní Hessová vzala mladou ženu za ru-
ku, posadila ji vedle sebe na pohovku a vy-
světlila jí, že Weinsteinovi jsou známá ži-
dovská rodina, velmi bohatí, velmi pobož-
ní, starý Weinstein byl jeden čas dokonce
rabínem. Ta stará nikdy nepřipustí, aby její
syn Leo – jediný syn, jiného nestačili mít –
aby její Leo se oženil s křesťankou – Any je
přeci pokřtěná – oženit se s nežidovkou –
to židovská víra přísně zakazuje.

„Tak já přestoupím na jejich víru,“ vy-
hrkla Anna.

Paní Hessová zavrtěla hlavou. „Nedě-
lala to, Any, prosím jich, nedělala to.
S námi Židy to tady špatně dopadne. To
netvrdím já, to tvrdil můj muž. Židi tady
můžou za všechno, to mohla slyšet sama
ledaskde od leckoho. Za krizi, za žebra-
čenky, za nemoci. Za dluhy. Za lichvu.
Říká se, že jsou bohatí... příliš bohatí. Že
mluvějí hodně německy. I když je tam,
v Německu, taky nemají rádi. Židé – ne-
chala si ode mne poradit. Nebrala si za
muže nikdy Žida.“ 

Paní Hessová se odmlčela. Měla po-
cit, že v životě nemluvila tak moudře. Byl
to zvláštní pocit.

Paní Weinsteinová se synem se brzy
odstěhovali – až do Londýna – se poví-
dalo.

Slečna Anna S. – krásná Any – králov-
na plesů a horkokrevná milenka, pilná
návštěvnice divadel a oblíbená učitelka –
se nakonec provdala za jiného.

Paní Hessová se toho neštěstí nedo-
čkala.

Se Židy to tady opravdu dopadlo špat-
ně.
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Norbert roztrhl obálku, vyndal z ní štů-
sek úředně složených papírů a po pře-
čtení prvních dvou řádek se ho zmocnil
neodbytný pocit, že právě zkonzumo-
vaný oběd změní působiště. Dovolujeme
si Vás pozvat na konferenci na téma
GENDEROVÉ TRENDY V DNEŠNÍM JA-
ZYCE. Genderový jazyk nesnášel. Lásku
k češtině mu vštípil zástup skvělých uči-
telů od mateřské po střední školu, takže
studium jazyka na vysoké mu připadalo
jako jediný možný směr jeho života.
Objevování tajů, zákonitostí a historic-
kých souvislostí pro něj bylo napínavou
bojovou hrou, detektivkou a historickým
románem současně, kam se hrabou po-
čítačové hry jeho syna.

Ke stolu připlula půvabná servírka, aby
odnesla prázdný talíř. Norberta napadlo,
že její mužský protipól musí být logicky
servír. Tedy alespoň má-li být genderové
spravedlnosti učiněno zadost. Z druhé
strany kolem něj prošel číšník s podno-
sem plným orosených sklenic. Ejhle, čí-
šník svůj genderový protiklad má, číšnici.
Což znamená, uvažoval Norbert, že roz-
lévání vína a roznášení číší bývalo prací
mužskou i ženskou, zatímco podávání jí-
del, servírování, bylo prací výsostně žen-
skou.

Papíry vytažené z obálky obsahovaly dá-
le program zmíněné konference a dvou-
stránkové pojednání na téma nutnosti
genderových změn v naší zkostnatělé
mateřštině. Doktorka Eva Nováček slibo-
vala přednášet na téma Diskriminace žen
v historickém jazyce, profesorka Julie
Darrami se přihlásila s příspěvkem na
téma Genderová problematika v ostat-
ních slovanských jazycích a docentka

Anna Marie Prouza Vaňková měla v pro-
gramu referát o Řešení genderové prob-
lematiky v jazycích neslovanských. Nor-
bert neměl mužská jména u žen rád.
Takové ženy v něm nedokázaly vzbudit
sebemenší erotickou fantazii, snad jako
by se obával toho, co by mohl najít v je-
jich spodním prádle.

„Chceš se posadit sem, nebo do rohu,
miláčku,“ zašveholil vedle něj prošedi-
vělý pán ke své dobře o třicet let mladší
partnerce. Miláčka kupodivu oslovení
v mužském rodě nikterak nepopudilo.
Našpulila pusu a plastovým poprsím uká-
zala do rohu. „Jistě, broučku,“ zavrkal
šedohlavec a Norbert opět marně oče-
kával nějakou vzpouru proti oslovování
slovem v mužském rodě.

Objednal si kávu a panáka, aby měl
sílu dočíst lejstra do konce. Zmocňoval
se ho čím dál intenzivnější pocit, že
z obálky vypustil Krakena. Dvoustránko-
vá filipika ho zaujala už podpisem, od
nějž četbu začal: René Haus. Chvíli pře-
mýšlel, jde-li o muže, či o ženu. Když se
v reálném světě setkal se sufražetkou
používající mužský tvar příjmení, vždycky
se Norbert v jejím oslovování pletl a říkal
jí pane. Uráželo je to, popouzelo a Nor-
berta to bavilo. V tomto případě tušil, že
René Haus je žena, ale odmítal uvěřit, že
by to mohla být paní. Představoval si ji
jako statnou pětačtyřicátnici s hladce
oholeným knírem, zlými plamínky
v očích, skřípavým hlasem a nepříliš
upraveným účesem. A rozhodně to byla
slečna. Ve svém literárním výlevu se roz-
hořčovala nad diskriminací žen, pro něž
čeština nemá dostatek odpovídajících
výrazů. Pro tebe určitě ne, ty sůvo, na-

Markéta Čekanová  

Eva je debyl!
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padlo Norberta. Pohoršovala ji ženská
podoba příjmení, která podle ní ženy
diskriminovala, neboť je již na první po-
hled cejchovala a odlišovala od mužů.
Pohoršovala ji však i absence ženských
tvarů jmen některých funkcí či profesí,
které by je naopak od mužů odlišovaly.
Volala po větší popularizaci vědkyň,
lídryň, plukovnic, majorek, nadprapor-
čic, vůdkyň a kdovíčeho ještě. Kdyby
Bůh nechtěl odlišit muže od ženy, nedřel
by se s výrobou Adama a Evy a byl by
uplácal rovnou hermafrodita, napadlo
Norberta.

Vypil kávu na ex, panáka rovněž, za-
platil vrchnímu (žena by nutně musela být
vrchnice) a doufal, že mu čerstvý velko-
městský vzduch okysličí mozek a zlepší
náladu. Uvažoval nad tím, co některé
ženské vede k takovému boji za „žen-
skou“ podobu jazyka, která je stonásob-
ně víc ponižující než oslovení paní dokto-
re. Proč některé ženské brojí proti ga-
lantním mužům, proti lichotkám a po-
chvalám na adresu svých půvabů? Proč
by byly raději opěvovány jako ženské
protějšky Alfreda Nobela a Thomase Alvy
Edisona? Napadlo ho, že té drobné bru-
netce, co stojí na autobusové zastávce,
by mnohem snáz řekl: slečno, vy máte
krásné hluboké oči než slečno, vy máte
krásné, hluboké znalosti matematiky
a španělské literatury. Docela jednodu-
še proto, že oči vidí, aniž by ji znal, zatím-
co k informaci o hloubce jejích znalostí
by se musel náročně propracovávat
prostřednictvím nějakého, například pra-
covního, vztahu. Čímž došel k závěru, že
takhle by se nejspíš nikdy s žádnou že-
nou neseznámil. 

Vzpomněl si na starší text, který ho
zaujal už před řádkou let. Autor v něm
opěvoval češtinu jakožto jazyk erotický,
jenž dokáže již jedním jediným slovem

nebo jedním jediným Y říci čtenáři zcela
jednoznačně, je-li řeč o něčem tak výji-
mečném, jako je žena. Muže a smíšené
kolektivy háže do jednoho pytle, chlap si
výjimečné označování nezaslouží. Žena
ano. Žena má nárok na vlastní Y na konci
příčestí minulého. Žena má nárok na své
ová, jež se za jejím příjmením táhne jako
noblesní vlečka. 

EVA JE KRÁVA. Hlásal nápis sprejem
na betonové zdi u silnice. Norberta na-
padlo, odkud asi pisatel znal vědkyni
doktorku Evu Nováček, čímž došel k po-
znání, že skloňování genderově regulér-
ních jmen znásilňuje češtinu (hle – jazyk
má ženské jméno!) a ponižuje ji na úro-
veň křovácké hatmatilky.

VENCA JE DEBYL. Dodával další pisa-
tel o pár kroků dál. Norberta nejprve zau-
jala jeho negramotnost a zapudil myšlen-
ku opatřit si červený sprej a jít hrubku
důrazně podtrhnout. Pak mu ovšem
bleskla hlavou myšlenka vpravdě ďábel-
ská.

Sotva dosedl ke svému stolu v jazyko-
vědném ústavu, kde pracoval už od pro-
moce, vytáhl z kapsy štos papírů zvou-
cích na genderovou jazykovou konferen-
ci a z nich vylovil ten, na němž se skvělo
slovo PŘIHLÁŠKA.

Když kráčel k řečnickému pultu, ob-
klopen stovkou přítomných jazykověd-
kyň, v nichž nenalézal ani jedinou ženu,
v duchu přemáhal smích. 

„S jazykem se setkáváme i na těch nej-
neočekávanějších místech,“ začal od le-
sa, aby následně popsal, jak před pár
dny šel kolem dvou sprejových nápisů na
zdech. „Tyto nápisy mě přivedly k úvaze,
kterou jsem v žádném z dnešních diskus-
ních příspěvků nezaznamenal: Jak by
zněl druhý nápis, kdyby byl určen Evě
a měl by být genderově korektní? Eva je
debil? Eva je debilka? Eva je debilyně?
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Debilkyně? A co kdyby byla idiot? Idiot-
ka? Idiotyně?“ 

Norbert se dostával do varu. Chrlil na
své posluchačky nadávky a urážky ryze
z jazykovědných pohnutek, takže ho nikdo
nemohl obvinit z vulgárnosti. Hra ho bavila
čím dál víc. K uším jazykových puristek
vyslal ještě bláznici, blázenkyni, magorku,
magoryni, imbecilku, imbecilyni, hulvátku,
hulvátyni, šmejdku, šmejdici, šmejdkyni
a asi dva tucty dalších genderově korekt-

ních nadávek, při nichž dámám tuhly rysy
a pohledy připomínaly dobře nabité kuše.
„Ženské tvary pro tato slova čeština prostě
postrádá. A tak se logicky ptám: Proč má
být debil, imbecil, idiot, blázen, kretén,
magor, hulvát, šmejd, kripl a cyp jenom
chlap?“ uzavřel svůj diskusní příspěvek
a závěrečný otazník nechal viset ve vzdu-
chu. Spokojeným pohledem přehlédl stov-
ku zkamenělin se zuřivým výrazem ve tvá-
řích a rychlým krokem opustil sál.

