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1Tykadla

Stanislav Bukovský

Plž
Jsou tvorové, kteří mají tvrdost a pev-

nost uvnitř těla, třeba lidé. Jiní tvorové ji
mají na povrchu těla, třeba brouci. A pak
jsou tvorové bez tvrdosti, bez pevnosti,
třeba plži. Přitom plž nemá ani rychlé
běhy, ani křídla, ani ostny, ani ostré zuby,
ani drápy, ani šikovné ruce. Dokáže-li
takový tvor přežít, musí mít mimořádnou
životaschopnost. A inteligenci. Ti nej-

zdatnější, nejrychlejší, nejsilnější jako
gepardi, kondoři, krokodýlové či žraloci
možná zanedlouho vyhynou. Lidé s jejich
výjimečnou neinteligencí se sice množí
a množí, ale možná jednou sami sebe
zničí. A tak nakonec nade všemi zvítězí
PLŽ. Pravděpodobně bude dál vycházet,
i když žádní žraloci, gepardi a lidé už tady
nebudou.



2Poezie

Eva Válková

Na moři nespavosti

* * *

Stýská se mi
Po těle
Po bezpečí stromu
Přitulení a přikrytí
Po teple
Rozpačitého dechu
Přece jsme nečekali
Překvapeni najednou
Ve šťávě

Nedočkavosti

* * *

K moudrosti
Nedocházím
Otevřené víčko
Od konzervy mozku
Sprška dětských pocitů

Vrásčité ukřivděné trucovité
Čekají přede mnou
Zkazit se
A nedozrát
Je to snad úděl

Přítomnost

Tolikrát
Jsme trénovali
Malou smrt
A co ta velká

Na požářišti
Vlny tvých vlasů
Oheň a voda
Granát v křišťálu
A ne
Bláto popela

* * *

Najdeš mě
Na každém koutku postele
Když
Ve vesmíru strachu
Něco beztvarého
Pronásleduje
Něco bezbranného
Bez skořápky
Vydaného

Jsem úkryt

* * *

V harému srdce
Jak zuby starce
Tolik pomlk
Mlčení opony i jeviště

V harému srdce
Jen jeden princ
Ale přízraky minulých
Se snaží ho zahalit
Žhavými závoji medúzy smutku
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2.00 Hodina vlka

Na moři nespavosti
V děsivém tichu města
Uslyšíš tlukot
Vlastního srdce

Na hladině tmy
Jako tsunami

Trosky
Tak dlouho budovaných 
Příběhů
Odhalí
Krvavé oči rána

Inventura

Inventura
Tvých prstů
Na mé kůži
Co jsme to měli
Za lavinou
Mámivých slovíček
A mlčení
Tak horké
Tak mrazivé
A uvnitř
Ten nepopsatelný
Nevypočitatelný
Bod
A vesmír v něm

První máj

Na motorce tvého těla
Jsme prorazili vesmír
Který se stal
Ohňostrojem dotyků
Řekou
A studnou
Snů

Nespavost

Jako trn
Zabodnutý do tmy
Bolest

Rojnice ztrát
Sebevražedných vojáků
Útočí
Přes hradby písmen
Tvrze veršů
Příkopy vzpomínek

Jako trn
Zabodnutý do tmy
Zkonejšený
Teplem těla
Moje spící lásko

* * *

Motýlí doteky
Tvých rtů
Které pobláznily
I poupě růže
Tak dlouho vířily
Až otevřely
Brány vesmíru

Pulzovaly hvězdy
Pulzovala tma
A touha
Ve vlnách
Které smetly
Tmu touhy
A čas hvězd
Všechno kromě lásky
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Petr Švácha

Kůrky

Plzeňské kůrky

Plzeňské kůrky
zatvrdlé
odložené nakřivo
a k tomu žízeň
větší než pytlákův strach

Porcí už přibylo
ale vzpomínky ohryzány
děravé a vratké

Dnes už se neschovám
pod Saský most
a Rychtářkou neproletí vítr
Mže dávno zaklekla
pokorně
mezi břehy

Klíče

Zvony od svaté Anny
navštěvovaly mě v ložnici
Tak blízko u hlavy!

V pokleku u postele
honil jsem slzy po parketách
Bylo mi náct
a lásky tancovaly kolem

Pak jsem se učil poslouchat vítr
a hudbu městských ptáků
a toulat se k rozednění

V Radyňském sklípku
občas mi půjčovali klíče

Náměstí Republiky

Smetankou do knihovny
Františkánskou k varhanám
Solní na poštu
a Pražskou do pivnice

Rovně přes náměstí
do obřadní síně

Paměť si mě vybrala
jako svědka

Lampionky

Na černých copech
visí tvá minulost
Usmlouvali jsme ji
o patero poschodí
(počítáno po desítkách let)
To ještě vlaky do Žihle
byly dřevěné
a písně při kytaře zněly
o oktávu výš

Zázraky poschovávány jsou
v batůžcích
sliby pak v ložnicích
a výpovědi v holých tvrdých zdech

Tak jakpak dnes výzvu noci
rozhřešíme?

Ke Kukačce přišlo procesí
a lampionky hřejí
jako ďáblulibý hřích
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Cirkus

Nikde nebylo a není
a přesto stojí v hruškách
až po uši

Dnívá
Pod mlhou choulí se ráno
a škrábe pod oči

Psi venku bez obojku
Maringotka mezi nimi
jako hrad

Tudy už neprojde
ani pěšák v plné zbroji

Jen V. T. loudí z klarinetu
aby zas dívky v máji
nebo i na podzim

A taky koně
Protože bez koní
nelze báseň proskočit
a utéct do Božkova

A manéž?
Manéž pokleká na kolena

Večery s vínem

V Bezručovce
parkoval jsem žízeň
Vínečko z Moravy
dívčí smích však místní

Vrhcáby na stole
kolem plno řečí
smažený Javor
sukně nad kolena
ruce šmátralky
Pánové – zavíráme!

Tma vlísala se z ulice
kolem pár střepů
až varhany z povzdálí
vyjekly tón noci

A domů domů
zase jen tak pěšky

Hvězdy

Po mostech chodí hvězdy
popadané z noci
klátivým krokem připoutané
k zemi

V Jadranu zavřeli
Studenti na dlažbě loučí se
Poloveckými tanci

Za každým domem zase dům

Okna jsou prázdná
Ale za každou tabulí
(touhle hodinou)
někoho někdo čeká

Noční sídliště

Okna panensky nepolíbená
pohledem do zahrady
A za nimi vyteklé oči
zbavené slz
Snad jenom pohrdání

Lucerny vědí své
a vědí své i jejich stíny

Polekaná tramvaj
do tmy trousí
zmlklé pasažéry

Zítra tudy možná projde
sníh
a možná déšť
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Václav Gruber

Nezapomeňte také 
promluvit se psem

Horko k zalknutí. Léto ždímá z těla vo-
du a z mozku rovnováhu. Po obou stra-
nách cesty jsou rozlehlá pole. Loni tu
byla řepka, letos obilí. Úroda prý bude
lepší. Tomáš přemýšlel o pacientovi, ke
kterému jede, ale současně poslouchal
pomalou rytmickou písničku se zvláštně
smutnými tóny elektrické kytary. Větši-
nou měl v autě puštěné rádio. Nebo pře-
hrávač s cédéčky, některá hudba pomá-
há léčit. Je neděle, chtěl být u vody. Ale
v některých situacích čas není důležitý.

Malý domek na konci vesnice. Kolem něj
jabloňový sad, drátěný plot, zamčená dvíř-
ka a klíč zevnitř. Tlačítko zvonku je přibližně
v úrovni očí. Tomáš rychle našel místo, ku-
dy protáhnout ruku, aby mohl otočit klíčem.
Často si takhle otevíral cestu za pacienty.
K chalupě vedl chodník pod vzrostlými
stromy. V trávě ve stínu staré jabloně stál
velký dlouhosrstý pes. Zlatý retrívr? Určitě
alespoň zčásti. Zkoumavě se na Tomáše
podíval a jen trochu ohrnul pysky.

„Já vím, že hlídáš, dobře, že neštěkáš,
pán potřebuje klid. Pustíš mě dál?“

Pes trochu pootevřel tlamu a cvakl zu-
by. Teď už se nedíval výhružně.

Tomáš rychle přešel k hlavnímu vcho-
du. Bylo odemknuto. Téměř současně
otevřela protější dveře do předsíně paní
Máchová. Drobná žena středního věku,
ještě před několika týdny byla asi hezká.

„Nezouvejte se, běhá tu i pes,“ řekla.
„Kde leží?“ zeptal se Tomáš, když

vstoupili do předsíně.
„Tady vpravo,“ ukázala na dveře a vešla

první. Pes se do místnosti protáhl hned
za Tomášem.

Na nízkém gauči vlevo ležel Bohumil
Mácha. Ještě, když před několika týdny
odcházel do nemocnice, byl to vysoký
statný muž. Tomáš nebyl překvapený,
než vyjel z ordinace, podrobně si přečetl
propouštěcí zprávu. Generalizovaný kar-
cinom plic, metastázy v játrech, v kos-
tech, v mozku... Předáváme do péče
praktického lékaře, doporučujeme palia-
tivní léčbu... Paliativní léčbu, znovu si
v duchu řekl Tomáš. Snažit se co nejvíc
utlumit bolest a dostat do pacienta do-
statek tekutin... Pacient byl o svém stavu
informován, stálo v propouštěcí zprávě.
Pacient byl informován... Ano, umíme
předat informaci. Ale... Mluvit s těžce ne-
mocným... Mluvit s nevyléčitelně nemoc-
ným... Mluvit s umírajícím... Vpravo od
Tomáše seděl devatenáctiletý Zdeněk,
paní Máchová se posadila na židli vedle
hlavy pacienta, ze které před chvílí vsta-
la. Oba tu sedí většinu času. Kolik hodin
tu ještě prosedí? Je to jedno, kolik těch
hodin bude, čas teď probíhá jinak. Pes si
lehl na podlahu u dveří.

Tomáš odložil kufřík vedle lůžka a vzal
Bohumila Máchu za levou ruku. Ucítil ná-
znak pohybu. Trochu sevřel zápěstí. Ja-
ko že počítá puls. „Jak je?“ zeptal se na-
hlas.

Mácha trochu pokrčil pravým rame-
nem. Vlevo to moc nešlo, levou horní
končetinu měl ochrnutou prakticky kom-
pletně. Dolní taky. Mluvit nemohl. Meta-
stázy v hlavě rostou.

„Rozumíte mi?“
Přikývl.
„Co vás bolí?“
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Nic. Pacient se na svého lékaře jen
díval.

Všechno, pomyslel si Tomáš.
„Hlava a záda,“ ozvala se paní Má-

chová.
„Trochu si vás prohlédnu.“ Tomáš se

otočil ke stolku a otevřel kufřík. Vytáhl
tonometr, namotal na pravou Máchovu
paži manžetu a nafoukl ji balónkem.
Standardní postup vyšetření. Poslechl
srdce i plíce, prohmatal břicho, játra jsou
zvětšená, tuhá.