Plž smajlík

Milan Šedivý

Vy libí slizouni...
Dithyramb zrajících sýrů

Armádo Herodotova!
Veleslavny jsou tvé zbraně:
výpary z Dantova Pekla!

ÓóóÓ, vy plesniví turkobijci
kteří rozřízlí
odhalujete zelené prohlubně
jak dolíky pod rameny milenčinými
v zeleném loubí nadzdviženými

Vy libí slizouni
sládnoucí a bodavě hořcí
teprve týdny po záruční době výteční 
k pivu pod jazyk
i k cibulce a zakrojenému chlebu

Vy nosů pozdvihovači
vy dědkové olízaní plesnivou bábou
blíženci nožů, střenek
jste navinulí jak opi-opi-opilci
kteří v únavných parných polednách

s rozhozenými pažemi a s hlavou opřenou
dřímají, nyvě bzikajíce
svou serafopernou chrrrr a chrrrabrost
kdy za každou čárku hostinského
otlouká je sen v týl 
o zlatistvě ozářený dub 

Ó, nerušte je v snění
nechte je spáti dosyta 
nechte, ó, dozrát jim sen tak
jak i vy snily jste čas 
na paletách ve sklepích hostinských
a nešimrejte je pod nosem
vy strýcové ponožek onošených
ó, ty poživatino smělá!

Inzerát

99% muž hledá ženu nebo postarší dív-
ku, která by ho uměla přebalit. Vztah je
vhodný zejména pro emancipované. Zn.
Úvod do životní reality.
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Stopy

Josef Brand 

Kapitán revoluční gardy II.
Nemusel jsem se dlouho zdržovat. Když

jsem vyšel ven, podivoval se gardista, že
jsem tam byl nějak krátce a posílal mne,
abych si to řádně prohlédl. Neměl jsem se
k tomu. Měl jsem dobrou představu o tom,
jaké hodnoty garda zachránila. „Prosím tě,
jdi s ním a pomoz mu, on nic nepochopil,“
pobídl gardistu jeho velitel. Musel jsem
znovu dovnitř, zašli jsme trochu dál mezi
regály, můj průvodce sáhl do jakési hro-
mady už viditelně nastříhaných látek, vytáhl
jeden slabší štůček a podával mi ho s po-
kynem: „Tumáš a strč to pod kabát.“ Mé
váhání rázně ukončil: „Nebuď trouba

a ber!“ Konečně jsem pochopil, proč
každý musel vcházet sám. Nebylo třeba
svědků. Nezbývalo nic jiného, než nebýt
trouba. Poněkud jsem v prsou zesílil, ale
nebyl jsem sám. V autě jsme svou tloušťku
cpali do tašek nebo jsme ji balili aspoň do
papírů.

Otřesnější zážitek jsem si odvážel
z Bečova, konkrétně z hradu. V malých
kobkách drželi gardisté nějaké Němce.
Když jsem se ptal, čím se provinili, do-
stalo se mi vysvětlení: „Jsou to Němci
a lumpové.“ Jeden z průvodců otevíral
kobky. Do dveří se vždy postavil vězeň

Do talíře rajské

Ty, dávná americká múzo
přišlas do strádající Evropy
zasadit drobný keřík potravinové pomoci
vydalas nám rudý a celokulatý plod 

přátelství
a příchylnosti značné.
Amen.

Průvodkyně chlapeckých školních nosů
kráso, jsi rozlívatelná!
Ve jménu Drákulova zubu
ty, krvi vášně a života, teč!

Rajská žbluňkla mi do talíře
je jako rybníček
míjený na podvečerní procházce
Eine kleine romantische landschaft
řku zbožňovanému srdci, když s ní kráčím 
vyklenuti sedmerem knedlíků – každý!

Pojďme do kraje
pojďme tlustě zastříhat ušima
říhnutím zavolat přes vodu k žabičkám
jak horoucí láska 
naše věčná rajská
sevřela dvě utinťaná hovězí srdce.
Vyslechne nás žabka Helena Zmatlíková 
též žabka F. X. Háj
na hladinu budou solit se mušky 
a ticho v dálce rozevře vějíř štěkotu psa
vypadne do vzduchu ze secesní ruky
otevírající šperkovnici vyžlaté řeznice
do ohnivého večera
v němž prášková luna v zenitu
je vykynutá jak milovaná žena
žena přetínaná nerezovým nožem 
žena knedlík
žena houskový knedlík
žena houskový knedlík politý omáčkou
žena houskový knedlík politý báječnou 

rajskou omáčkou!



a v pozoru ze sebe soukal české hláše-
ní, samozřejmě značně komolené. Prů-
vodce mu uštědřil facku, zavřel dveře
a vedl nás k dalším. V jedné kobce osa-
mělého vězně zbil. „Co ten člověk pro-
vedl?“ chtěl jsem vědět. Dostal jsem vy-
hýbavou odpověď. Měl ji podpořit argu-
ment, že Němci naše lidi v koncentrač-
ních táborech také mlátili. Příčila se mi
tahle gardistická exhibice, ale s námitka-
mi jsem nepochodil. Nikdo z velitelů –
mám na mysli kapitána Hrbka a nadporu-
číka Dandu – gardistu nepokáral, ani mu
nedomluvil, aby to nedělal. Hrbek kon-
statoval, že jsem zbytečně citlivej, Němci
s námi také neměli slitování.

Po celou zpáteční cestu do Plzně se
mi do mysli vtíraly obrazy z Bečova
a hned zase z knihkupeckého krámku
v Plané. Počátek cesty za RG a její ko-
nec. Dva obrazy, dvě otázky. Jak si na ně
odpovím? Jak se mám dívat na přísluš-
níky ve válce poraženého národa, který
evropským národům způsobil tolik zla?
Budu jim podávat ruku, nebo mám sou-
hlasit a přidat se k tomu, co jsem viděl
v Bečově? Po celou válku jsem nenávi-
děl okupační moc, německou moc. Z té
nenávisti jsem se odmítal naučit němec-
kou řeč. Asi jsem nenáviděl Němce vů-
bec. Proč jsem za tak krátkou dobu po
skončení válečného pekla najednou po-
cítil soucit se starcem už téměř bezmoc-
ným v tom plánském krámku? Proč jsem
se vzepřel při pohledu na násilí ničím
neodůvodněné na bečovském hradu?

Své zážitky a úvahy jsem nesvěřil papí-
ru. V té době by je byl se mnou sdílel má-
lokdo. Neměl jsem odvahu? Nevím, pře-
mýšlel jsem více o sobě, zda nejsem pře-
citlivělý. Napsal jsem delší článek, rozpa-
čitý, neuspořádaný a neobratný. Nepři-
nesl to, co očekával kapitán Hrbek. Ne-
byl spokojen ani šéfredaktor, přestože

obdivem ke kapitánovi nehýřil, ba na-
opak. Další otázkou pro mou rozjitřenou
mysl: Co se ode mne očekávalo? Měl
jsem více vyzdvihnout a na příkladech
čtenáři přiblížit úlohu Revoluční gardy?
Měl. Byl to můj zámysl. Ale nějak mi zá-
žitky a poznatky stínila ta bečovská exhi-
bice, chebský trezor se zlatem. Z bez-
radnosti novinářského začátečníka ne-
mohl vzejít článek, který by neochvějně
čelil různým námitkám vůči Revoluční
gardě a kritikám, které zlehčovaly půso-
bení gardistů v pohraničí.

S odstupem doby přemýšlím o činnos-
ti revolučních gard s čistou myslí. Nemo-
hu souhlasit ani s glorifikací, ani s jedno-
značným odmítnutím jejich zásluh. Ob-
novený stát přece musel udržovat pořá-
dek na celém svém území. Neměl armá-
du, neměl pořádkovou policii, která by
v bývalých Sudetech obnovila jeho pra-
vomoc. Dobrovolnický sbor gardy byl ře-
šením. Jeho skutečné zásluhy znevážily
činy jednotlivců. Omluvou tu pro ně ne-
může být, že vyvěraly z poválečné nená-
visti k původcům krutého násilí a milionů
zničených lidských životů. V řadách gar-
distů se vyskytovali lidé morálně nalome-
ní, chamtivci až zloději. Před tím nelze
zavírat oči, ale jednoznačně odsuzovat
RG mohou jen lidé, kteří skutečnou
situaci v poválečném pohraničí nepo-
znali. Nebo v sobě nesou rovněž zasle-
penou nenávist ke všemu, co po druhé
světové válce vzniklo z lidové iniciativy.

Hned po příjezdu z reportážní cesty za
Revoluční gardou v pohraničí se kolem
mne nahrnuli zvědavci z redakce i admi-
nistrace a pobízeli, abych vyprávěl své
zážitky. Mé povídání provázely uštěpač-
né poznámky na kapitána Hrbka. Do té
doby jsem o tom člověku neslyšel a ne-
znal jsem ho jinak než jako kapitána
a velitele RG v západočeském pohraničí.
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Pohrdavé postoje k němu, jak je vyjadřo-
val šéfredaktor Oliverius a Ladislav Pech,
bych asi nebral za plnohodnotnou minci,
ale věřil jsem Karlu Prokešovi, vedoucí-
mu administrace. Považoval jsem ho za
přímého, čestného člověka. O Hrbkovi
mluvil bez úsměšků, bez jízlivosti. Najed-
nou mi bylo zřejmé, proč k tomu člověku
v uniformě kapitána nemohu najít vřelý
vztah. V jeho jednání bylo něco nepřiro-
zeného, odpudivého. Můj odstup vyplý-
val jen z intuice, nikoliv z poznání. Cesta
po posádkách RG byla příliš krátká a
příliš uchvátaná, abych ho lépe poznal
anebo se s ním sblížil.

Dodatečně jsem se dovídal, že Hrbek
nikdy nebyl důstojníkem armády, hodnost
kapitána si s nárameníky upevnil sám. V té
revoluční době bylo všechno možné. Je-
ho sláva po rozpuštění RG rychle poha-
sla, ale svých snah po zaujetí významného
postavení a po osobním prospěchu se ne-
vzdal. Setkával jsem se s ním s většími či
kratšími přestávkami v době svého novi-
naření v pozdějších letech a nakonec v re-
dakci Západočeského nakladatelství.

V roce 1945 jsem ovšem nemohl tušit,
že budu svědkem předpovědi Karla Pro-
keše: Rudolf je ambiciózní člověk, je
drzý a drzost je lepší než poplužní dvůr.
On to Havlíček dobře napsal, že kdo má
„r“ a velkou hubu, dobře v světě pocho-
dí. Rudolfek není v té své dravosti sám,
má rodinný klan. – Měl. Rudolfův bratr
Václav se v květnových dnech roku 1945
dostal do čela obecní správy Plzně jako
starosta. Když se pak z koncentračního
tábora vrátil Josef Ullrich, vznikla kuriózní
situace, která se ve veřejnosti přetřásala
nikoliv bez úsměšků. Ullrich se stal pri-
mátorem, Václav Hrbek starostoval. Oba
byli členy KSČ. Zákulisí a řešení tohoto
paradoxu si nepamatuji. Osudy Rudolfa
Hrbka jsem nesledoval. Setkal jsem se

s ním znovu, když byl ve funkci ředitele
Kovošrotu a sídlil na náměstí Republiky.
V té době už měl za sebou knížku drob-
ných próz Proletáři. K ní pak přibylo Do-
brodružství na Černé řece a Družina čer-
ného pera.

O literární tvorbě Rudolfa Hrbka jsem
neměl valné mínění, přestože první jeho
knížky měly svou úroveň. Získaly ji zá-
sluhou upravovatelů, zejména díky Karlu
Hráchovi, který byl redaktorem Pravdy,
ale brzy přešel do Prahy. Zcela rozkrytý
pohled na Hrbka spisovatele mi poskytla
teprve práce v Západočeském naklada-
telství. Tehdejší ředitel Václav Brašna,
který Hrbka přímo nenáviděl a tituloval
ho kovošroťák, Jidáš i jinými názvy, mi
ukázal Hrbkův rukopis Proletářů – za-
choval se v archivu nakladatelství. Z pů-
vodního textu s hrubými pravopisnými
chybami nezůstala snad jediná věta bez
úprav. Prvním upravovatelem byl Josef
Bouzek, učitel, ředitel školy a autor ně-
kolika básnických knížek. Bylo to nad je-
ho síly, proto se práce ujal Karel Hrách –
Dostál. Ani jediná knížka Hrbkova se
neobešla bez velkých úprav. Nejzdařilej-
ší knížku, která nese autorovo jméno,
předělal z gruntu Josef Koenigsmark,
tehdejší šéfredaktor nakladatelství. Hlav-
ní postavou onoho literárního příběhu je
pan Bublich.

Hrbek se za vydávání jeho spisů od-
vděčoval tím, že v roce 1968 sháněl mi-
mobilanční papír, aby se plzeňská edice
mohla činněji rozvíjet. Tehdy mu nevadil
ani tehdejší Václav Kuchynka, ani Josef
Koenigsmark. Ale už v roce 1969 se od
nich distancoval. To už věděl, že to byli
„pravičáci“ a že by mu mohli být více
nebezpeční než užiteční.

Po změně vedení Západočeského
nakladatelství upravovali Hrbkovi další ru-
kopisy někteří pedagogové z plzeňské

12



univerzity. Bez nich by Západočeský kraj
měl o jednoho spisovatele méně a plzeň-
ská skupina Svazu českých spisovatelů
by zůstala bez předsedy.

Po odchodu Václava Brašny do důcho-
du přinesl Hrbek novému řediteli Jirkovi
své další dílo Život na splátky. Měl to být
román o zrádci dělnické třídy, který se
vetřel do KSČ. Ve skutečnosti šlo o sle-
penec jakéhosi milostného příběhu z údo-
bí hospodářské krize. Měl jsem román
připravit k tisku. Nemohl jsem opravovat
jen jazykové a stylistické prohřešky.
Navrhoval jsem autorovi další „úpravy“.
Vnímavý člověk by jasně vyrozuměl, že
napsal hloupost zcela neúnosnou.
Hrbek to nepochopil. Usoudil jsem to
z jeho nedůtklivých reakcí. Řekl jsem mu
tedy otevřeně, že žádný nakladatel ruko-
pis nepřijme bez zásadního přepracová-
ní, což je záležitost autora, nikoli upravo-
vatele nebo redaktora publikace. Nevím,
zda Hrbek na rukopisu znovu pracoval,
nový ředitel ZN Vladimír Slonek Život na
splátky pak vydal. Nenašel jsem v sobě
sílu, abych tuto knížku otevřel a četl.

Řediteli Jirkovi pak přinesl Hrbek nový
rukopis. Byly to povídky – prý skvostné
Paměti kádrováka Kudry. Ředitel mi je
dal na stůl, abych nebyl bez práce.

Paměti tvořily povídky zcela nesouro-
dého ztvárnění. Nemohlo je sjednotit ani
jednotné téma – sex za branou Škodov-
ky –, ani jakýsi pokus o spojovací slovo
kádrováka Kudry. Povídkové skvosty se
hemžily lascivnostmi, naivnostmi hodný-
mi chápání puberťáka a vyloženými hlou-
postmi. Vzpomenu jediné za všechny.

Manželé touží po dítěti, ale jejich sna-
žení je marné. Navštíví lékaře. Při pro-
hlídce ženy pan doktor zjistil, že (cituji):
„…její ňadra to byla práce fenomenál-
ního výtvarníka. Oblá, pevně umístěná na
hrudi, deroucí se do světa dvěma ostrý-

mi hroty…“ Z toho doktor usoudil, že že-
na je zdravá. Potěžkával ta ňadra a řekl:
„Tady je všechno připraveno jen rodit
a chyba je jen u manžela.“ Vida, stačí
potěžkat ňadra a lékař pozná, že žena je
v pořádku. A jak se to má všechno na-
pravit? Poradí nešťastnici, aby si dítě ne-
chala udělat od jiného, aby to manžel ne-
věděl. Pro jistotu pan doktor nabere krev
manželovi, pozve dvojici na kafe, a než tu
literární bryndu vypijí, už je tu výsledek
z laboratoře. Je to tak, manžel je ne-
schopný plodit. Po váhání se žena roz-
hodne, že se zachová podle rady lékaře.
Pozve si při vhodné příležitosti fešác-
kého šoféra, který o ni stojí, a dopřeje
mu pomilování. Ještě před aktem vyrazí
chtivému milenci „malý kulatý předmět“
z ruky, a tak se dočká oplodnění. Autor
si neodpustil sdělit, že ten malý kulatý
předmět zapadl pod gauč. Vida, jak ohle-
duplně a cudně lze mluvit o prezervativu!

Autorovi jsme rukopis vrátili bez písem-
ného zhodnocení. Ředitel Hrbka pozval,
ale sám mu nic nezdůvodňoval. Do kříž-
ku s autory se nikdy nepouštěl, to museli
vyřizovat redaktoři. V případě Hrbka to
bylo zvlášť důležité, bumerang Hrbkovy
zloby se snese na hlavu níže postavené-
ho, nikoliv na ředitele. Na „souboj“ s Hrb-
kem jsem se důkladně připravil. Z před-
cházejících debat s ním bylo nad slunce
jasné, že nepochopí ani na zlatém tácku
servírovanou radu, natož kritický pohled.
Vždycky si vedl svou a všechny námitky
bravurně smetl se stolu obvyklou větou:
„Píšu jenom to, co v životě bylo a litera-
tura má obrážet život.“

K rukopisu Paměti kádrováka Kudry
jsem mu naservíroval připomínky velmi
něžně. Reagoval, jak jsem předpokládal.
Začal jsem o oplzlostech a věcných chy-
bách. Trochu zkrotl, ale nehodlal se
vzdát. Sáhl jsem tedy pro argument, kte-
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rý na něj musel platit. Vytáhl jsem ideo-
logického strašáka: „Vždyť je to politicky
neúnosné. Kdybychom ve Škodovce ne-
viděli nic jiného, než že se za branou
souloží, že se lidé miliskují místo práce,
musel by nám ředitel Škodovky a partajní
výbor podniku, obrazně řečeno, rozbít
hubu. A když si představím, jak by reago-
val krajský výbor, je mi z toho úzko.“ Stra-
šák zaúčinkoval. Paradox spočíval v tom,
že strašidlo držel člověk vyobcovaný
z partaje a bál se normalizátor. Vzal ruko-
pis a mlčky odešel. Asi tři měsíce se
mnou neztratil ani slovo. Neměl jsem če-
ho litovat.

Po několika letech jsem Rudolfa Hrbka
vídal jen zpovzdálí a ztrácel jsem o něj
zájem. Potkali jsme se v nemocnici. Byl
hospitalizován. Viditelně zchátral a zdra-
vil mne přívětivě. Už to byl jiný člověk,
proti tomu jak se choval v dřívějších le-
tech. Krátká rozmluva se vzdor mému
očekávání netočila kolem jeho choroby.
Vzpomněl na naše první setkání v roce
1945 i na zápasy nad rukopisy. „Co mys-
líš, zbyde z toho mého psaní aspoň ně-
co?“ ptal se trochu sklesle. „Na to může
dát odpověď jenom čas, netroufám si to
posoudit,“ řekl jsem, abych ho neranil
příliš.

Dana Raunerová

Psí báseň – Ve skříni
Psí báseň alias Pašák

Psí oči, psí láska, psí oddanost.
Psí smutek, psí život, dej psovi kost.
Mít hlad jak pes, jak pes být bit,
být psí čumák.
Mít náladu, však pod psa jen,
jít tam, kam psa by nevytáh.

Tak je to, psi se nám zapisují do života
jako regulérní partneři.

Tak třeba Barča alias Kulajda první.
Anebo Stývek – Pašák a Motovidlo. Bar-
ča s očima od borůvek, zasněnýma
a něžnýma jak touha zakletá do černého
jantaru a Stývek – šibal a oddané dobra-
čisko v jednom pytli se střeštiprdlem
a vášnivým hledačem stop všeho, co má
brka, kožíšky, tlapičky, kopýtka a voní to
po Vánocích. Bažanti mají zase ranní roz-

cvičku, honičku s mokrou babou od Pa-
šákova čenichu nakonec.

Tě péro, klucí! Tak zase zítra!
A už sviští těsně nad zemí jako kulový

blesk střapatou kšticí louky už dávno
nečesané, nestříhané a suché na troud.
Uchechtaná papula až po nadšenou
oháňku vyzdobená chuchvalci lopucho-
vých ježků.

Jsem Pašák, jsem Pašák! Koukej,
paničko, to stojí za podrbání na břiše,
viďže!

Ve skříni

Ve skříni skřípou střípky stříbra střapatí
skřítci skrčení pod tříští střapců třepe-
talek potřísněných stříkanci z třiceti tří
stříkacích pistolek.

Kapky deště
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Milan Čechura

Tichá hrůza
Chtěl bych vám vyprávět o jedné noci,

kterou jsem s knihou, jmenovanou v nad-
pise, prožil. Ale nejdřív několik slov o ní
samé.