„Tady to trochu bolí, co?“ 
Pacient neodpověděl, poznal, že to

nebyl dotaz. 
Ještě lýtka, jsou měkká, nebolestivá.

Jsou situace, kdy masivní plicní embolie
nemusí být komplikací.

„Píchnu vám injekci.“ Bude to mít
smysl? Pacient má na vnitřní straně
pravé paže nalepený průsvitný čtvereček
s postupně se uvolňujícím opiátem.
Injekce navíc? A možná dokonce večer
další? No... Bude ta bolest alespoň
o trochu menší? Alespoň o kousek?
O ten kousek naděje, že můj doktor se
mnou ještě něco dělá... že se mnou je...
Člověk nesmí zůstat sám.

Otřel tampónem s dezinfekcí místo vpi-
chu, nic, neobjevila se kapka krve, nemá
smysl na to lepit náplast, zbytečně by
dráždila kůži. Uložil použitou jehlu a stří-
kačku do plastové krabičky na odpad
v kufříku a znovu se otočil k pacientovi.
„Když bude třeba, přijedu,“ řekl a věděl,
že mu Bohumil Mácha rozumí naprosto
přesně.

„Půjdu s vámi, aby vám Ron dal pokoj,“
řekla paní Máchová.

Tomáš se podíval na ni a pak na psa,
který vstal. „Jen seďte, nic mi neudělá.“ 

„Jen si nemyslete, jeho táta byl míše-
nec rotvajlera s vlčákem. Dovnitř vás
pustí, ale ven...“ Je na ní vidět, jak se jí
nechce vstávat. Chce zůstat u svého mu-
že, každá minuta je teď jinak dlouhá, než
bývala před... A nikdo neví, kolik jich
ještě bude.

„Podívejte se něj,“ usmál se Tomáš,
„bůhví s kým ho jeho máma měla. Je to
retrívr. A hlavně ví, proč tu jsem.“

Šel zpátky po chodníku k vrátkům. Pes
teď šel těsně vedle jeho levé nohy. Ko-
lem jsou vzrostlé stromy. Řadu z nich
sázel Bohumil, většinu ale jeho otec.
Stromy mohou mít dlouhý život. Když je
člověk nechá. Tomáš se zastavil pod
jabloní, pod kterou se potkal se psem.

„Tak ty jsi Ron...“
Pes přikývl. Znovu ten tázavý pohled.
„Ano, je mu hodně špatně...“
Na to se neptám, to pes pozná.
Jak dlouho? Tomášovi se trochu stáh-

lo hrdlo, najednou nemohl promluvit na-
hlas. Nebylo třeba. Neřeknu ti to přesně,
to nejde. Má smysl čas? Když už je
všechno jasné?

Můj člověk už se mnou nebude?
Ano. Je to pro tebe těžké, viď, Rone.

Pohladil psa po hřbetu a pak mu projel
prsty hustou srstí za ušima.

Přijdeš ještě?
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Radka Ketnerová

Náplavy
Brašna se služebním notebookem bě-

hem jízdy sklouzla z ramene až k lokti,
plastové tašce narvané potravinami se
v poslední zatáčce urvalo jedno ucho.
Po zádech mi stékají lepkavé pramínky
potu. Konečně nás autobus jedním hlu-
bokým úlevným výdechem vypustí ven.

Na návsi postává hlouček žen. Kývnu-
tím hlavy pozdravím. Několik rtů se líně
pohne na znamení vynucené odpovědi.

„Kdo je to?“ zaslechnu, když prochá-
zím kolem.

„Asi nějaká náplava.“
Jasně, pro všechny jsme tu náplava,

městský, kteří si tady koupili od starého
Havránka kus pole a na něm si postavili
domek. Novostavby údajně hyzdí cel-
kový ráz vesnice a předem je diskvali-
fikují v jakési soutěži o nejhezčí obec.
Pokaždé, když jdu kolem místní hospo-
dy, napadne mne, proč jim nevadí třeba
tahle oprýskaná budova, před kterou se
povalují rozklížená torza bedýnek, na kte-
rých v létě sedávali místní štamgasti
a pod nohama kolemjdoucích se pletou
kostry loňských vánočních stromků. 

Nejaktivnější odpůrci dokonce proti vý-
stavbě dvacítky nových baráčků sepsali
petici a podávali na stavebním úřadu stíž-
nosti. Když nic z toho nevyšlo, alespoň
nás okázale ignorují. Náznak asimilace
jsme zažili zatím jen jednou, když jsme
naše děti přihlásili do místní školky. „Kdy-
byste nepřišli vy, tak by nás snad zrušili,“
podřekne se učitelka na informativní
schůzce a já se pár minut hřeji ve vděč-
ných úsměvech ostatních rodičů. Od té
doby nás obecní tavicí kotel už nepřijal.
Vadí mi to víc než manželovi.

Máma stojí v předsíni. Na sobě kabát,
krk omotaný teplou šálou.

„Počkej, koupila jsem zákusky, uloží-
me kluky, pokecáme,“ lákám ji.

„Chlapci už spí a já musím, aby mi ne-
ujel autobus,“ řekne upjatě. Bývalá uči-
telka se nezapře.

„Tak můžeš jet až ráno, místa je tu
dost,“ namítnu.

„Michal nepřijede?“ dojde jí okamžitě.
„Ne, volal, že musí přes víkend zůstat

na stavbě, příští týden to předávají, tak
aby bylo všechno OK.“

Přijdu, to víš, že přijdu. Když bude tře-
ba.

Jestli přijdeš, zase tě pustím. Ale ty už
asi nepřijdeš. Pes se znovu podíval na
Tomáše a měl tak smutné oči, že to bole-
lo. Pro tebe je to taky těžké, viď?

Je, přikývl Tomáš.
Trochu pokýval hlavou. Já vím, já to

zažiju jen jednou, ty mockrát. 
Možná máš trochu pravdu, pokaždé ve

mně taky malý kousek umře.

Ron se trochu otřel čenichem o To-
mášovu ruku. Nevím, kdo je na tom hůř.
Já nebudu dlouho bez svého člověka. Ty
ses s mým člověkem rozloučil, já s ním
ještě můžu být. A taky nevím, co je čas.

Půjdu, Rone, mám ještě práci. Běž za
svým člověkem, je rád, když jsi s ním.

Tomáš prošel vrátky, protáhl ruku a za-
mkl za sebou. Ron už v zahradě nebyl.

Vždycky je třeba ponechat alespoň
trochu naděje. Každému. I psovi.
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Znechuceně mlaskne, pak se skloní
a začne se namáhavě obouvat. Kdyby na
sobě neměla tolik vrstev, šlo by jí to
rozhodně snáz.

„Mami, prosím tě, zůstaň tady, ať tu
nejsme pořád tak sami, potřebuju zítra
něco dodělat do práce a musím na to mít
klid...“ škemrám a vlastně pořádně ne-
vím, proč mi najednou tolik záleží na tom,
aby tu dnes přespala. Stejně si nemáme
co povídat. Půlhodina na probrání našich
společných zájmů a témat obvykle bo-
hatě stačí. Pak následuje trapné mlčení
nebo hádka.

„Neměl tě sem tahat, takovej konec
světa, co vám v bytě chybělo? Jo, to víš,
jemu to tak nepřijde, když je pořád ně-
kde v tahu, prosím tě, ani řidičák nemáš,
všechno taháš v ruce, dvě malý děti na
krku... Jenže dneska chce mít každej
holt hned barák a fůru dluhů k tomu,
co?“

Tohle už znám zpaměti, končí tak sko-
ro pokaždé, když mi nemůže nebo ne-
chce vyhovět. V nejvyšším stupni rozhoř-
čení dokonce zapomene i na svoji vybra-
nou češtinu. Život rozvedené ženy v dů-

chodu přísně rozdělený na jednotlivé
role. Pomocná síla ve školní družině,
sokolka – cvičitelka, babička atd. Když
je čas na jedno, není žádoucí zabývat se
druhým. Dokonalý rozvrh, který bych
strašně ráda dodržovala i já. Místo toho
skáču od jednoho ke druhému, všechno
dělám tak nějak napolovic. Večer padám
do postele únavou, a přesto nedokážu
usnout. Převaluji se dlouhé hodiny
a v hlavě se mi všechno mele. Když do-
razí do ložnice na intimní manželský život
naladěný Michal, předstírám spánek
nebo jeho nedočkavou ruku odstrčím. 

„Hm, no tak zas ne,“ řekne dotčeně
a převalí se na druhý bok.

„Jo, asi bys s nima měla jít v pondělí
k doktoru, kašlou čím dál víc a já sem
nemůžu furt jezdit a bejt tady celej den.“
Prásknutí dveří jako důrazná tečka.
Rozčileným štěkotem sousedova psa se
nakazí další podvraťáci v ulici.

Vztekle házím víkendový nákup do
chladničky. Rozpatlané dorty s paříž-
skou šlehačkou končí v koši. Nakouknu
do dětského pokoje. Čtyřletá dvojčata
úhledně přikrytá v postýlkách. Martínek
leží rozplácnutý na břiše, Davídek schou-
lený do klubíčka objímá opelichanou ply-
šovou žirafku. Cestou zpátky narazím do
sušáku s vlhkým prádlem, které jsem vě-
šela dnes ráno, a teď ve tmě jsem ho
přehlédla. Vratká konstrukce se s kovo-
vým řinčením sesune k zemi. 

S rohlíkem v ruce sedám k počítači.
Mezi jednotlivými sousty se proklikávám
ke svým nevyplněným tabulkám. Před
mateřskou mne tahle práce ohromně ba-
vila. Desítky hodin přesčasů firma přijí-
mala se samozřejmostí. Se stejnou sa-
mozřejmostí mne po třech letech vzali
zpátky a nikoho zatím nenapadlo prověřit



si, jestli pracuji se stejným nasazením
a výkonem. Až na mne praskne, že jsem
si finanční analýzu minulého měsíce
vycucala z prstu, bude se šéf hodně di-
vit. Pokud zůstanu s kluky příští týden
zase doma, začnou ženské v kanceláři
řvát. Už takhle mají řeči, že musí dělat
i za mne, a ty průbojnější z nich mi to
dávají sežrat i teď. 

„Taky jsem měla děti a musela jsem si
to umět nějak zařídit,“ řekne mi mzdov-
ka, když jí odevzdávám lístek na peníze.
A mně se v tu chvíli nechce s ní probírat,
že to bylo v době, kdy měla práci jistou
a v záloze dvě čiperné babky jako poho-
tové chůvy. 

Myška neúnavně šlapající v rozvrza-
ném kolečku. Energie, kterou vydávám,
je neúměrná výsledkům. Špatná matka.
Špatná manželka. Špatná zaměstnanky-
ně. 

Občas si říkám, že mi to všechno mů-
že být ukradené. Rodina nemusí mít
teplou večeři, na podlaze mohou zůstat
chuchvalce prachu o týden déle, termín
úkolu se dá posunout, kvůli opožděné
splátce hypotéky nás taky hned nevy-
stěhují nebo nepřepadnou exekutoři.
Lépe pak spím, cítím se uvolněně a svo-
bodně. Nikdo naštěstí netuší, co za tě-
mihle stavy a změnami nálad jinak vytr-

vale podrážděné ženské doopravdy je. 
Víno přelévám do karafy. Klokot červe-

né tekutiny. V broušené nádobě vypadá
jako by jí bylo méně. Optický klam. Litr,
co není litrem. Od přírody jsem pesimis-
ta, takže pokud budu dotázána, odpo-
vím, že pohárek byl a je poloprázdný. 

Prázdnou láhev pro jistotu hned odne-
su do sklepa a přidám k pečlivě vymytým
skleničkám od dětských přesnídávek.
V pondělí to cestou na autobus všechno
vyhodím do tříděného odpadu. Hlavně
po sobě uklidit a nenechat stopy. Po-
sledně se Michal divil, kde se u nás vzalo
tolik vypitých flašek od vína a vodky. Vy-
mluvila jsem se na seznamovací mejdan
v rámci zlepšování sousedských vztahů
a od té doby trnu, aby nechtěl moje ima-
ginární kamarádky pozvat znovu. 

Někde jsem četla, že dokud mi alkohol
pomáhá, není nutné dělat z toho prob-
lém. Piju a pokaždé si říkám, že až budu
chtít, tak s tím okamžitě přestanu. Někdy
vydržím nepít třeba i celý týden. 

Cítím, že autodráha, po které se řítím, má
hodně ostré zatáčky a já před nimi neubí-
rám plyn. Řežu to, jak se dá, a o to, co bu-
de, až vyletím nebo vjedu do protisměru, se
nestarám. Zatím. Nemusím. Past, ve které
jsem se ocitla, má tvar ležaté osmičky. Zdán-
livé nekonečno s dobře ukrytým vrcholem.
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Jiří Kolář

Švejk v proměnách času
Ve své době platil Švejk u některých

estétů za knihu plnou hrubostí a vul-
gárních výrazů. Za čtení pohoršlivé a roz-
kladné. Školometi a pedagogové žákům
knihu zabavovali a vyřazovali ze školních
knihoven a cudné dámy odvracely tvář
a povinně se pýřily. Ba i F. X. Šalda,
který knihu uvítal a pochválil, si neod-
pustil poznámku, že se autor přece jen
mohl vystříhat několika zbytečných vul-
gárností.   

Ale uznejte: měl hostinský Palivec uží-
vat květomluvy Gutha-Jarkovského či Rů-
ženy Svobodové, anebo mluvit tak, jak
mu zobák narost včetně těch dvou nebo
tří silnějších výrazů,  kterými se neuctivě
vyjádřil o císaři pánu? Ostatně jedinými
v celé knize. Výrazů těch užil už Karel
Havlíček Borovský. Ve srovnání s tím, co
všechno unese dnes papír, film a televi-
ze, znějí Palivcova slova, jimiž si ulevoval
ze své věčně podmračené mysli, téměř
jako idylické výrazy. 

Dnes tato slova nemohou současného
čtenáře nebo diváka, navyklého na dale-
ko silnější tabák, nikterak pohoršit a vy-
vést z míry. Ani v erotických scénách
nikdy kniha nevybočuje z mezí vkusu.
Všimněme si, jak decentně a jen v ná-
znacích, bez jakýchkoliv oplzlostí je po-
psán Švejkův milostný akt s paní Katy
Vendlerovou, záletnou paničkou ctihod-
ného obchodníka s chmelem, které mu-
sel Švejk podle rozkazu nadporučíka Lu-
káše splnit všechno, co jí uvidí na očích.
I v ostatních podobných scénách je tomu
ve Švejkovi nejinak. A pokud jde o jazy-
kové výrazivo důstojnictva i mužstva, ani
zde nezabředne kniha do hrubosti a vul-
gárnosti. Na rozdíl od Škvoreckého Tan-

kového praporu (zvláště ve filmové verzi),
kde se to nejlacinějšími vulgárnostmi jen
hemží. Tváří v tvář současným výtvorům,
včetně beletrie psané často i dámskými
celebritami, je Švejk četbou téměř cud-
nou.

Osudy dobrého vojáka Švejka za svě-
tové války spatřily světlo světa nejprve
jako kolportážní román začátkem dvacá-
tých let minulého století. Bohužel, zůsta-
ly torzem, protože autor zemřel už v led-
nu 1923. O tom, že Haškova satira neby-
la namířena jen proti habsburské monar-
chii a její armádě, svědčí fakt, že i v nové
čs. armádě byl Švejk nežádoucí četbou
a důstojníci ho vojákům zabavovali. Báli
se, že by mohl narušovat armádní
morálku a být vzorem pro různé ulejváky
a sabotéry. 

Takové obavy byly, jak ukázala zářijová
mobilizace 1938, zcela liché. Tehdy na-
rukovali všichni s nadšením k obraně re-
publiky. Jistě bylo mezi povolanci hodně
těch, kteří Švejka četli, chechtali se mu,
ale dovedli rozpoznat, kde končí sranda
a začíná oprávněný boj za obranu vlast-
ního státu.
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Karel Trinkewitz

Melancholidský život I.
Revoluce je jako protržení hrází. Když
opadne, zbude všude bahno.

Před zvratem Kondelíci, po zvratu
Jánošíci.

Jsme s vámi, buďte s námi. Buďte
s námi blanické rytíře.

Vlastně se divím, že revoluce požírá své
děti. Většinou jsou na blití.

Polovina lidstva je bezhlavá. Ta dolní.

Když vládci umřou, zbude po nich
prázdná stolice.

Když mu řekli lež, tak ležel. Místo aby
se té lži postavil.

Neříkejte lidem pravdu do očí. Říkejte
jim ji do uší!

Zvýšil si kvalifikaci: Je kvalifikanější!

Průběh schůze ve dvou bodech:
1. usne se
2. usnesení

Osud myslitele ve dvou bodech:
1. Spisy
2. Spi si

Sněhurka žila v chaloupce uprostřed
hlubokého lesa. Když ji tam macecha
vypátrala, připadala si jako v příhraniční
prodejně upomínkových předmětů. Bylo
tam plno trpaslíků.

Malý člověk taky člověk, řekl si žralok.

Boží mlýny melou pomalu – bůh asi
není materiálně zainteresován.

Choval se k ní zprvu eticky, potom 
poeticky. No jo, básník!

Ten, kdo vymyslel přísloví „řemeslo má
zlaté dno“, asi netušil, že to bude právě
naše doba, v níž se řemeslo octne
na dně.

Dvakrát měř, jednou řeš!

Jeho záliba ve slovních hříčkách šla tak
daleko, že si dal na prsa vytetovat
strýce.

Abraham stál s nožem v ruce nad
Izákem a nevěděl, zda ho zabije či ne:
čekal na pokyn shora.

První český sionista byl Jan Roháč
z Dubé.

Každý normální člověk má mozkové
pleny. Jen některým lidem zůstal rozum
v plenkách.

V mládí psal verše silně erotické,
ve stáří silně sklerotické.

Div se neumění: div se neumění!

Docházejí-li prostředky, sáhne se 
obvykle ke krajním opatřením.

V mládí říkal: To chce lid! Od té doby
změnil své heslo jen nepatrně. Říká:
To chce klid!
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Ve středověku byli nepohodlní filozofové
popravováni. Dnes jsou jen poopravováni.

Utopičtí socialisté chtěli stát rozumu.
Nám dnes zůstává někdy stát rozum.

Někteří lidé nemohou mít neučesané
myšlenky ze stejného důvodu, jako
nemohou mít holohlaví neučesané vlasy.

Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum.
Plat mu musíme dát my.

Činnost některých politiků je neplodná,
protože místo jasné koncepce mají
jasno jen v antikoncepci.

Dříve jsem se řídil zásadou: Aforismy
mají být krátké. Nyní se řídím zásadou:
Aforismy mají být krotké.

Noe byl první, kdo poznal, že proti
potopě nepomáhají podpisové archy.

Samson bil do svých protivníků oslí
čelistí přímo. Dnes se to dělá prostřed-
nictvím sdělovacích prostředků.

Návrh huj – vespod fuj.

Vymyslel jsem eufemistický název
pro boxování – pěstitelství.

Byla schválena zásada nevyměšování se
do záležitostí jiných zemí.

Byly zřejmě doby, kdy se přinášely
noviny z betlémské krajiny… o tom,
co se vskutku stalo!

Nesem vám noviny… Dejte pokoj lidem
dobré vůle aspoň o Vánocích!

Některá nakladatelství vydávají četné
knihy, některá čtené.

To, co politik obsáhlou řečí, řekne
aforista několika slovy. Honoráře jsou
úměrné.

Vůbec netoužím smát se nejlíp – mohlo
by to být naposled.

Pravda je jen jedna, ale mnohdy se jí
říká jen polovina.

Lidé jsou v podstatě dobří. Ale 
nedoporučuje se žít z podstaty.

Naivní malíř se pozná podle rukopisu:
když píše pod své obrazy prodejní ceny.

Ona byla z Toužimi, on z Prahy. On
po ní toužil, ona po něm prahla.

Za vším je třeba vidět člověka – řekl
Hamlet a probodl závěs, za nímž stál
Polonius.

Pracuj každý s chutí usilovnou 
na národa roli dědičné – neboť není
malých rolí…

Jeho činnost byla hodnocena jako 
kladná jen proto, že nebyla nákladná.

Zatímco se u nás vůbec nevyskytuje
nemoc beri-beri, zachvacuje nás o to
víc nemoc beru-beru.

V přednášce o rozpočtu a jeho plnění
velmi obratně cifroval, ale nejlépe mu
šly vytáčky.

Sylogismus: Nouze naučila Dalibora
housti. Co Čech, to muzikant.
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Oldřich Janota

Pišmiš s tvrdým y
M?atka je slovo donedávna ještě ne-

představitelné. Je současné, přijatelné
teprve v dnešní době. Znak (zde otazník),
nezvykle a pitvorně vložený mezi hlásky,
se nám nejeví předem úplně nesmyslný,
byť tomu nerozumíme. Ale máme již zku-
šenost se slovy, kde se něco podobného
již stalo, že nesou určitý význam. 

První takovou vlaštovkou v Čechách
byl možná název hitové anglické kapely
U2, jehož vtip spočíval v onomatopoic-
kém čtení jako „jú tů“, tedy ve významu
„vy také“. V češtině bychom to mohli
snad přeložit jako „Vy3“ (čti „vytři“), byť
čeština slova tohoto typu zatím sama ne-
generuje (nedegeneruje?), pouze přejí-
má. Není to ovšem proto, že by nás pas-
kvilní slova tohoto typu nelákala. S an-
glickou hříčku s číslicí 4 (čti „fór“, např.
4you, pro tebe) se v češtině docela běž-
ně setkáváme v reklamních sloganech,
ať je to třeba reklama jazykové školy ne-
bo názvy hudebních sdružení (4tet). Je
to takový módní 4. 