Někdy se podívám na regál, kde stojí
a zdá se mi, že mezery mezi ní a jejími
sousedkami jsou o trochu větší než ob-
vykle. Nabízí se pro to vysvětlení. I ty
ostatní se jí bojí. Zrovna nedávno jsem si
na ni vzpomněl, když jsem se díval na
televizi, která na mě chrlila ty své hrůzy
každý den, každou minutu a vzhledem
k rozvíjejícím se technickým možnostem
i snad každou vteřinu. Díky ní, ačkoli ne-
vím, zda je tady na místě slovo díky, jsem
notně otupěl. Možná právě proto jsem
znovu vytáhl tu ohmatanou knížku. Třeba
jsem se potřeboval zase jednou tak krás-
ně „zabát“, ale ne televizně a dokumen-
taristicky, ale tak nějak iracionálně, tak
jak se to přesně říká v anotaci.

Ať to zní sebepodivněji, patřilo odedáv-
na k oblíbené lidské zábavě navzájem se
povyrážet vyprávěním o hrůzách všeho
druhu a v bezpečí u teplých krbů a v čet-
nějším obsazení se krásně bát.

Otevřel jsem ji a hned si vzpomněl na
tu noc před mnoha lety. Všechno tehdy
souhlasilo. Až na ten krb a také to četněj-
ší obsazení. Byl jsem sám a topení moc
nehřálo. Přináším z té noci reportáž
o tom, jak ledový děs sevřel mé srdce
a útroby. Pojďte se bát spolu se mnou.

Únor. Za okny fičí mrazivý vítr a žárovka
bliká. Sedím v kuchyni. Na stole přede
mnou leží knížka, z jejíž obálky na mě zírá
lebka a povalují se na ní odříznuté údy.
Listuji obsahem a zjišťuji, že je v ní šest-
náct povídek. Jde vesměs o velmistry ho-
roru, což je anglický výraz pro hrůzu.

První povídka se jmenuje Ptáci a je od
Daphne du Maurier. Jsem sice trochu
připraven, viděl jsem Hitchcockův film,
ale přesto mně po zátylku běhají mraven-
ci a po nárazu něčeho do okna sebou
nepříčetně škubnu a čekám, že se na
mě odněkud vyřítí špaček. Vstávám a roz-
svěcuji na chodbě.

Druhá v pořadí je Čekárna od Roberta
Aickmana. Tak tady už jde veškerá sran-
da stranou. Noc v ní strávená s Edwar-
dem Pendleburym a zjištění, že byla po-
stavena nad vězeňským hřbitovem, mě
donutí rozsvítit v obýváku a nervózně pro-
zkoumávat podlahu panelákového bytu,
zda odtud nevylezou nějací pohřbení.
Podívám se na hodiny a konstatuji, že
bych už měl jít spát. Ale nemohu. Před-
stava tmy a samoty je ochromující. Dá-
vám si tedy závazek, že budu číst tak
dlouho, dokud nenarazím na nějakou
méně strašlivou povídku. Pak přestanu
a v relativně dobrém psychickém rozpo-
ložení se uchýlím do bezpečí postele.

Špatné rozhodnutí. Taková neexistuje.
Při Plášti od Richarda Blocha běžím
zmáčknout vypínač už i do ložnice, při
Specialitě šéfkuchaře, stvořené Stan-
leym Ellinem se mi ještě ke všemu udělá
špatně, a když dočtu Malého vraha od
Raye Bradburyho, svítí se i na záchodě
a já se třesu jako osika a násilím se nutím
zavřít knížku, protože další povídku už
bych asi neskousl. A taky už v bytě ne-
mám víc světel. Stejně je za chvíli budu
muset zhasnout (jaká hrůza) a jít do prá-
ce. Ale to až za chvíli. Teď ještě sedím za
stolem, vlasy mám zježené, a ten vítr za
oknem je čím dál tím víc mrazivější.

Také jste někdy prožili takovou noc?
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Stanislav Bukovský 

Proč v té televizi...
Jestřáb
V době nacistické okupace českých

zemí se mnoho vlastenců zapojilo do za-
hraničního i domácího odboje a řada
z nich za to zaplatila životem. Mezi těmi
tisíci, kteří se nesmířili s potupnou oku-
pací a plnili nejrůznější úkoly v rámci jed-
notlivých organizací domácího odboje je
i několik výjimečných jedinců, kteří získa-
li proslulost neohroženým bojem proti
nacistickému bezpráví takřka ve stylu
westernových hrdinů. Takovým byl napří-
klad příslušník vojenského odboje, jeden
z proslulých „Tří králů“, škpt. Václav Mo-
rávek či domažlický skaut Jan Smudek,
řečený „Nepolapitelný Jan“.

V Plzni se okupantům podobným způ-
sobem postavila dvojice statečných
skautů Jiří Mantl a Alois Chmelík. Jiří
Mantl se narodil 28. 12. 1924, bydlel
v Resslově ulici č. 21 a pracoval jako
technik ve Škodovce ve slévárně kovů
(později Hutě). Jeho přítel Alois Chme-
lík se narodil 16. 2. 1921, měl bydliště
v Korandově ulici č. 17 a jako technik
pracoval ve strojírně 1 (později Turbíny).
Působili v odbojové diverzní skupině
Jestřáb. Jejími členy bylo zprvu deset,
později přes osmdesát mladých bojov-
níků, skautů, mnohdy studentů; kromě
jiných také Václav Kuttan Wapusk, Max
Aschenbrenner a další. Členové skupi-
ny uskutečňovali především ve Škodov-
ce sabotáže a podíleli se též na zpra-
vodajské činnosti. Od počátku roku
1943 prováděli tajný vojenský výcvik se
zbraněmi ukořistěnými z německých
skladišť. Měli několik pistolí a pušek,
těžký a lehký kulomet a větší množství
střeliva.

Mantl s Chmelíkem byli při nočním prů-
zkumu závodní vlečky do doudlevecké
Škodovky ve Vinohradské ulici 15. lis-
topadu 1942 přistiženi dvěma členy hlíd-
ky Schutzpolizei, které v sebeobraně po
krátké přestřelce zastřelili. Chmelík při
přestřelce utrpěl průstřel břišního svalu.
Po vyléčení pokračoval v odbojové čin-
nosti. Jindy byli tito dva skauti při obhlíd-
ce plzeňského letiště přepadeni němec-
kým vojákem, kterého se jim také podaři-
lo zastřelit. Stejně dopadl i strážný objek-
tu, který přispěchal vojákovi na pomoc.
Později odvážná dvojice ve snaze získat
další zbraně utopila ve Mži další dva ně-
mecké vojáky. Gestapu se přes rozsáhlá
bezpečnostní a pátrací opatření dlouho
nedařilo tyto dva statečné odbojáře do-
padnout. V lednu 1944 byli průzkumníci
Jestřábu opět zaskočeni při jedné z čet-
ných výprav. Chmelík při útěku v nouzi
odhodil zimník a boty, které pak byly ve
snaze o vypátrání jejich majitele vystave-
ny ve výkladní skříni na náměstí Republi-
ky. Ani tentokrát se ale gestapu nepoda-
řilo tyto dva odvážlivce vypátrat. Další
člen Jestřábu Václav Kuttan byl nucen,
aby zamezil prozrazení a pozatýkání sku-
piny, zlikvidovat dalšího z řad nepřátel,
který jí byl již na stopě.

Na jaře 1944 při rozbíjení odbojové
organizace ETA gestapem, při níž vznikl
i oddíl Jestřáb, však došlo i na tuto sku-
pinu. Nerozluční přátelé, stateční vlas-
tenci, Jiří Mantl a Alois Chmelík byli
zatčeni 12. června 1944. Po vyšetření
jejich rozsáhlé odbojové činnosti byli oba
odsouzeni k smrti a 15. září 1944 v Pra-
ze na Pankráci popraveni. Spolu s nimi
sdíleli stejný osud i Mantlova matka Amá-
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lie, Chmelíkova žena Anna a dva další
členové Jestřábu. Šest jich pak ještě
zemřelo v koncentračních táborech. Po
válce komise MNO přiznala Jestřábu
jako jediné protinacistické organizaci
v Plzeňském kraji charakter partyzánské
skupiny. Což samozřejmě neznamená,
že by jinak na Plzeňsku nebylo dost od-
bojářů. Jen ve Škodovce jich bylo nacis-
ty popraveno a umučeno 262.

Zabíjení po česku
Můj otec, odbojář odsouzený za ně-

mecké okupace k trestu smrti, se za-
chránil po náletu na Drážďany 13. února
1945 útěkem z rozbombardovaného vě-
zení. V krutých mrazech, špatně obleče-
ný, vyhladovělý, zesláblý po přestálém
utrpení, se po nocích dovlekl pěšky do
Prahy, kde se v úkrytu u svého bratra do-
čkal osvobození. Měl plné právo nená-
vidět Němce, mohl by tehdy, kdyby
chtěl, se jim mstít. Naopak nám však ja-
ko dětem vyprávěl, jak byl zhnusen tím,
když viděl „hrdiny“, kteří v době, když už
jim nehrozilo ze strany někdejších pří-
slušníků „panské rasy“ žádné nebezpe-
čí, tloukli hlava nehlava Němce, stařen-
ky, starce i mladíky, aniž by zjišťovali, co
jsou zač a co předtím dělali. Stejně tak
nám tenkrát líčil, jak se chovali někteří
příslušníci revolučních gard, zlé jazyky
jim dokonce přezdívaly „rabovací gardy“,
jak se obohacovali v domech, jež Němci
při odsunu museli opouštět, aniž si svůj
majetek mohli vzít s sebou. Taky nám ale
vyprávěl, jak se chovala za okupace
k Čechům velká většina Němců. Říkal
nám, co zažil a na vlastní oči viděl, ale
o tom, jakému mučení byl po zatčení
vystaven, ani mluvit nechtěl. Když pak
dostal v Plzni pozvání na popravu gesta-
páka Georga Pittermanna, který vedl je-
ho vyšetřování, nešel tam.

Dnes se stalo v televizi módou ukazo-
vat v době, kdy bychom měli oslavovat
výročí znovunabytí svobody, brutální
násilí Čechů vůči Němcům, mnohdy
i jednoznačně neprokázané, k němuž
došlo po osvobození. Ne že bych měl
něco proti tomu, aby se pravda ukázala
ve své skutečné podobě. Ale zdá se mi,
že ta pravda je nepřiměřeně jednostran-
ná. Někteří Češi se tehdy v krátkém ča-
sovém úseku chovali zvráceně. Předtím
se většina Němců v souladu s tehdejší
státní mocí chovala v domnění, že je to
projev německého vlastenectví, také
dlouhodobě zvráceně. Byla dejme tomu
zmanipulovaná a možná, že by i pro ně
nesouhlasit s vládnoucí ideologií zname-
nalo značné riziko. 

Proč ale někteří ti Češi, mnohdy osm-
náctiletí mladíci, se chovali tak nelidsky?
Nebylo to tím, že od svých dvanácti do
těch osmnácti let byli nelidsky vychová-
váni? Před okupací, v Masarykově a Be-
nešově republice, se mládež vedla k hu-
manismu. Škola, skaut, Sokol a ostatní
vlastenecké spolky a organizace učily
mladou generaci zásadám slušnosti, to-
lerance a demokracie. Ty české hordy,
co se po válce chovaly jako předtím na-
cisti, do značné míry i němečtí nacisté
vychovali. Další čeští zlosyni byli kolabo-
ranti, kteří chtěli na poslední chvíli skrýt
svou vinu dalším proviněním proti lidské
morálce. Kdyby nebyla okupace, nebyli
by ani kolaboranti.

A tak mě napadá: Proč v té televizi také
neukazují kořeny toho zabíjení po čes-
ku? Kdo vlastně to všechno špatné, co
se před válkou, za války a po válce
odehrálo, zavinil? A proč a v čí prospěch
vlastně televize a někteří novináři nám
podávají takhle jednostranný, mnohdy
zkreslený a naše negativní činy a stránky
zveličující obraz o té naší povaze české?
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Oldřich Janota

Palíčko žhní
Vídal jsem ho častokrát, jak kraje na

hlarinet. Někdy také krával na hlavír, ale
co kdyby hrál na housle, bylo by to ještě
nesrozumitelnější, ten dvojitý uzel na kra-
vatě jazyka. Zatřpytěn jitřní rosou tak hrá-
val, sám jeden ze stínu borovic, jak k rá-
nu nocí se prodíraly sny. 

Palíčko žhní již vysoko nad vodou. Řo-
vá neč povstává v jehličí opeřená hiero-
glyfy spadaných šišek, podmořskými
hvězdicemi spadaných prasklých bukvic,
na hrázi rybníka když sedáváme, když
sedává mech. 

Krajem procházely tehdy bouřky a po
nich v oblouku duhy slunce promítalo
k Zemi křivku své aury, geometrii kruhu,
kterou později lidská mysl použila k vy-
nálezu kola.

V chaosu chroští a ostrůvků borůvčí
utopených v moři zapomnění lesa se člo-
věk orientuje, teprve když narazí na sto-
py uspořádanosti. Obdélník turistické
značky, trojúhelník kamene nebo klínu
kmene, vyříznutého dřevorubci, kruh vy-
padlého oka suku. 

A přece chaos lesa má svůj přesný
řád, nikoliv geometrický, ale řád plynutí
času. Pak má každá spadlá jehlička či
šiška své přesné místo, dokonalé tím, že
je světem, zjeveným bytím. 

Čas podobný letu. Opuštění opor a jis-
tot, o které se tvor opíral. Nekonečná no-
vost okamžiků, mnohost způsobů, jak
uspořádat ikebanu větvičky, holubinky
a kapradiny. 

Z místa, kde mezi lesními stromy roste

pár planých třešní, zaznívají ostrá třesk-
nutí. Divoká prasátka tam hledají spada-
né ptáčnice a drtí je – i s peckami –
mocnými kančími zuby. Prachátka rosní. 

Řová neč je řečí recyklovanou, a také
akordem. Akord slov, na rozdíl od tónů,
je obtížnější, neboť spojuje různé barvy
tónů, ale i různé významy. 

V 80. letech jsem v zákulisí folkového
festivalu Lipnice naslouchal natáčení
rozhovoru s písničkářem Karlem Plíha-
lem. „Karle, tys nedávno vystupoval v te-
levizi,“ ptal se záludně Láďa Zajíček ze
Sekce mladé hudby. Vystupování v tele-
vizi se totiž za socialismu prakticky rov-
nalo kolaboraci. „No, já si tam připadal
jako debil,“ odpověděl Plíhal. „Jak to,
žes tam nebyl?“ zlobí se Zajíček. „Ale já
říkám debil,“ hájil se Karel. Zajíček už
zuří: „Neříkej, žes tam nebyl, když já
jsem sám viděl, žes tam byl.“

Řád světa nezjevený skrze lidský zá-
měr, nýbrž skrze to, s čím svět přichází,
podobně plaše jako zvířata a ptáci, po-
kud mu uděláme prostor utišením mysli
a srdce.

Nika si zoufá, neboť má do školy na-
psat slohový úkol o tom, co zažila o prázd-
ninách. 

„Ale já si pamatuji jen samé nedůležité
věci! Co někdo obyčejně řekl, jen tak!
Pohyb ruky, když jsem trhala jitrocel!“
říká nešťastně.

Kéž nám toto léto v paměti tak navždy
zůstane. Vzpomínka na pohyb ruky, trha-
jící jitrocel.
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Barbora Novotná   

Zatím nic... nového pod sluncem

Umgebung

Na tomto malým nádražíčku
je vajglů tak na dvě stovky!
Ať se koukneš vpravo, vlevo
– všude samý krabicovky.
Stejně jako v Běsech,
tak v mojí hlavě stál
– nadšenec a liberál.
Přejela jsem kvůli němu,
teď vajgly plní
část mých vjemů.

Nevím, že na mě
bude vylit rum,
tak oddávám se 
svým nádražním snům.
Hraju si s okuskem,
pro ujištění dotknu se (jsem).
Stejně jak on, tak tam stál
člověk já a… ideál.

Vně

A zase jednou vyloučeni
z bezprostřední blízkosti.
A tak jak…
jak pes bez kosti.
Vyloučeni s úzkostí
a naděje prosti
s absolutní nezjevností
ze starýho do novýho prostoru.
Nikdy víc, nikdy víc
řvou zadušeně z popelnic
zbytky ranního světla.

Proč jsem vulgární?

Nalila jsem si polední mléko,
abych se nenalila něčím jiným.
Co je to, to co mě svléklo,
co shledalo mě vinným?
Člověkem na prahu zmatku…
Co je to, to co utáhlo mi matku?
Co omezilo mě na frázi přežití?
Co krájí čas na mléka dolití?
Já jsem vulgární, ty jsi vulgární,
ale jsou i vulgárnější.
Co řeknu, co řekneš,
co řeknou,
je nepodstatný v letním nočním vzduchu,
ztrácím se a nemám tuchu…
Proč z poledne skáču do večera?
Proč jsem iluze obrečela?
Proč jsem vulgární?

Smíření

Přestanu sbírat ubohý životní artefakty,
aby se nic nedalo zakopat,
až bude konec.
Budu se opírat o holý - třeba krutý -
fakty,
abych se neztratila v (za obzorem
se ztrácející) teorii.

A ty jen říkáš, a to dosti naléhavě,
že prý ze mě nelze číst.
No, ještě abys věděl,
co za plky honí se mi v hlavě
– nemyslel bys na mě,
tím si buď fakt jist.
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Lucie Koutná

Chléb a hry
Jmenuju se Alan a dnes v noci jsem

měl zvláštní sen. Ve školícím středisku
jedný reklamní společnosti právě kreslil
na tabuli profesor schéma znázorňující,
co je zábava. Poměrně detailně tam vy-
kreslil různý obchodní domy, aquaparky,
kina, divadla, koncertní domy, zábavné
hotely, herny, módní přehlídky, ale taky
různý hračky, auta, domy, zahrady atp.
Všecky tyto věci byly součástí jedný veli-
ký množiny, kterou profesor nazval zába-
va. Mým úkolem, tak jako všech těch lidí,
co byli v místnosti, bylo pochopit ten prin-
cip – umožnit lidem zábavu, podílet se na
nových formách zábavy. Být nadšen no-
vým modelem luxusního vozu, ale stejně
tak i novým dokonalým šampónem na
vlasy, který myje vlasy bez pomoci vody.
Příliš jsem o tom nepřemýšlel, nápadů
jsem měl dost, tak pro mě nebyl problém
vymyslet nějakou reklamu. Peníze, které
jsem si takto vydělal ve firmě, jsem pak
mohl používat libovolně, tak jako jiný lidi.
Možná jsem jen nebyl tolik ovlivněn rekla-
mou při výběru, ale výdobytky moderní
doby jsem používal. Doma jsme měli 3D
televizi, a když jsme šli do práce, nastavili
jsme vysavač, aby luxoval za nás. A nejen
to, taky žehlička sama žehlila a v domě
bylo spoustu dalších „inteligentních“ pří-
strojů, které jsme třeba jen načasovali ne-
bo případně sepnuli pomocí dálkového
ovládání. To není sci-fi, takhle to fungova-
lo i v jiných domácnostech lidí, co na to
měli peníze. Najedení jsme byli, domácí
práce za nás obstarávaly přístroje, takže
jsme se mohli bavit – chodit na koncerty,
do divadla, do aquaparku, na různé show
nebo si chatovat s přáteli atd. Těch mož-
ností bylo spousta. 

Pak jsem se účastnil ve firmě dalšího
školení – monitoring chování spotřebitele.

Profesor se nás ptal: „Jak můžeme sle-
dovat spotřebitele?“ Ale hned si začal
odpovídat sám. 

„Osvědčily se nám zákaznické karty,
pomocí nichž můžeme hrát hru. Přičemž
veškerá esa třímá v rukou firma…“

Během školení mě cosi napadlo, tak
jsem to vyřkl nahlas: „Vědí akcionáři, že
za hranicemi země nebo i v zemi žijí lidi,
kteří si nikdy nebudou moct třeba vyjít na
konzert (pokud o to teda budou stát), lidi,
kteří celý život hladoví jen proto, aby-
chom my byli přežraní?“ 

Lidi v místnosti se zasmáli mé hloupé
otázce. Akcionáři, majitelé velkých firem
a další subjekty, vědí moc dobře, že vy-
dělávají na levné pracovní síle, na nevě-
domosti.