Odpovědnost za vpád číslic do říše
hlásek nesou pravděpodobně počítače,
prodloužené já. Mlčenliví soudruzi, řeče-
no s Jiřím Wolkerem. Když bude páníček
žít s pejskem dostatečně dlouho, naučí
ho pejsek štěkat. Nás učí ajťácká tech-
nologie štěkat svojí mateřštinou, čísly.
Není asi náhodou, že kryptografická jmé-
na, která si dávají tvůrci techna, sou-
časné elektronické zábavní hudby, jsou
často anonymní, technické šifry, kódy
pro zasvěcené, poskládané z hlásek
a číslic. Seš0, když to nezvládáš.

Co by tedy mohlo říkat slovo M?atka,
jak ho číst, jak mu rozumět? Motazník at-
ka? Motá z ní Katka? Ale co z ní motá?

Motá spíše Ota! Otazník Ota použitý
uprostřed slova prostě sděluje to, že
v onom slově je něco zamotaného, že se
ho musíme pokusit přečíst nově, třeba
podle toho, na jakém místě slovo rozdě-
luje, na jaké skryté slovní části a jaké no-
vé významové vztahy tím vznikají. Zamo-
tazník. 

Možná sděluje to, že řeč, která je naší
matkou, jednou z našich matek, či sou-
částí naší jedné Velké Matky, prochází
podobně jako celá planeta jakousi zá-
sadní proměnou, jež právě tím, že se do-
týká matky, zasahuje i nás samotné v ko-
řenech rodu, člověčenství. Zda se to dě-
je proto, aby osudově se rozvíjející napo-
jení člověka na technologii zachránilo lid-
stvo před jakousi neznámou katastrofou
únikem do virtuálního světa (například),
nebo jde o danajský dar moci, se teprve
dozvíme. Pišmiš s tvrdým y.

Pronikání číslic a znaků do řeči zatím
vyvolává dojem, že vzniká jakési nové
esperanto, živočišně jako plevel. Oproti
sterilní umělosti, rozumářské vymyšle-
nosti esperanta původního, která zne-
možnila, aby se jako plánovaný univerzál-
ní jazyk národů esperanto ujalo. Naopak
jazykové děťátko programátorských nul
a jedniček se má drze k světu. Je úžas-
né, jak rychle se tímto hláskočíselným
kódem dokáží různé jazyky dorozumívat.
Stačí si jen vzít ony výše zmíněné názvy
kapely U2 a jeho český překlad Vy3, a již
se nám zcela plynule odvíjí v dialog prak-
tické každodenní česko-anglické konver-
zace, o hudbě, či o čemkoliv jiném:

Český hudební fanda: „Víš co? Vy3 si
s tím…“ 

Anglický fanda: „U2!“
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Milan Čechura

Do stejné řeky
Tak to vidíte, milí čtenáři. Před měsí-

cem jsem vám děkoval, že jste to se
mnou rok vydrželi, takže jste se mohli
domnívat, že už ode mě budete mít po-
koj. A jsem tu zase. S druhým dílem ru-
briky Knihy mého života.

Druhých dílů knih nebo filmů bylo vy-
tvořeno nespočet. Většinou protože
první díl měl neskutečný úspěch, a tak
se nakladatelé, dramaturgové či produ-
centi namlsali a přinutili tvůrce, aby na-
psali či natočili dvojku. Tím se zvýšily
jejich zisky a oni se pak mohli o to déle
válet na plážích s bílým pískem, nebo
mohli o to déle předstírat mužnost v míst-
ních nevěstincích.

Avšak u druhého dílu této rubriky tomu
tak není. Bohužel. Kdybychom mohli
považovat Vladimíra Novotného, Vladimí-
ra Gardavského a Janu Horákovou za
dramaturgy, nikomu bych nepřál válení
se v bílém písku víc než jim. Za dlouho-
letou práci pro Plže by si to určitě za-
sloužili. A o tom druhém ani nemluvím,
i když nevím, jak by Jana Horáková před-
stírala mužnost. Ale jak říkám, není tomu
tak. Já ani netuším, zda měl první ročník
této rubriky úspěch. Ovšem u zisků jsem
si zcela jistý. Ty jdou vyjádřit v tomto pří-
padě jednoduchým citoslovcem. Pchch!

Nabízí se tedy otázka, proč znovu vstu-
povat do stejné řeky? Je to jednoduché.
Zjistil jsem, že knížek, které mne oslovily
poněkud silněji než ostatní, je přece jen
víc než těch devět, které jsem předložil
k vašemu laskavému zhlédnutí a snad
i zamyšlení nebo vzpomínce minulý rok.
A protože nikdo nic nenamítal (také jsem

se nikoho neptal), znovu jsem vyhledal
stejný počet knih a ještě jednou se po-
kusím vyjádřit své pocity nebo zážitky,
které jsou spojeny s jejich četbou.

Nebylo jednoduché vybrat je. Chtěl
jsem totiž dodržet to, o co jsem se snažil
už vloni (až na jednu výjimku). Totiž aby
šlo o knihy, u nichž bude předpoklad, že
i vy jste je četli a budete si moci říct:
vždyť já měl (měla) stejný pocit jako ten
Čechura. Anebo naopak. Kvůli tomu
jsem se přece do psaní té rubriky pustil.

V minulém roce jsem před vámi tajil,
o které knihy půjde. Tentokrát to udělám
znovu. Možná byste to chtěli vědět, já se
ale domnívám, že lepší je být překvapen.
Tak se na mě nezlobte. Sdělím vám je-
diné. Nejsou to žádná díla, která otřásla
světem. To ovšem nepovažuji za vadu.
Proč by nutně měla hýbat zeměkoulí?
Stačí, že pohnula mojí duší. A snad i tou
vaší, alespoň o pár centimetrů, ať už ja-
kýmkoli směrem. Proto tu knihy našich
životů jsou. A s tím třesením světem je to
všelijaké. Nedávno jsem četl v novinách
seznam dvaceti knih, které jsou údajně
nej, nej, nej a ještě jednou nej. Kdo to
určoval, nevím, ale já s hrůzou zjistil, že
jsem ani jednu z nich nečetl. Kde se
přesně stala chyba, netuším.

Však dosti planých úvah. Pojďte se
mnou ještě jednou vkročit na stránky, které
pro mne tolik znamenaly a doposud zna-
menají. Snad se při tom budete cítit dobře.

A abyste neříkali, že jsem tajemný až
příliš, napovím vám název jedné z těch
knížek. Začíná na V a končí na u. Na
shledanou příště u první z nich.
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Stanislav Bukovský 

Evropané ztloustli 
Reklama a lidoopi
Páteří ekonomiky, také by se dalo říct

její vlajkovou lodí, je v rozvinutých a zvláš-
tě pak těch nejrozvinutějších, jinak řeče-
no postindustriálních zemích reklama.
Výroba veškerých výrobků spočinula na
bedrech zemí rozvojových, zaostalých
a nejzaostalejších. Výrobky tudíž vyrábějí
jen ti nejchudší. Ve vyspělých zemích na-
opak pracují v reklamě ti nejschopnější,
nejtalentovanější, nejkreativnější. Ti nej-
lepší herci, filmaři, grafici, odborníci na
slogany, ekonomové a hudebníci. Ti dru-
hořadí točí nudné umělecké filmy, píší
beletrii, co se prodává v Levných kni-
hách, nebo malují obrazy, co se u nich
nepozná, kde je nahoře a kde dole.

U vědomí toho, co je nejkvalitnější,
nejkulturnější, nejinteligentnější, nejkrás-
nější, dívám se celý den na televizní re-
klamy. Jen chvílemi to přerušuji, abych si
mohl přečíst papírové reklamy, kterými
mi mezitím napěchovali schránku původ-
ně určenou na dopisy. Pak se ale hned
vracím k reklamám v televizi. Nejvíc mě
naštve, když krásné a poutavé reklamy
vystřídá nějaká hloupost. Honem to pře-
pnu na jiný kanál, abych se opět mohl
dívat na kvalitu, na kterou mám nezada-
telné právo coby plátce televizních po-
platků. Ale stane se, že na všech tele-
vizních kanálech jsou jen nudné vzdělá-
vací pořady, rádoby umělecké filmy ane-
bo debaty se zloději a podvodníky.

Onehdy se mi přihodilo, že jsem se
takhle musel z nouze otravovat sledová-
ním filmu o šimpanzích. Na jiná zvířata
bych se nevydržel dívat ani chvíli, ale
protože tihle lidoopi prý mají z více jak
99 % shodné geny s lidmi, rozhodl jsem

se to přetrpět. K reklamě se tihle naši
bratránci ještě nedopracovali, ale jinak
jsem zjistil, že jsou ve všem stejní jako
my.

Především oproti normálním tvorům
jsou šimpanzi stejně jako lidé posedlí se-
xem. Jejich vysoký intelekt neuspokojuje
prosté a účelové rozmnožování, ale jsou
vynalézavě oplzlí a promiskuitní. Obzvláš-
tě se v tomto směru vyznamenávají pří-
slušníci šimpanzího pronároda bonobo,
kteří pravděpodobně mají ještě o něco
lidských genů oproti těm ostatním navíc.
Šimpanzi jsou také záludní, suroví a zba-
bělí. Když jsou v převaze, brutálně ubíje-
jí příslušníky jiných skupin. Napřed se
k nim nenápadně přiblíží, předstírají, že
nechovají nepřátelské úmysly, naoko se
věnují jen vyhledávání potravy. Pak na-
jednou nic netušícího nejbližšího souse-
da bleskurychle přepadnou, pokoušou,
rozdupou, roztrhají. A přitom ječí a zbě-
sile řvou; zřejmě ve své řeči vykřikují, že
v zájmu udržení míru museli zakročit proti
nebezpečným provokatérům, válečným
štváčům a teroristům. Potom ještě na ty
zlotřilce a darebáky provedou humani-
tární bombardování svými výkaly.

Jindy se zas vypraví na lov guerez. To
jsou takové neškodné opice, co pořád
lezou po stromech, jinak ale vhodná lov-
ná zvěř. Lov patří u šimpanzů k ušlechtilé
zábavě, je součástí jejich nejlepších kul-
turních tradic. Na ulovené zvěřině si pak
po úspěšném lovu pochutnají. Nejlepší
jsou prý mladí jedinci. Kousky masa lze
také použít ke korupci a k předplacení
sexuálních služeb. V některých revírech
již ale byly guerezy vyhubeny. Pak jsou
místní šimpanzi nuceni pytlačit v soused-



17

ních revírech anebo sousedy rovnou pře-
padnout a dát jim za vyučenou. Je přece
do nebe volající nespravedlnost, že
u nich guerezy jsou a u nás nejsou.