Po práci jsem šel do obchodního domu
a prodavačce, která se mě ptala, jestli sbí-
rám body a jestli mám slevovou kartu,
jsem odpověděl: „Nechci žádný karty, ne-
chci body, nechci jíst, nechci si hrát. Už
mám toho dost. Dejte mi pokoj!“ Jenom
na mě civěla s otevřenou pusou. Pokra-
čoval jsem: „Chci žít, doopravdy žít. Víte,
co to znamená?“ Už na nic nečekala,
vzala telefon a kamsi volala. Za chvíli mě
jakýsi zřízenci kamsi vedli. Zavřeli mě do
cvokárny, podle nich jsem vybočil z toho,
co je společností přijatelné, co je shle-
dáno za normální. V blázinci jsem dost
přemýšlel o různých věcech, o životě
a hlavně o tom, co to znamená normální.
Jednomu doktoru jsem se svěřil. „Víte pa-
ne doktore, když jsem se tak jednou
procházel po lese, v jedné chvíli a fakt
nevím, jestli šťastné či nešťastné, mi cosi
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došlo a od té doby mi připadá, že je můj
život jaksi obrácen naruby.“ 

„Můžete mi říct, o co konkrétně šlo?“ 
„Jsem součástí světa, pro nějž jsem se

nenarodil. Nenarodil jsem se jen proto,
abych jedl a bavil se. Přišlo mi v tom le-
se, že bych klidně mohl všecky ty přístro-
je, ty domácí pomocníky, auto, počítač,
prostě cokoliv vzít a vyměnit. Vyměnil
bych to za normální život, jestli mi rozu-
míte.“ Pokýval hlavou.  

„V kanceláři na stěně visí obrovská ma-
pa naší země Alemanie. Tvarem mi ta ze-
mě byla povědomá, nevěděl jsem však,
co mi to připomíná. Něco, o čem jsme se
učili ve škole. A když jsem pak pátral
v učebnicích dějepisu, našel jsem to.
Římská říše. Římská říše se stala vzorem
pro naši říši. Dochází vám ty souvislosti?
Země, kde jste našel veškeré moderní vy-
moženosti, země blahobytu na jedné stra-
ně a bídy na straně druhé. Otroci a otro-
káři. Ti, kteří byli najedení a mnohdy i pře-
žraní, se chtěli bavit. Nic jiného je nezají-
malo, jen jídlo a zábava. A jak je to u nás?
Máme divadla, koncerty, bály, různé
show, interaktivní výstavy, internet, zábav-
ní parky, aquaparky, zábavné hotely, zá-
bavné projížďky městem, nákupní galerie,
hračky pro děti i pro dospělé. Ze všeho
nám udělali hru – nakupování je hra, by-
dlení je hra (hravé domácí spotřebiče),
zahrada je hra, dokonce i domácí zvířata
jsou naše hračky. Mohl bych být spoko-
jený, tak jako většina obyvatel země, ale já
v tomhle nevidím uspokojení. Lidi sami se
stali součástí velké zábavné hry, kterou
rozjel jejich šéf – vládce. Doplácíme na to
všichni. Jsme nacpaní a dobře se bavíme,
ale naše duše hladoví. Lidi jsou falešní,
nekreativní, nemají vztah k přírodě, mezi-
lidské vztahy jsou nefunkční. Normální ko-
munikaci, tak jak jsme se bavili např.
v hospodě, nahradila komunikace přes

počítač, kde se sice přihlásíte do skupiny
,hospoda’, ale s opravdovou hospodou to
nemá nic společného. Lidi nemají vztah
ke knihám. A veškeré ty hodnoty, které se
předávaly z generace na generaci přestá-
vají mít význam.“

„Pojďte, něco vám ukážu,“ řekl dok-
tor a vzal mě na vysoké schodiště.
Podíval jsem se dolů a uviděl jsem podi-
vný věci. Byli tam dělníci, různě staří,
i děti a vyráběli hračky, vysavače, prač-
ky, televizory, oblečení a jiné věci. Ani si
neodpočinuli, pořád jen pracovali. Byli
hladoví a žili dost bídně. Asi jsem zba-
bělec, ale normálně jsem uprchl. Při-
padalo mi, jako by se na mě ti dělníci
dívali. Bylo mi hrozně.

„Tohle si připočtěte k tomu blahobytu.“
„Pane doktore, řekněte mi, je možný

se dostat pryč z říše?“
„Nechci vás zklamat, ale říše se natolik

rozrostla, že v podstatě už hranice nemá.
Někde snad takové nezkažené místo
ještě existuje. Ale řeknu vám – je to v li-
dech, zárodek pro změnu je v lidech
a budou-li chtít, budou-li hledat, tak jako
vy, naleznou. Musí však k tomu dospět.
Zatím jsou jak malé děti, co si hrají na
svém písečku.“

„A co vládce? A co manipulátoři?“
„Já nevěřím na systém chléb a hry, na

tuhle hru, co tady rozjel vládce. Já věřím
v lepší zítřek, v to, že mnoho lidí dobré
vůle má sílu něco změnit. Podívejte se,
tady je rohlík.“ Položil na stůl rohlík. „Mů-
žete ho klidně sníst. Kdokoliv může co-
koliv sníst, spotřebovat. Ale můj mozek
nespotřebujete.“

Snílek. Pomyslel jsem si. Ale jedině tak
se tu dá přežít. 

No a pak jsem se probudil, ten sen
jsem zapsal a předávám ti ho, milý čte-
náři, jako jakési poselství, abys nezapo-
mněl žít.
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Irena Velichová   

Portrét muže, etudy
* * *

dotýkám se písmen
od mléka
Plstěným kabátem si zakrývám nohy
Do boků tluču špek

V neděli 
V botách
porci jílu jak 
k poslední večeři.

* * *

Otisky prstů zatínají nábytek
Vtírají horečku
Objímají lino
Kéž by ji vzal zpět
Novou
Kéž by hmat
Viděl
Srdce obalené tukem

* * *

Už už předehra

Pohleď A já 
vyzbrojená býlím
Ve spánku krvácím
a bdělá bývám havranem

Nestačíš mi
A já tě neponesu

* * *

Snad jeřabiny
nám  pustí
aspoň tmel, když už došla krev
A na všech fotkách, kde se usmíváme
Zbude po podzimu
jen suchopýr

* * *

Opět s cigaretou
(jak nenávidíš!)
Žvýkáš špek
Když tě napomenu
ustoupíš
O krok do kuchyně
O krok do chodby
O krok

* * *

Slova zůstala, stisk polevil
skrčená pod stolem slyším, jak měníš srst

Odnaproti štěkají
prý pes,
prý ráno
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Emil Vachek
Jak se vlastně přihodilo, že do plzeňského

literárního života dvacátých let minulého sto-
letí výrazně vstoupil jako časopisecký redak-
tor Emil Vachek, spisovatel, který patřil ve své
generaci k nejslibnějším a z odstupu času
zřejmě i nejplodnějším literátům? A je to o něm
vůbec pravda? Máme na mysli okolnosti vzni-
ku a vydávání plzeňského beletristického a kul-
turního měsíčníku Pramen (tj. předchůdce
nynějšího Plže), který byl, jak praví Lexikon
české literatury, „koncipován pro potřeby zá-
padních Čech, dosáhl však celonárodního vý-
znamu“. O tom druhém lze s úspěchem i po-
chybovat, hodně pravdy však na tom zřejmě
také je. A ta koncepce – však počkejme. Jak
se to tenkrát seběhlo, povězme si a sprovoď-
me zároveň ze světa i některé legendy spo-
jené s Pramenem.

Nuže, v prvním období (tj. 1920-1924) re-
digoval Pramen známý spisovatel Jan Vrba
a jako odpovědný redaktor je uveden i vyda-
vatel Karel Beníško, přičemž v podtitulu časo-
pisu stálo: Plzeňský měsíčník pro literaturu,
umění a práci kulturní – a toto periodikum se
mělo stát „novým typem krajinského kultur-
ního listu… nezatíženého provincialismem“.
Leč dostavily se finanční potíže, které poslé-
ze způsobily i zpožďování ve vydávání čísel.
Načež došlo k zásadní změně, o které se má-
lo ví nebo dosti mlčí: Od ročníku 1924-1925
se už v podtitulu časopisu neobjevuje atribut
„plzeňský“ a tudíž se z něho stává od 5. roč-
níku nelokalizovaný Měsíčník pro literaturu,
umění a práci kulturní. S tím souvisí i další zá-
važný moment: už v roce 1924 se redakce
Pramene přestěhovává do Prahy (pro srov-
nání: jako kdyby se v roce 2006 takto redak-
ce Plže přesunula do české metropole a za-
čala tam vydávat Literární život), v roce 1927
ji následuje i administrace a expedice časo-
pisu, takže mluvit v závěrečném údobí exis-
tence Pramene o časopisu jako o „plzeň-
ském beletristickém a kulturním měsíčníku“
znamená lhát si do kapsy. To už Pramen ne-
vydává vydavatel Beníško v Plzni, nýbrž praž-
ské Vydavatelské družstvo Pramen. A Jan

Vrba – který v několika časopiseckých
rubrikách pilně glosoval aktuální i lokální zá-
ležitosti ze světa literatury – z redakce odchá-
zí a přestává mít s listem cokoli společného.

Místo něho nastupují do pražské redakce
Pramene noví lidé a v Lexikonu se dočteme,
že „modernější tvář vtiskl časopisu od 5. roč-
níku (tj. od září 1924, pozn. E. P.) Emil Va-
chek, jenž ve spolupráci s A. M. Píšou a Bo-
humilem Polanem posílil zřetel k celonárodní-
mu literárnímu kontextu na úkor regionálních
zájmů“ a v prvé řadě „poskytoval více pros-
toru mladším autorům i překladatelům“. Da-
řilo se jim sice pokaždé vydat během ročníku
dvanáct čísel, leč ruku na srdce: z toho byla
vždy tři dvojčísla, čili ve skutečnosti vyšlo roč-
ně vždy pouze devět sešitů či svazků. Posled-
ní Pramen přišel na svět v únoru 1928 a opět
to bylo dvojčíslo, potom už finanční nesnáze
definitivně zaklinkaly umíráčkem. V závěreč-
ném ročníku už nevycházela hudební a di-
vadelní rubrika (do divadelní přispíval i Julius
Fučík, ovšem psal referáty o pražském diva-
delním životě), přetrvávala však až do konce
rubrika Okna, v níž Polan a právě Vachek ko-
mentovali dobové kulturní události, například
literární ceny a soutěže, kritizovali knižní brak
a také příznačné diletantství kritických rubrik
v denním tisku. Jako kdyby to bylo dnes! To
vše se stvrzuje v Lexikonu české literatury –
a pokud jsme psali v Plži č. 6/2011 o Pola-
novi jako o autorovi na rozhraní kritika a re-
cenzenta, Lexikon výmluvně konstatuje, že
A. M. Píša pokračoval v Prameni v rozborech
a kritikách, zatímco Bohumil Polan pokračo-
val v recenzování. Sic. To už ale spojnice Pra-
mene s Plzní spočívaly víceméně jen v Pola-
nově spoluredigování časopisu.