To už ale nevydržím a honem přepínám
na nějaký kanál s reklamou. Slibuji si, že
už se opravdu, ale opravdu nikdy na nic
jiného než na reklamy v televizi v žádném
případě dívat nebudu. Docházím také
k názoru, že to jedno procento genů,
jimiž se od šimpanzů lišíme, je právě ve
schopnosti produkovat a konzumovat
reklamu. Až se i oni naučí dělat reklamu,
naroste jim tak jako nám hladká a hebká
kůže bez chlupů a budou pak už stejní
jako my úplně ve všem. O auto či o mo-
torku se totiž v reklamě může opírat pou-
ze stvoření s jemnou, hedvábnou pletí
a ne nějaká chlupatá vopice.

Rytířství
Evropská kultura po zániku Římské

říše navázala na řecko-římskou tradici.
Evropskou morálku ale zároveň zformo-
vala židovsko-křesťanská věrouka. Evrop-
ské prostředí bylo v mezích dobových
možností relativně demokratické a umož-

ňovalo obyvatelům, před Bohem si rov-
ným, chovat se v různých dobách v růz-
né, době přiměřené, míře svobodně
a jednat iniciativně. V tom tkví základ
úspěšnosti Evropanů, především dědiců
Říše západořímské, stimulované soutěží
katolíků s ještě iniciativnějšími protestan-
ty a potyčkami s mohamedány. Proto je
dnes globální civilizace hlavním dílem,
produktem Evropy. I když už možná do
budoucna evropsko-americká, z Evropy
vzešlá atlantická společnost své vůdčí
postavení neudrží. S tím se ale nedá nic
dělat. Každý chvilku tahá pilku a žádný
strom neroste do nebe. Evropané ztloust-
li a jsou unaveni.

Ještě jeden faktor ale Evropany spolu-
vytvářel a také napomohl k dosažení je-
jich civilizačního úspěchu. Byla to idea
rytířství. Připomeňme si, v čem je její pod-
stata. Rytíř je statečný, věrný, v případě
potřeby je schopen sebeobětování, je
neokázalý, není hamižný, nelže, nepodlé-
zá, neudává, ochraňuje slabší, vzdává
úctu ženám a má smysl pro poezii. 

Zkrátka rytíř je gentleman, býval jím
v dobách, kdy se ještě vyznávalo fair
play, důstojník a taky sportovec, skaut
i sokol řídící se heslem ni zisk ni slávu.
Rytíř má svou čest a ta má pro něj větší
cenu než bohatství. Tudíž mu je lepší
nežít, než ztratit čest, či nezbohatnout
nebo zchudnout, ale zato čest si ucho-
vat. Předobrazem rytířů byli už Lakedai-
mónští, co tam někde leží, protože tak
zákony kázaly jim. Rytíř neříká, že peníze
nesmrdí, že nezná špinavých peněz, rytí-
ře nelze podplatit. 

Dominuje-li v národě duch rytířství, pak
má národ rytíře i ve svém čele. Rytířům
dole se pak dobře žije a rytířům nahoře
se dobře vládne.
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Jan Dufek

Macešková vůně ňader...

Noční lásky

Zhaslé světlo svíce luny
zlatá záře prašné duny
jiskra v očích Siria
stříbro noci bílé ruce.

Měsíc tvaru novoluní
opojení strání slunných
nářek a vzlyk temných chimér
macešková vůně ňader.

Achátová pleť a hlas
jilmy vlasů hvězdný jas
prázdná srdce náruč svodů
hořkost stesk bázeň, skanu.

Skanu v mezihvězdném prachu líce
pro polibek Večernice
pro jediné slovo smutné
pro šarlatové oči bludné.

* * *

Sladké luny políbení
na rty rudé na rty lesklé
kradmé kroky políbení
skrze hvězdné roky pluje.

Po dně stekou slzy dívek
závan květů nočních vůní
ránem chladným skládá střípek
lásek mnoha,

perly roní.

* * *

Na ňadrech potajných
na ramenou květů
v očích zalitých žalem
metalický hlas.

Churavý vítr listopadní
spí léta ve tmě hrobů
při mlze vlhké cypřiše
zlatobílý vlas.

Zazní ráno
a zvuk červánků
a večerů chladných
pláče a niv.

Usíná den, rychle se blíží
modrolesklé ocúny
polibky, lítost bolí
slzí a blankytu sniv.

* * *

Oči máš zavřené
do nich ti mží
pramínek světel
měsíční svit.

Oči máš zavřené
po nich ti stékají
krůpěje perel
panenský vzlyk.

Oči máš zavřené
do nich ti pošeptám
bílá a něžná
mlžná a krásná.
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Jan Pytel

Velké vítězství
První květnová sobota, čtyři hodiny od-

poledne. U dřevěného stánku s občer-
stvením na fotbalovém hřišti ve vesničce
Oplotec se scházejí první hráči místní
tělovýchovné jednoty. Z malé udírničky
stoupá dým a vůně paprikových klobás
patří k fotbalu stejně jako k jaru rozkvetlá
třešeň. Výčepní a sekretář mužstva
v jedné osobě Karel Malík naráží sud
desítky. Fotbalisté ho se zatajeným de-
chem pozorují.

„Karle, dej mi jedno.“
„Až něco předvedeš na hřišti, dřív nic!“
„Karle, aspoň malý, celej den dřu na

baráku, mam žízeň jako bejk.“
„Po tom, co ste předvedli minulej tej-

den v Poděvousích?! Děte do prdele
všichni.“

Borci mlčky klopí oči k zemi, Karel što-
suje do regálu tatranky.

Majitel pohřební služby Miroslav Petr
řídí svůj služební vůz. Je sice sobota od-
poledne, ale smrt se neptá a kšeft je
kšeft. Kdyby aspoň nebylo takový dus-
no! Jako fata morgana se panu Petrovi
zjevuje orosený půllitr piva. Polkne nasu-
cho, otře hustý černý knír a přidá plyn.
Za chvíli začíná fotbal.

V malém domečku na návsi Oplotce si
útočník místního mužstva Pavel Fujerík
balí věci na fotbal: kopačky, chrániče,
cigára, peníze.

„Iveto, kde mam triko?“ volá směrem,
kde tuší manželku.

„Cože?“ ječí ženský hlas ve snaze pře-
konat Madonnu z MTV.

„Kde mam triko?!“ řve Pavel.
„Jaký?“ řve Iveta.
„I'm so lonely...“ řve Madonna.

„Adidas. Jaký asi jiný, ty vole!“
„Visí venku na šňůře, vem si jiný.“
„Kurva, Iveto, kolikrát sem ti řikal, abys

to triko neprala!“
„Lonely, lonely, lonely...“
Rozčileně, oblečen jen do půl těla vy-

bíhá na dvorek a rychlým pohybem str-
hává ze šňůry červené tričko s bílým ná-
pisem na prsou. Okamžitě je na sebe
navléká. Je ještě vlhké a příjemně chladí.
O poznání klidnější se vrací do domu.
Hodí na sebe tmavomodrou džísku a mi-
moděk ještě houkne na ženu.

„Přídeš?“ 
„Nevim, dávaj film, asi se budu kou-

kat.“
Pavel práskne dveřma a se sportovní

taškou v ruce odchází přes náves, kolem
rybníka k hřišti.

Na dvorku neomítnutého domu na ko-
pečku nad fotbalovým hřištěm stojí kulatý
plastový stůl a nad ním se klene červený
slunečník Coca-Cola. V jeho stínu sedí
třiačtyřicetiletý František Štangl, čte no-
viny a pije pivo z lahve. Z rozepnuté, za-
maštěné košile vykukuje mohutný břich.
Naproti němu se v bílých dvojdílných
plavkách s černými puntíky opaluje jeho
žena. Pes Bobík, přivázaný na řetězu,
chrápe ve stínu své boudy. Kolem pobí-
hají slepice.

Zničehonic Františkovi zacukají nozdry.
Zavírá oči a zhluboka nasává vzduch.
Pak jen pro jistotu mrkne přes okraj no-
vin směrem k hřišti, kde už z udírny stou-
pá dým.

„Jdu na fotbal.“
„To je mi jasný,“ reaguje žena, aniž by

otevřela oči. „Aspoň si převleč ty špinavý



modráky, prosim tě.“
„Naco, aspoň je vidět, že dělam, ne?“

Ve vesnici jiné, od Oplotce jen kousek
vzdálené, nasedá Radek Šmíd na svou
starou ukrajinu. Už je tomu sedmnáct let,
co ji dostal od svého otce k patnáctým
narozeninám. Tvrdé, pomačkané sedlo
neumožňuje požitek z jízdy. Dopoledne
dofoukl duše a promazal řetěz, nesne-
sitelný skřípot vydávaný bicyklem při šla-
pání ovšem neustal.

„To sem z toho blázen,“ kroutí Radek
nechápavě hlavou. Radek je hodný kluk.

Teď už ale šlape ze všech sil, za chvíli
totiž začíná fotbal.

K hřišti přijíždí starý autobus. Odvěcí
rivalové vystupují a zapalují si cigarety.
Obě mužstva se zvědavě okukují. Trenér
domácích Bedřich Starý odvádí své svě-
řence do kabiny, kde už na stole stojí
připravená bedna sifonů. Jirka Bárta si
hned pro jeden sahá.

„Nech to tam,“ okřikuje ho trenér. „Na-
pít ses měl doma, šetři to na přestávku,
nic jinýho nedostanete.“

Jirka poslušně vrací sifon do bedny
a usedá na své místo.

„Tak už si sedněte a držte huby!“ udílí
trenér mužstvu první pokyny. Počká si na
úplný klid a spustí řev: „Pánové, jestli si
myslíte, že to budete hrát jako minule,
tak to teda ne! To se tady na to taky můžu
vysrat, je vám to jasný, jo?!“

„Ale Béďo,“ argumentuje kapitán
mužstva Soukup.

„Drž hubu, Venco!“ kontruje trenér. „Ty
jako kapitán bys měl jít vostatním příkla-
dem!“

Ticho.
„Takže dneska to budem hrát trochu

jinak,“ pokračuje trenér po úvodním ná-
poru o poznání mírněji. „Budeme rychlej-

ší, nebudem kazit přihrávky, nedostane-
me zbytečný góly a proměníme šance.
Je vám to jasný?!“

Hráči souhlasně mručí.
„Převlíkat!“

U stánku s občerstvením již postávají
nejoddanější příznivci místního klubu.

„Karle, ty vole, máš to teplý,“ stěžuje si
dědek Votípka.

„No jo, si dostal první, no...“ krčí rame-
ny výčepní. „Přece to nevyleju.“

„Někdy je přece jenom lepší bejt dru-
hej, dědku,“ směje se Franta Štangl
a dlouze se napije svého oroseného.
Položí sklenici na pult a šklebí se s pě-
nou u huby.

„Di mi do prdele,“ procedí dědek mezi
zuby.

„Karle, dej nám sem tři vodky!“ porou-
čí traktorista Jarda, nejmladší z chlapů
u stánku.