A co tedy Emil Vachek? Podle Lexikonu
působil v Plzni v letech 1924-1928 jako re-
daktor revue Pramen a v letech 1926-1928
i jako redaktor Nové svobody. Lexikon však
v hesle o zmíněné revui má za to, že, jak již
bylo řečeno, redakce Pramene se v roce
1924 přesouvá do Prahy, v níž královéhra-
decký rodák Vachek trvale žil od roku 1906!
A redaktorem Pramene se stal v době, kdy ja-
ko pětatřicetiletý agilní žurnalista měl vydáno
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rokem 1918 počínaje už deset knižních titulů,
vesměs v duchu naturalistického expresionis-
mu. V době, kdy spolupracoval s Pramenem,
ať již v Plzni nebo v Praze, sepsal Emil Va-
chek svá díla nejznámější, tj. komediální his-
torii o kapsáři – Bidýlko, utopickou expresio-
nistickou alegorii Pán světa a konečně zakla-
datelské dílo české detektivní literatury – pró-
zu Tajemství obrazárny. Ale také dnes již za-
pomenutý politický román Poslední interna-
cionála. To vše jako redaktor Pramene – ale
i jiných, vesměs pražských listů. Nepřímo se
Vachek „vrátil“ do Plzně v roce 1964, kdy mu
Západočeské nakladatelství vydalo prozaic-
kou knihu Devatenáct klavírů. Pohříchu potvr-
zující, že spisovatelova tvorba po roce 1948
se octla v hlubokém stínu autorových mezivá-
lečných a žel skoro neznámých protektorát-
ních prací beletristických.

Sečteno a zváženo: Emil Vachek nesporně
pozdvihl uměleckou kvalitu plzeňského Pra-
mene, leč ve zkratce řečeno i tím, že Pramen
za jeho redigování přestal být plzeňským
literárním a kulturním časopisem. Pokud má
Pramen za sebou osmiletou existenci, potom
se plzeňského literárního života v tomto ča-
sovém rozmezí týkají jenom první čtyři ročníky
časopisu, spjaté s K. Beníškem a J. Vrbou.
Bohumil Jirásek hodnotí Pramen jako „ča-
sopis mimořádné úrovně, záměrů i ideového
a uměleckého i kritického vyhraňování“,
Vachkův podíl na jeho redigování však jenom
připomíná, nikterak zevrubněji ho necharak-
terizuje a povšechně uvádí, že „redakce dále
náročně vymezovala pojetí regionální práce
a odmítala lokální omezení a samolibou pro-
vinciální soběstačnost“. Časy a poměry se
ale mění: finanční problémy brutálně doléha-
jí, leč Plž je autorsky plně soběstačný, roz-
hodně nechce být samolibý a věřme, že není
provinciální. Kvalitní literatura z regionu je
totiž kvalitní literatura – a s problémem lokál-
ního umrtvení tvůrčího se potýkají i literáti
pražští. Třeba právě pozdní Emil Vachek,
o kterém paradoxně platí, že z pohledu Plzně
se svého času stal příslovečnou žábou na
Prameni.

Evžen Pěnkava

Pax iiscum – Plzeň,
Roudná II    

U hlavního vchodu do kostelíka Všech sva-
tých zůstal jeden z mála zachovaných ná-
hrobních pomníků zlikvidovaného hřbitova.
Připomíná jméno okresního školního inspek-
tora Pavla Jehličky (1826-1883). Naposledy
působil od roku 1875 v Plzni a na Přešticku.
Těch osm let ho s Plzní svázalo nastálo, i když
jiné vazby k městu neměl, byl benešovský
rodák. Na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Pra-
ze vystudoval matematiku a fyziku, navštěvo-
val i přírodovědné přednášky. Působil na
gymnáziích v Jindřichově Hradci, Hradci Krá-
lové, Chebu, na Akademickém gymnáziu
v Praze, jako inspektor působil na Poděbrad-
sku a Příbramsku. Jeho jméno zachovávají
umělecky nenáročné verše (Upomínky na Šu-
mavu, historizující Ohlasy libické) a prózy vět-
šinou určené mládeži (Obrázky z Čech a Mo-
ravy). Daň své funkci odvedl Čtením o Jeho
Veličenstvě našem císaři pánu Františku Jo-
sefu I. Historickou hodnotu si zachovaly jeho
přírodopisné učebnice (A. Pokorného Názor-
ný přírodopis všech tří říší, kde zpracoval vý-
klady o fauně, spoluautorem oddílu o flóře byl
syn Františka Ladislava Čelakovského Ladi-
slav, mineralogie se ujal Emanuel Bořický) ne-
bo populárně-naučné spisy (cestopisný ráz
měly Obrazy z krajin vzdálených nebo jakási
modernější obdoba Světa v obrazech Jana
Amose Komenského – Svět v obrázcích).

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Nad poezií Josefa Hrubého

Ne každému je dáno, ne každý umí k tomu,
co je mu dáno, přidati ze sebe: pílí a odvahou
myslet – tedy něčím, co bolí, co obnažuje
a usvědčuje. Co jednou provždy vytrhuje
z blaženého nevědomí, ze spolehlivě opako-
vaných rituálů a domněle ještě nosných tradic
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(i když tyto nosnice nepřinášejí už ani zlaté
ani obyčejné vejce; leda tak podkladky –
nebo záprtky). Najednou tu musíš stát přede-
vším za sebe; v úzkostech jazyka, z nichž se
nevyzuješ. 

Za sebe, pravíš? Ale vždyť o Polyphonech
(Protis 2010) napsal nedávno zesnulý (a za-
tímně slavnější) básnický kolega Josefa Hru-
bého – Ludvík Kundera: „Jeho autorským dí-
lem je akt nalezení, dosazení titulu a většinou
i rozfázování textu do veršů... Z autenticity
několika málo řádků se rýsují miniportréty.“ 

Hrubý tedy z cizích textů literárních i neli-
terárních vybírá pro danou osobu signifikant-
ní a zároveň též esteticky (literárně) a séman-
ticky nosné – tak oddíl Město nebes sestává
z textů italského raně renesančního autora
českého původu Oldřicha z Čech (Odoricus
Boemus de Foro Julii byl autorem cestopisu
Cesta do říše Velkého chána, z nějž zde Hru-
bý čerpá). Kouzlo exotických východních ze-
mí čerstvě tehdy poznávaných (vzpomeňme
i Marca Pola) je u Hrubého vlastně kouzlem
objevu, úžasu vůbec (tady a teď zažívaného):
čili vlastně kouzlem veškeré poezie. A je dá-
no mj. poznáváním a pojmenováváním věcí,
jimž (a jemuž) naše smysly neuvykly – za po-
vědomé se kráčí ku podvědomému: „V této
krajině žijí netopýři / podobní kanárkům, / je-
jichž kousnutí je strašnější / než kousnutí
psa.“

Rytmování řeči původně prozaické je vlast-
ně skládáním, stupňováním úžasu, jeho
zvrstvováním k výpovědi stejně překvapivé
jako smysluplné. Výpovědi, která i tam, kde
se zdá, že už nemůže býti odhaleno větší
tajemství, ponechává v zásloví prostor ne-
vyřčenému: „A jsou ještě jiné stromy...“ Ane-
bo pábení, které doplňuje a rozšiřuje prostor
racia kouzlem (žité!) fantazie: „Trpaslící jsou
roztomilí: / Duše mají jako my, rozumné.“
I vzpomeneš si na obdobně znějící básně
Fridrichovy – čerpající ze starých německých
pověstí dnešního děčínského úkrají. Ani ony
se občas neubrání aktualizujícímu přesahu;
jako Hrubý – když nás upozorní, že v „králov-
ství / jménem Tybet“ se „nikdo neodváží /
prolíti krev člověka ani zvířete;“ nad všechno

neuvěřitelné a přece jsoucí, nad všechny
smyšlenky zdá se nepravděpodobnou ona
možnost, že by člověku bylo lze obejíti se bez
prolévání krve!

Oddíl Numerale uchvacuje bizarností čísel-
né symboliky vzaté z textů uměleckých i zcela
světských. Tak například u Jana Hanče zvíme
o nepatrném rozlišení mezi psaním básní
a defekací – neboť jenom nepatrně liší se ta-
ké číselné normy papíru „básnického“ a toa-
letního. Magie a paradoxnost čísel mísí malé
s velkým. Ale zároveň bývá právě takto posti-
hován umělec v samé podstatě jeho tvorby,
ano ve způsobu svého myšlení. Důležitou roli
sehrávají výběr, řazení a především rytmování
původního materiálu – opakující se rytmické
sekvence nabízejí pak konfrontaci: V roce
1915 (Kamil Lhoták) a Dvacet čtyři hodin (Le
Corbusier); byť v našem případě konfrontaci
vymezující rozdíl mezi našinou a cizinou.

Důležitou roli sehrávají také vazby intertex-
tové, napětí mezi paradigmaty vědy a umění,
ba jakési jich sjednocení na vyšší rovině, na
níž se fyzické stýká s metafyzickým (povahy
nikoliv nutně náboženské) – třebas v Náladě
řeky (Norbert Wiener); na základě čehož mů-
žeme vysloviti premisu: každá kreativita nese
si v sobě cosi nezbytně básnivého. Tedy ta-
ké: snivého. I napadlo mne srovnat věci po-
zůstalé po Jaroslavu Haškovi s textem Pozů-
stalost tesařského mistra Eliáše z Loun,
v němž už slova arci začínají žíti za sebe chutí
a vůní vlastního rytmu: „Voleční kladky veliké.
/ Jedny kladky mosazný. / Řetězy čtyři, / Na
jednom z nich váha visí.“ Stanouce se zaklí-
nadly sugerují nám významy skryté za těmi
zjevnými (a skrytými zjevné překrývajíce). Jak
překonati (a využíti?) kletbu čísel? Možná tak,
že čísla sama učiníme tematem.

Nad oddílem Kočičí sněm jsem si opět
vzpomněl na Ludvíka Kunderu; když jsem
totiž spatřil, jak rytmované autentické texty
mísí, amalgamují vysoké s nízkým jaksi na
přeskáčku, zdánlivě bez ladu a skladu –
ovšem v melase života („s proniky k propas-
tem osudů, k bodu nula, kde se veselí zvrtá
v tragédii, kde truchlohra přechází v dada ve-
selí“ – L. Kundera): ve způsobu jeho přepod-
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statnění slovem; vlastně jeho prodloužení
a teď-už-(ne)-bytí ve slovu a skrze slovo (do
nás se vtělující?). Stále nové fasety a valéry.
Možnosti života v možnostech řeči – špitám si
zkusmo. A výpověď je vždycky – nutně – ne-
úplná. A čím více je její optika zaostřena
mimo střed, tím je pohled půvabnější a jíma-
vější. Když Leon Bloy spílá Émilu Zolovi, pře-
smykne se koprolalie téměř do jakési exalto-
vané litanie, vskutku modlitby.