„Neser mě,“ ohání se Franta. „Stará
řekla, že jesli zase přídu vožralej, tak se
mnou tejden nepromluví.“

„A to bych se vožral dvakrát!“ křičí dě-
dek odhodlaně.

Karel nalévá, chlapi se chápou pohár-
ků, přiťukávají a všichni naráz s přimhou-
řenýma očima zaklopí hlavu proti ostré-
mu slunci.

Tou dobou majitel pohřební služby Mi-
roslav Petr stále řídí svůj služební vůz.
Cítí, jak mu po tvářích stékají kapky potu.
Přijíždí na křižovatku, blinkr doprava. Na-
jednou však, co to?! blinkr doleva a čer-
ná fordka se zlatými nápisy mizí v prachu
vedlejší silnice. Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
plyn na podlaze. Jako by pan Petr za-
pomněl, že není ve voze sám...

V obývacím pokoji malého domku na
návsi sedí Iveta, manželka Pavla Fujeríka,
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nejlepšího střelce TJ Oplotec. Hodiny na
zdi ukazují přesně za sedm minut půl
páté. Iveta típá cigaretu, vstává a pomalu
vychází na dvorek. Obezřetně dojde až
k rezavým železným vrátkům s pozůstatky
původní bleděmodré barvy. Co možná
nejtišeji je otevírá a nenápadně se rozhlíží
vlevo, vpravo, vlevo. Nic. Otáčí se a le-
dabyle se vrací zpět do domu. V tom zmat-
ku úplně zapomněla vrátka zase zavřít.

Mužstvo TJ Oplotec nastupuje k dneš-
nímu mistrovskému utkání v zelených
dresech v následujícím složení: Kučera
– Halák T., Svoboda, Vokatý, Beneš –
Malý, Soukup, Křenek, Nozár – Fujerík,
Halák J. Ke střídání připraven Bárta.
Oproti předchozímu nepovedenému
utkání udělal hlavní trenér Bedřich Starý
několik významných změn: především
stáhnul Svobodu na stopera, roli tvůrce
hry ve středu zálohy převzal Křenek, kte-
rý minulý týden nastoupil jako záložník
levý. Post levého záložníka zaujal Nozár,
jenž přenechal svou obvyklou pozici le-
vého beka Benešovi. Právě ten minulý
týden nepříliš přesvědčivě dirigoval obra-
nu z jejího středu.

A jestli nezafunguje tohle, je trenér
Starý připraven svolat po utkání schůzi
výkonného výboru a s okamžitou plat-
ností složit funkci.

Na kopci Tasnovičáku zatím Radek
nervózně kouká na ciferník hodinek. Půl
páté. Fotbal právě začíná a on stále šla-
pe. Železo skřípe, Radek funí, potí se.

„Karle, dej nám sem ještě ty vodky,“
obrací se Franta Štangl k výčepnímu.
Náhle ucítí škubání v rameni. Pohlédne
k zemi a spatří malou holčičku s dlouhý-
mi bloňďatými vlásky.

„Tati, kup mi limonádu.“

„Co ty tady chceš?!“ ohrazuje se Fran-
ta, ale ví, že snazší je ustoupit. „Dej jí
jednu žlutou,“ prohodí ke Karlovi.

„Já chci červenou!“
„Nevymejšlej si píčoviny!“ ukončuje

debatu Franta a podává jí žlutou limoná-
du. Pak se chopí pohárku, přiťukne
a s přimhouřenýma očima zaklopí hlavu
proti ostrému slunci.

„Tati,“ Frantovi už zase cuká rameno.
„Panebože, že tebe sem poslala má-

ma, že jo?!“ rozčiluje se Franta.
„Tati, mně z toho sluníčka bolej oči.“
„No tak je zavři, ty pako!“

Na hřišti mezitím dochází k menší strka-
nici poté, co hostující fotbalista s číslem
šest nevybíravě skosil Milana Nozára,
jenže rozhodčí tento zákrok odmítl po-
soudit jako nedovolený. Nepřehlednou
situaci ukončuje zkušený sudí udělením
žluté karty Pepíkovi Vokatýmu, který jej
nazval mužským pohlavním údem a po-
slal do prdele. Trenér Bedřich Starý pak
nazval mužským pohlavním údem Pepíka
Vokatýho, přičemž mu neopomenul zdů-
raznit, že má držet hubu a hrát fotbal.

Poklidnou atmosféru obestírající oplo-
tecké fotbalové hřiště náhle prořízne mo-
hutný řev motoru a následný rachot za-
blokovaných kol rolujících vyschlou suť
přilehlého parkoviště. Z oblaku prachu
vystupuje odhodlaným krokem pan Miro-
slav Petr, majitel pohřební služby s kov-
bojským kloboukem na hlavě. U vrátek
na hřiště jen tak, jakoby nic, zdvihne le-
vou ruku, zmáčkne knoflík a jeho velká
černá fordka se zlatými nápisy houkne
a zabliká.

Welcome home!

„Iveto, Iveto,“ sípá Radek celý udýcha-
ný. Před okamžikem prosvištěl nastevře-
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nou brankou, zaparkoval bicykl v maštali
a už se sápe po manželce kanonýra.

„Kde seš, ty debile, už je určitě druhej
poločas!“ hněvá se Iveta na svého mi-
lence.

„Vůbec mi to nejelo, budu asi muset
vyměnit ložiska.“ objasňuje Radek tech-
nický stav svého stroje. „Snad rozhodčí
pár minut nastaví.“

„Tak už zmlkni a udělej mi to tady
a teď!“ 

„Udělám, udělám,“ chroptí Radek a ne-
ohrabaně přetahuje Ivetě tričko přes hla-
vu. Radek je hodný kluk.

„Nazdar, smrťáku, aspoň vo víkendu
bys ty lidi moh nechat na pokoji!“ vítá
pana Petra zvesela Franta Štangl.

„No na tebe bych se vysral, vole!“ od-
plivne si pan Petr a s chutí se napije piva.
„Ale hele,“ pokračuje už o poznání klid-
něji, „kdyby váš dědek do roka natáh
péra, dam ti dvacet procent slevu.“ Pan
Petr si postrčí klobouk do čela a otočí se
k výčepnímu: „Karle, natoč mi ještě jed-
no... a hoď sem čtyry vodky!“

Trenér Bedřich Starý nervózně rajzuje
podél postranní lajny. Mužstvo by potře-
bovalo nějakým způsobem oživit. Podívá
se směrem ke střídačce, kde Jirka Bárta
ucucává sifon.

„Padej se rozběhat!“ zahřmí Bedřich,
až jde Jirkovi sifon nosem. „Ale ze všeho
nejdřív mi doběhni pro pivo.“ Rozkazuje
trenér a podává Jirkovi prázdný půllitr.

Na hřišti mezitím Křenek vysunuje kol-
micí za obranu Fujeríka, který se dostává
do sólového úniku, běží sám na bran-
káře, s míčem je nepolapitelný, Fujerík
už je ve vápně, brankář vybíhá, padá
útočníkovi pod nohy, ten do protipohybu
zasekává, dělá kličku, vyhýbá se bran-

káři, Fujerík běží sám na prázdnou bran-
ku, napřahuje a góóóĺ!

Franta Štangl se s nelibostí obrací
k trávníku.

„Co tam tak řvou, ty vole?!“
„Je to tam, ty vole, no konečně!“ radu-

je se Karel Malík, sekretář klubu a výčep-
ní v jedné osobě.

„Tak to mi natoč ještě jedno a hoď sem
ňáký ty vodky, já se du vychcat,“ pronáší
lakonicky majitel černé fordky pan Miro-
slav Petr.

Pavel Fujerík v agónii běží s roztaže-
nýma rukama podél postranní čáry, jeho
dlouhé černé vlasy vlají za ním. Z amplió-
nu nad stánkem zní hymna vítězů: We
are the champions.

Fujerík poklekává na půlicí čáře
a ostatní spoluhráči mu radostně skáčí
na záda.

Radek v obývacím pokoji souloží s Ive-
tou, manželkou kanonýra.

„We are the champions...“

Pan Miroslav Petr, majitel pohřební
služby, dnes už svou práci nedokončí.

„We are the champions...“

Iveta vykřikuje v silném orgasmu.

„We are the champions...“

Franta Štangl je namol a jeho žena
s ním týden nepromluví.

„No time for losers
‘cos we are the champions
of the world.“

22



Pax iiscum – Sušice V

V urnovém háji horní části sušického hřbi-
tova je uložena urna s ostatky Milana Pokor-
ného (1942-2007). Od studií na plzeňské
Pedagogické fakultě, na níž si doplňoval uči-
telské vzdělání pro působení na základní ško-
le, se zajímal o literární místopis a vůbec o re-
gionální problematiku Sušicka. Sestavoval
drobné publikace shrnující známá fakta, ale
také je doplňující. Archivní a muzejní materiá-
ly, informace pamětníků, rodinná korespon-
dence, to vše skrývalo detaily, jimiž se dalo
zachycovat působení regionálních spisova-
telů, objevovat jejich jména, načrtávat dějiny
obcí v regionu (Podmokly, Ústaleč, Žichovi-
ce, Letovy, Rabí…), staveb (věže, kostely) či
zvonů. Sbíral pohlednice, mapy, brožury o hra-
dech a zámcích, dalekohledy, reklamní pro-
pisovací tužky. Přednášel, ochotničil, režíro-
val, vedl vlastivědné kroužky. Jeho zásluhou
byl pietně upraven židovský hřbitov v Rabí.
S mnohým se seznamoval při učitelském
působení v Kašperských Horách, Dlouhé Vsi,
Rabí, Petrovicích. To bylo mohutné zázemí
pro publikování více než tisíce příspěvků a no-
ticek v sušických, klatovských i českobudě-
jovických periodikách. Jako ředitel Městské-
ho kulturního střediska v Sušici a funkcionář
Městského národního výboru se neubránil ve
Zpravodaji článkům, v nichž si úlitbu žádala
normalizace. Po listopadu 1989 připomněl
osobnost Josefa Pavla, jednoho z výborných
autorů pověstí o hradech a autora skautských
románů, o němž chystal rozsáhlejší práci.
K literárnímu přesahu nakročil v polomytic-
kých příbězích  Co vyprávěla řeka Otava, Co
vyprávěla Pstružná řeka, Co vyprávěly Vydra
s Křemelnou. K vrcholu dospěl v souboru
povídek Slzy pod šapitem, kde na rozdíl od
Eduarda Basse nebo Zbyňka Kovandy nevy-
právěl rozverné cirkusové historky, ale za-
chytil odvrácenou tvář klaunů, artistů, kroti-
telů  i zvířat poznamenanou bolestí, utrpením
a pláčem. Jenže zde už nahlížel i do svého
osudu – zhoubné nemoci, s níž bolestně
a marně zápolil.

Viktor Viktora

Žalmúzie

Kdo jsme a co tu děláme – není větších
filozofických, ale i básnických otázek. Snaží
se na ně odpovědět i sbírka Žalmúzie (Ga-
lerie města Plzně, 2011, edice Imago et ver-
bum) evangelického laického kazatele Jiřího
Pejly (1958), kterou nezastupitelně doplňují
výtvarné fotografie Pavla Falátka (1953) –
a vše je proloženo verši biblických Žalmů.

Báseň Predestinace je v mnoha směrech
mottem celé sbírky. Závěrečné dvojverší lid-
ský život/ živým Bohem (rozuměj je tvořený,
je živený) mluví o tom, že Bůh dává lidskému
životu rozměr, vyšší rozměr. Lidské já je jinak
zcela zanedbatelné (báseň Mé zanedbatelné
lidské já) a důkazem, že jsem tu byl, je snad
pouze zlomená větev na třešni; jen ve spojení
s Bohem se vznesu až ke galaxii M31. 

Až ironizující pohled na lidskou existenci
najdeme v básni Možná je to jen šálení smys-
lů, rozuměj lidské bytí – možná je to jen ast-
matické lapání po dechu. Podobně, ale ne
tolik nahlas je tahle myšlenka vyřčena již
v Prologu, kde se život projevuje v bezrad-
ném lapání štěňat po drobkách padajících na
zem. Ještěže básník nechá čtenáři alespoň
ten pověstný paprsek naděje. V básni Nepa-
trný je člověk přirovnaný k nepatrnému zá-
blesku v čase. Ale i záblesk poznamená svým
nesmyvatelným dotekem svět, že již nebude
jako před tím. Podobně jako snad ve všech
křesťansky laděných textech ani v této knížce
nemůže chybět symbolika světla a tmy: z po-
hledu světla stačí jen záblesk víry, aby zahnal
temnotu bezvěrectví, zavržení.

Podobně jako žalmy nerozeznávají žánr
báseň a píseň, tak i Jiří Pejla používá poezii
jako zpěv. Zpěv, co oslavuje Boha, neboť slo-
vo je od Boha a zpěv je boží dar. Jde o poezii,
v níž každé slovo má nekonečný význam. Ale
i v té spirální konotaci jde o výraz velmi úder-
ný, výpovědi jsou „čisté“, nenechávají nikoho
tápat po svém významu. Autor dokáže pro
úplné vyjádření myšlenky používat kratičké
verše o dvou třech slovech, spojené do dvoj,
trojveršových strof. Např. v básni Suchý
zkroucený list je v pěti verších řečeno všech-
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no: nicota nezabrání člověku mít své místo
a svou hodnotu pro druhé. (Suchý zkroucený
list/ leží na silnici/ čeká na vítr// nadzvedáva-
jící// poodnášející// zachraňující). Ano, řek-
ne si laik, tohle umí jen Básník.

Ve sbírce najdeme i víc než povedený po-
kus o kaligram, či surrealisticky ztvárněné
vize (Možná je to jen šálení smyslů). Na druhé
straně pokus o rým vychází velmi naplano:
okamžitě nám vytane na mysl myšlenka již
z konce 19. století o tom, že rým snadno za-
bije i větší myšlenku (Divizna malokvětá).

Konfrontace slov básníka s verši biblických
Žalmů je ovšem konkurenčně velmi tvrdá.
V první polovině sbírky jde spíše o souznění
obou světů – toho dávného, dokonalého a to-
ho současného, který se mu chce myšlen-
kově i výrazově přiblížit. V druhé části jde
častěji o jistou disharmonii, resp. o odlišný
úhel pohledu. K disharmonii s biblickým tex-
tem dochází zvláště na bázi výrazů, v druhém
ranku na bázi motivů – v obou případech se
jedná o naprosto moderní, „civilizační“ vyjád-
ření. Básník mluví o determinovanosti času
a údělů, působení udělené energie, ale nevá-
há použít i slova jako gauneři, meziplanetární
raketa nebo trolejbus z nebe; co se motivů
týče, se starozákonní látkou se nejvíce roz-
cházejí básně Poděbrady a Závod končí.
Chápu, že dvojí pohled na tak zásadní látku
jako Žalmy je umělecky zajímavý a postmo-
derně čtenářsky přínosný, přesto se více zto-
tožňuji s harmonizujícím pohledem.

Síla této konfrontace vyplyne z básně Pís-
nička má..., jež je napsána na uvedený motiv
z Bible kralické Síla má a písnička má jest
Hospodin (Žalm 118, 14a), který autor rozvíjí:
Písnička má.../ na kamenité cestě// tiché
broukání/ v hřmotu asfaltových řek// pulzující
gospel/ v dunění pražců//.../ a ticho/ gene-
rální pauza// úžasu. Ano. Člověk na kame-
nité cestě svého života užasne před silou
Boha Stvořitele: škoda, že uvnitř té myšlenky
je pouhé „intermezzo“ (které proto necitu-
jeme celé). Cítíme, jak nelehký úkol si básník
stanovil: odpovědět současným jazykem na
volání Žalmů. A skutečně přečasto odpo-
věděl!

Světlo jako brána k životu, ale i ke smrti
a do života věčného. Světlo lomené, dělené
na pruhy, jež asociují pohyb vzduchu, pohyb
myšlenky. Pohledy oknem, přes žaluzie lid-
ské nedokonalosti na dílo Stvořitele: člověk
přece nikdy nedohlédne dokonalosti Božích
záměrů. Otisky prstů na skle: jsou to jediné,
čím člověk zcela jednoznačně stigmatizuje
svět. Textura látek: přehlížené nicotnosti, kte-
ré jsou ale osnovou světa. To jsou motivy vý-
tvarných fotografií Pavla Falátka, které tvoří
po verších Žalmů a básních Jiřího Pejly třetí
a nepostradatelný pilíř celé sbírky.

Žalmúzie jsou múzy ze Žalmů. Dozvídáme
se to až v samém závěru sbírky. Protože /lad-
ně se protáhnou/ múzy ze žalmů// plátěnou
stínohrou/ stříbrných rampouchů/ obrázkem
krajiny/ na konci tunelu. Jak drasticky vyřče-
né, pojmenované nebe!

Ilona Gruberová

Něco se stalo

Viktor Viktora – 
sedmdesátiletý!?

Když má někdo kulaté životní jubileum, byť
s neposedně nevykutálenou sedmičkou v cif-
ře, jinými slovy když někdo letos v lednu osla-
vuje sedmdesáté narozeniny, co k tomu na-
psat a co napsat o oslavenci? Zvláště když
pisatel těchto řádek prozatím sedmdesátnic-
kou zkušenost nemá, přitom se ale k této vě-
kové hranici den po dni nenápadně blíží, tře-
baže se v dané chvíli pohybuje v řadách cti-
hodných předsedmdesátníků a čeká, co ho
za pár let čeká. Jak však, ruku na srdce, po-
jednat o ještě ctihodnějších sedmdesátnících
a o V. Viktorovi zvlášť? 

Kdyby je kdyby, přesto ze všeho nejspo-
lehlivější by bývalo bylo opřít se o nějaký slov-
ník českých spisovatelů nebo o dějiny české
literatury, jenomže ouha: spisovatelské slov-
níky stárnou rychleji než my – a dějiny? Do-
zajista nikomu neuškodí přelouskat třeba
všech devět set sedmdesát stran příslušného
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kompendia, ovšem slovníkové heslo by bylo
patřičnější: pěkně po pořádku bychom se
z něho dozvěděli, odkud jubilant pochází,
v jakých škamnách bral rozum, zda má nebo
nemá řádku zaměstnání za sebou a přede-
vším jaká je jeho dosavadní autorská bilance
čili kolik svazků už má na svém kontě. V pří-
padě V. Viktory jde přece o vědeckého spi-
sovatele, jak o literárních historicích a vůbec
o lidech bádajících ve sféře literatury psal ne-
jenom Arne Novák. Ano, slovník by byl ze
všeho nejobjektivnější: žádné zdravení u vrbi-
ček, žádné servilní piruety… Věru není nad
slovník! Jenže na aktualizovaný bohemistický
lexikografický opus si budeme muset namou-
tě počkat a nové literární dějiny připraví po-
hříchu až další pokolení bohemistických
literárních dějepisců. Takže na V. Viktoru, po-
něvadž to on se v lednu 2012 dožívá sedm-
desátin, se zkrátka a dobře musí jinak, jen ať
si početní gratulanti postojí ve frontě a pak
v předklonu odříkají, co se při daných příleži-
tostech v předklonu říkat má. My na to půjde-
me odjinud.

Rubrika Z českých rovů a hájů, zdánlivě
nekonečný či nekončící cyklus Pax iiscum…
Žerty stranou, ať vkročíme na kterýkoli hřbi-
tov, urnový háj a podobně, ze všeho nejdříve
bychom měli rekognoskovat terén, zda se
mezi hřbitovními odděleními nepohybuje
postava, která patří k nejpovolanějším mluv-
čím našeho literárního hřbitovoznalectví. Dalo
by se tomu říkat literární funerologie? Pokud
ho či ji nikde nevidíte, díváte se ledabyle, za
chvíli pouhou se V. Viktora určitě vynoří, a pak
to budiž důkaz nejpádnější, že na hřbitově
odpočívají přehlížené ostatky některé celebri-
ty, nejčastěji nějakého literáta, a to jednou
proslulého, podruhé zapomenutého. Baže,
všichni již jméno tohoto nebohého písmáka
nebo autora z regionu pustili z hlavy, pouze
V. Viktora nikoli a on také ví mimo veškerou
pochybnost, kde jest dotyčný pochován –
anebo, neboť i to se stává, kde byl pochován,
případně kde se původně rozprostíral ne-
božtíkův svět hřbitovního kvítí. Nebo hřbitovní-
ho bytí. Ba také hřbitovního pití. A nejen to:
V. Viktora se zdá být nadmíru srostlý se zele-

nými zahradami veskrze českými, nedovede-
me si ho vůbec představit na pochůzkách po
cizokrajných friedhofech a cimetièrech. Ba
ani po cmentarzích či po kladbiščach. Vprav-
dě je neodmyslitelně spjat s ryze tuzemskými
místy posledního spisovatelského odpočinku
a své znalosti o nich by měl medle shrnout
a ruče knižně vydat Literární slovník západo-
českého hřbitovstva. Čas totiž nezadržitelně
kvapí. 