Experimentální tvorba Josefa Hrubého byla
obšírně zhodnocena ve studii básníka a teo-
retika Jiřího Valocha, který nás upozorňuje,
že v experimentu s básnickou koláží patří
u nás Hrubý mezi jedny z prvních i jedny
z předních. Jeho koláže textově-objektové
i koláže výtvarné ostatně zdobí obě námi zkou-
mané Hrubého sbírky, tedy také onu, v níž se
Valochova studie nalézá a jež byla vyzname-
nána letošní cenou Magnesia Litera za poezii.

Nad knihou Otylé ach (Galerie města Plzně
2010) napadlo mne hned několik slov, která
by ji mohla charakterizovat. První z nich zní:
Gesamtkunstwerk. Hrubý je autorem textů
i doprovodu výtvarného (leč lze zde vůbec
hovořit o doprovodu? – tam, kde jsou jedno-
tlivé práce schopny samostatného života!?),
o vynikající analytické studii Valochově jsme
už hovořili, zmiňme tedy ještě třeba takovou
zdánlivou drobnost, jakou je volba papíru –
velmi příjemný na omak připomíná mi něžnou
drsnost březové kůry. A ruční papír gesamt-
kunstwerků barokních.

V několikerém smyslu bylo by lze vyložit
Hrubého „na kraji“: může jíti o předměstí, na
němž už končí tramvajové linky, o blížící se
mez životní, o vědomě zvolené bytí mimo
cetrum (centrum kulturní i centrum – main-
stream – poezie), mimo události kypivě se
rozžívající jedna přes druhou, o vědomí kon-
ce básnického slova a tedy potřeby jeho no-
vého znovuzrození, obnovy jeho sil, jeho
oprávněnosti, jeho schopnosti sdělovat a oslo-
vovat.

A jako „symbol symbolu“ (o kterémžto ter-
mínu ostatně ještě bude řeč) bych mohl vní-
mat třebas i verše „stěna ve stěně / zeď ve
zdi“; básník vznešených gest by patrně volil

otvor ve stěně a dveře ve zdi, Hrubého (proti
uvyklému způsobu vnímání posunuté) řešení
sice báseň zdánlivě uzavírá, tím však, jak jde
proti zažité zkušenosti smyslové i kulturní, ji
vlastně otevírá celé řadě spodních významů.
Hrubý je tiše veselý podvratník, který rád
a s chutí vyvrací lyrické fráze, aby se dostal
k vyvracení frází myšlenkových (spočívajících
v nacvičeně nepřesném používání jazyka) –
ale také k potřebě poezie; založené ovšem
nikoliv na ozdobách příliš snadných, ale na
přesném vymezení prostoru určeného čtenáři
ku kreativnímu spolubytí: „Nikdo neuklidil /
racionální ani lyrické smetí / Podzime / co-
pak už nejsme tvoji?“ Prostor básně je zalo-
žen na minimálních konstantách; které se
stejně dobře mohou ukázat kulisami jako her-
ci: „Velké vyprávění: / otylé ach a štíhlé och.“
Dokonce bych řekl, že se Hrubého poezie
dožaduje paralelní realizace obou možností.

Bydlet básnicky znamená žíti ve šťastně
osmyslňujících náhodách, v množství mož-
ností, vždy na kraji a s vědomím, že všechno
může býti také jinak (a že tedy bude zapotře-
bí text čísti ještě jednou, zpětně jaksi). Vy-
jadřovat totalitu světa útržky zdánlivě nesros-
titých promluv – orientovaných jakoby do roz-
ličných směrů, k věcem vetknutým do rozdíl-
ných paradigmat; míním, že je na čtenáři, aby
nalezl ono sjednocení na vyšší rovině: v pří-
běhu či lépe několika možných příbězích, ji-
miž rozvine nabízené vlastní zkušeností i fan-
tazií.

Jistá polyparadigmatičnost může se ovšem
vyjeviti také v jediné výpovědi (stejně exaktní
jako snové): „Vzrušená lampa / stoupá do
obrazu / a šero na žebřík / opřený na ni-
čem.“ – Řešením pro nás může býti, bude-
me-li takovéto rozpětí vnímat jako časný roze-
stup, rozeklání mezi tehdy a nyní, kdysi žité
a vnímané – dnes představované a opět také
žité. 

Básníkova subverzivnost se projevuje také
tím, že se zdánlivému lyrickému klišé – „ko-
níček bílý“ – dostává zcela prozaického osu-
du: „On jednou chcípne.“ Ale protože byl
slovem vyňat na jedné straně z úplného zá-
niku, na té druhé z omšelé již tradice, dozví-
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me se v posledku (vlastně také o sobě) už
méně brutální: „také jeho bolesti / jednou po-
jdou.“ Jako bylo klišé převrstveno emfaticky
rozmáchlým gestem, je gesto vyradýrováno
(byť jistě ne bezezbytku) pro novou a důsaž-
nější zprávu, jíž spolu s námi velne snad do
textu (neúplně zapřená) naděje. Drobné a pře-
ce důležité posuny zaváží zejména tam, kde
se už už podléhá patosu – aby nakonec
přece nad hlasatelem starých pravd zvítězil
objevitel: „Čas / kdy na nebi visí celé město /
za špici katedrály // Čas / kdy budou zvonit
zvony / a my to budeme dýchat.“

Oceňme – patrně v Hrubého výtvarném
snažení kořenící – zájem o evokativní sílu
textu; přičemž dění se věcí oživuje, polidšťuje
představovaný krajinný výsek směrem k jeho
interiorizaci ve čtenářově mysli a zároveň tedy
i k jeho intelektualizaci: „Z krajiny se mračí zří-
cenina / do polí / On maluje zrzavý keř / Dva
potoky bloudí / mezi olšemi.“ Samozřejmě se
hned táži, zdali ono vnější vlastně nepřetírá
naše vlastnosti a skutky: „Ulice obědvají / po-
lévku z oken.“

„Kůň nepostojí / lijcům bronzu // leda tím
co vypadlo z řitě // Koblihy / symbol symbo-
lů.“ – proti předzjednané a pečlivě oprašova-
né pěknosti, stejně tradiční jako skladné
(snadno zařaditelné do škatulek) trčí ostny
autorových veršů. Hrubý je však zároveň bá-
snivý i intelektuální také ve svých negacích,
nutí nás přemýšlet a domýšlet, o jaké že (do-
konce z hlediska jejich pozitivního nebo ne-
gativního hodnocení) symboly symbolů tu pů-
jde. Od synekdochy (pars pro toto) dosta-
neme se k procesu trávení, od něj možná
k cestě všech věcí i všelikého těla. Ale také
k rubu gest a dějin, k rozdílu mezi masem
a kamenem. Raději tedy sběračem koblih
než lijcem bronzu? Neboť patinou druhého
jest: „Usazenina nehistorie.“

Nad poezií Josefa Hrubého si uvědomuji,
že tím největším darem je pro básníka odvaha
myslet.

Ivo Harák

Díky za každé 
strašné „verše“!

V prázdninových Listech Ason-klubu Jana
Tichá, pracovnice reklamy, prská či fňuká, že
prý – cituji – „v Plži je dost stránek pokryto
nějakými strašnými ,verši ’“. Nu, každý má své
gusto! Tiché se neráčejí líbit básně Josefa
Hrubého, Iva Hucla, Květy Monhartové, Jana
Sojky, Petra Šváchy, Karla Trinkewitze či Aleny
Vávrové (nemluvě o mladších, ti ať se ozvou
sami, uznají-li za vhodné), připomeňme i Karlu
Erbovou, Jana Jelínka, Romana Knížete…
Možná Jana Tichá moderní poezii nerozumí ani
zbla, což je zvláštní, poněvadž reklamní agen-
tury jsou fabrikami na absurdní textíky a non-
sensové říkánky. Budiž. Kéž bychom však těch
strašných „veršů“, jak je nazývá, mohli v Plži
uveřejňovat co nejvíce! Dobrá, jsou strašné, jak
se s údivem a úlekem dočítáme, třeba vystraší
básnické strašpytle, ale bývají i lepší než ně-
které texty, které se objevují v Tvaru či Hostu.
A navíc je to poezie. Není to strašné, paninko?

Ještě strašlivější je, že v budoucnosti tyhle
slečny Tiché nebo neslečny Netiché, toť
lhostejno, to navenek vyhrají na celé čáře.
Primitivní srozumitelnost, vykleštěna do me-
diálního duchaprázdna a zbavena krásy jed-
noduché magičnosti, dostane zelenou – a pře-
svědčena o své prostinké velepravdě se po-
dere kupředu i na červenou a žlutou, jen aby
byla viděna a aby všechno převálcovala. Ba
i symboliku barev, tolik fascinující v klasickém
moderním umění. Básnickým pobudům, pře-
strojeným za neškodné kolemmediální posko-
ky v pozadí, nezbude než místo psaní „straš-
ných“ veršů hryzat tužku. Jenže tsunami ne-
kulturnosti se v dějinách kultury opakují!
A opakuje se i to, že zpupné rozoumky by se
vždy nejraději uhryzaly mezi sebou navzájem.
Myslet, že jsem super, i to je závistivé hryznutí
do vlastní médiomozkovny. A to strašné není,
navíc poezie má pro strach uděláno!

Evžen Pěnkava
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Tiráž

Autoři Plže:

Josef Brand (1923 Skašov) – dlouholetý
redaktor a etnograf, žije v Plzni

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

Markéta Čekanová (1969 Plzeň) 
– novinářka a prozaička

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

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

Lucie Koutná (1980 Praha), absolventka
FPE ZČU v Plzni, prozaička, žije v Praze
a Plzni

Petr Kersch (1934 Praha) – prozaik, vyrostl
na Plzeňsku, žije v Děčíně

Tomáš Novák (1965 Plzeň) – studoval

teologii v Praze, od roku 1998 se usadil
v Nizozemsku a píše poezii, v Plži 
debutuje; žije v Diemenu

Barbora Novotná (1993 Plzeň) – studentka
Církevního gymnázia v Plzni, básnířka

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

Dana Raunerová (1955 Cheb) – výtvarníce
a literátka, žije v České Bříze

Milan Šedivý (1977 Teplice v Čechách)
– básník a kritik, absolvoval FPE ZČU
v Plzni, žije v Praze

Irena Velichová (1987 Rokycany) 
– básnířka, studuje DAMU, žije ve Starém
Plzenci

Vhrsti (1975 Rokycany) – pseudonymní 
výtvarník a prozaik, žije ve Strašicích

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Jana Jelínka a Jana Sojky

Prózy Karla Pexidra a Miroslava Sulana

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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