A co ještě? Že by ještě takto? Ergo:
V. Viktora je ve všem všudy člověkem 19. sto-
letí, duší buditelskou, jevem křísitelským a ne-
ní v tom pranic hanlivého, vězte, ach, vy
všichni novodobí notoričtí vysedávači u face-
booků – ba naopak! Možná je to nejlepší
volba! V jednom ohledu by přece jubilantovi
mohl být vzorem zřejmě Jiljí Vratislav Jahn,
v dalším ohledu pravděpodobně Karel Klos-
termann, poohlédneme-li se též po západo-
českém regionu. Zesnulý Vladimír Macura si
přál sestavit a vydat český biografický slovník
19. století, dozajista mělo jít o vademecum
především person literárních, leč netoliko lite-
rárních – a našeho oslavence, se kterým se
ostatně znal a mnohdy vykládal o hrůzostraš-
ném společném zabloudění v lesích vůkol
Plzně (děti z toho málem dostaly psotník,
tvrdil), by určitě byl v notném pokušení do
něho zařadit. Asi by tak i učinil, kdyby do věci
nezasáhla ta s kosou. Šlo by sice o typicky
macurovské pohrávání si s dějinami, tento-
krát s literárními a našimi k tomu, mělo by to
však kletě rozumnou hlavu i patu. Neboť kdo
někam patří, nechť tam patří. A kdo neumí
levitovat nad stoletími, ať nelevituje a přistane
duší i tělem na dno i na dna pozemských
reálií.

Koneckonců právě V. Viktora se v posled-
ním desetiletí stal iniciátorem bohulibých kon-
ferencí, které badatelsky mapují a analyzují
české písemnictví předminulého věku: první
půlka století se ve třetím tisíciletí zkoumá
v Puchmajerových Radnicích, ta druhá v Bu-
riánkových Klatovech. Na tato sympozia jezdí
ba i svrchovaní znalci české literární tvorby
a našeho literárního života doby Máchovy
a Nerudovy jako pařížská slavistka Hana Voi-
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sine-Jechová (Jechova) nebo někdejší pýcha
plzeňské literární bohemistiky Aleš Haman,
ale i Josef Peřina, Bohuslav Hoffmann a dal-
ší. Leč vraťme se k V. Viktorovi, třebaže jsme
už asi o něm pověděli dost. Možná by rád
gratulace přijímal na nějakém oblíbeném hřbi-
tově a nejlépe u hrobu některého západočes-
kého buditele. V Čechách však nejsme nikdy
proroky a i našemu jubilantovi se pohříchu
přihodilo, že když jednou v Žebráku přivolával
pozornost přítomných k hrobům obrozenců
bratří Nejedlých, mnozí bohemisté se odlou-
čili a dychtivě přistoupili k filology zanedbáva-
nému náhrobku přeslavného fotbalisty Oldy
Nejedlého, jenž prý měl k stáru hrát i za pod-
brdskou Chodouň. A to měl!

Takový je holt život. I ten literární život. Je-li
ovšem V. Viktora podle našeho uctivého pře-
svědčení mužem 19. století, znamená to, že
vlastně nestárne. A bude od stárnoucích stu-
dentek přijímat blahopřání stále stejně růžo-
lící i za deset dvacet třicet let. To je dobře.

Vladimír Novotný

Petr Švácha 
sedmdesátiletý

V lednu letošního roku oslaví kulaté životní
jubileum básník Petr Švácha. Plzeňský rodák,
který ovšem už léta žije a působí v Kladně, se
zařadil mezi respektované západočeské au-
tory. Doposud vydal šestici básnických sbírek
(na dalších, jak se proslýchá, pracuje) a pu-
blikoval v nesčetných literárních periodikách.
Jeho poezie je důvěrně známa i čtenářům
časopisu Plž, neboť rovněž zde pravidelně
přispívá. Pokusme se u příležitosti autorova
jubilea krátce připomenout jeho básnickou
cestu.

Do světa poezie vstoupil ještě ne třicetiletý
Švácha sbírkou Horké flétny (1970). Juvenilní
verše plné horoucích vyznání lásky a smyslo-
vého opojení, kteréžto atributy k první bás-
nické sbírce začínajícího autora bezesporu
patří, byly ovšem na dlouhá léta i těmi po-
sledními. Nečekaně dlouhé období básnic-

kého půstu porušila až bilanční sbírka Docela
pozdní inventura duše (2006), shrnující bás-
ně z let 1968-2004. Vedle milostné tematiky
nabývající nyní už pevnějších forem a v nej-
lepších verších dospívající až ke gnómicky
zobecnělé výpovědi, zaujmou především bás-
ně o životním spříznění generace šedesátých
let, doplněné ovšem i o několik reminiscencí
na normalizační kocovinu let sedmdesátých. 

Básnickou inventurou jako by si autor do-
dal odvahy, a tak už další sbírky následovaly
v rychlém sledu. V knize meditativních veršů
Tažní ptáci (2008) je již skutečnost přetavena
do hutných básnických obrazů evokujících
v souladu s názvem sbírky zádumčivost pod-
zimu. Šváchovi se daří zachycovat velké prav-
dy několika slovy, lapidárností výrazu se blíží
spontánní kráse lidové poezie. V roce 2008
vyšla i básnická kniha Házení houslovými klí-
či, jež k předchozím tematickým okruhům při-
dává ještě hold umělecké genialitě. Sbírka
Předvolání (2009) má nejblíže k formálnímu
experimentu, který básníkovi umožňuje pro-
střednictvím umělecké zkratky vyjádřit složité
pravdy o lidském životě i úskalích básnického
„povolání“. 

Poslední Šváchova sbírka Vypřahám básně
(2010) zřejmě představuje dosavadní vrchol
básníkovy tvorby. Složitě vystavěné verše in-
timní poezie představují fantaskní svět, ve kte-
rém se konkrétní potkává s abstraktním, lid-
ské s animálním. Převládá v něm baladický
tón směřující k životní bilanci, trpkému ohlíže-
ní se za uplynulým časem. Básně symbolicky
reflektují skutečnost – rafinovaným způso-
bem se vyjadřují jak k současným problémům
společnosti, tak (zejména) k těm nadčaso-
vým, vztahovým, srdcovým. Není divu, že si
autor, mj. i nositel Ceny Plže, za svůj zatím
poslední básnický počin odnesl čestné uzná-
ní od poroty Ceny Bohumila Polana za rok
2010.

Co dodat závěrem? Snad jen přání, aby si
autor přemýšlivých veršů uchoval i nadále
svou nezaměnitelnou tvář a pokračoval
v cestě, která ještě není ani zdaleka uzavřena.

Martin Šíp
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Úspěch západočeského
autora

Loni v říjnu vyšla v renomovaném naklada-
telství Public Book Media Verlag (Frankfurter
Verlagsgruppe)  ve Frankfurtu nad Mohanem
próza Václava Grubera Ich warte bis es
dunkel ist. Z českého originálu Počkám do
tmy ji přeložila Lenka Bauerová.

Kniha byla uvedena na Frankfurtském
knižním veletrhu a distribuuje se v německy
mluvících zemích v kamenných i interneto-
vých obchodech. Inu, komu čest, tomu čest!

(red.)

K vizuální poezii
Karla Adamuse

„Pokrok literatury se může vztahovat na
dvě dimenze jazyka: na jeho lingvistickou
a estetickou funkci, které jsou samozřejmě
na sobě závislé. Nové estetické funkce se
ozřejmují novými syntaktickými prostředky ja-
zyka. O zavedení rozhoduje experiment.
Experiment je kategorií začátku.“

Těmito slovy Maxe Benseho předznamena-
li Josef Hiršal a Bohumila Grögerová doslov
ke svému výboru Experimentální poezie,
shrnujícímu na sklonku 60. let minulého sto-
letí snahy o překročení hranice dosavadní
práce s textem, slovem, písmeny a znaky.
Nezvyklé autorské přístupy k těmto fenomé-
nům dnes už mají košatý rodokmen počínající
Apollinairovými Básněmi obrazy po výtvory
(zůstaneme-li v českém prostředí) Jiřího
Koláře, Karla Trinkewitze, Eduarda Ovčáčka,
Jiřího Valocha, Emila Juliše, Ladislava Nová-
ka, Václava Havla, již zmíněných Grögerové
s Hiršalem a řady dalších.

Do široké plejády tvůrců vizuální poezie
vytvářejících výtvarné kreace participující na
jazykových strukturách se brzy zařadil
i plzeňský rodák Karel Adamus (1943). Jeho
výtvarně poetické projevy usilovaly o kontakt

především s formální stránkou písma, a to
písma tiskacího, psaného klasickým psacím
strojem. Budováním napětí mezi projevem li-
terárním a výtvarným posunoval Adamus este-
tické dimenze v poezii novým směrem a vý-
znamně tak rozšiřoval oblast lidské senzibility.

Ač se výtvarné a literární dílo Karla Ada-
muse dnes už ubírá jinými směry, zveřejňu-
jeme výběr z jeho dosud netištěného cyklu
vizuální poezie z 60. let jako živý a inspirující
dokument doby.

Vladimír Gardavský

S kůží na buben

Malé rekviem za editorialy

Stokrát nic umořilo osla, praví se a platí to
stejnou měrou při sepsání stovky (dokonce
sto dvou) editorialů pro Plže; kterého šéfre-
daktora by to po deseti ročnících neumořilo?
Asi on sám byl oslem, že je psal tak dlouho
a že je psal rád. 

Stačilo však, budiž v tomto směru doko-
náno a v Plži doeditorialováno. Vždyť done-
konečna zdůrazňovat to stále trvající a to
truchlivé a to ještě se horšící, koho by to do-
nekonečna bavilo: ne(do)vzdělanost má zele-
nou a souboje s ní nebyly ani fňukáním, ani
skuhráním, toliko jen pojmenováváním věcí
pravými jmény a trochu i vykřikováním iluzí
a ideálů proti větrům. Vždyť těm různým lžím
a falešným výzvám ani tisíckrát umořený osel
nenaletí! Nuže, co počít, je tu zase a znovu
strach cosi říci, strach cosi číst, strach ze
strachu, je tu zkrátka a dobře poznovu u válu
Strach. Ale také: prachobyčejná člověčí po-
dělanost. 

Ergo: odšmejholovávaný Plž může být i bez
editorialu. Hlavně aby byl a dožíval se vyššího
plžího věku a dalších plžích ročníků. A čím by
chtěl a měl být? Inu, slovy esejisty: Víc než
přítel, to znamená být tvým já, které se ti
ukazuje. (VN)

27Mokré prádlo
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Karel Adamus

Básně obrazy (1)



Tiráž

Autoři Plže:

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

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Jan Dufek (1991 Mrákov u Domažlic) 
– student LF UK v Plzni, básník

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

Vladimír Gardavský (1943 Plzeň) 
– publicista

Václav Gruber (1953 Plzeň) – lékař
a prozaik, žije v Holýšově

Ilona Gruberová (1970 Plzeň)
– pedagožka a kuturní publicistka

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

Radka Ketnerová (1974 Plzeň) – lektorka
jazyků, prozaička

Jiří Kolář (1935 Praha) – básník, prozaik,
publicista, žije v Sušici

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

Jan Pytel (1983 Domažlice) – pedagog,
prozaik, žije v Plzni

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista 
a germanista

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

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

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem)
– lékařka, básnířka, žije v Dobřanech

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

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Jubilantku Alenu Vávrovou

Básně Josefa Hrubého a Vlasty Špinkové

Prózu Iva Fencla

Příspěvky do rubriky Mladý Západ
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