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1Tykadla

Evžen Pěnkava

Plži, nebuď kocour!
Ať se to vezme, jak se to vezme, také

literární časopis Plž je veřejnoprávní mé-
dium, ačkoli dozajista jde o médium své-
ho druhu. A co v současnosti bývá a jak
na lidi působí kdekteré veřejnoprávní mé-
dium? Inu, jak má za to známý tvůrce
českého cool theatre, je to obézní vykas-
trovaný kocour, co neuloví myš a celý
den jen tupě zírá do misky. Kumštýř dále
podotýká, že strašidlem veřejnoprávních
médií je „hledisko vyváženosti“. To zna-
mená nikoho nepobouřit, nic nehrotit, ni-

komu neudělat bebí, nerušit klientelistic-
kou idylu, jen tak nějak tlachat a plkat.
A k tomu špetičku laskavého humoru,
není-liž pravda? – Tolik ve zkratce praví
dramatik. Náš Plž by se rozhodně neměl
stát takovým vykastrovaným veřejnopráv-
ním kocourem, který nikomu nehýbe žlu-
čí, neruší sousedské idylky, raději nic ne-
vyhrocuje… Který nikomu nechce udělat
žádné bebíčko a kmocháčkovsky tlachá
a plká. Jenže bude-li tím kocourem nebo
je-li už jím, pak raději do plžele s ním.
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Karel Trinkewitz

Óda na ženské nohy

nohy žen na vysokých podpatcích
dokonalá sousoší na podstavcích z kůže
nohy žen jež obnaženy nemusí být 

v rozpacích
nohy žen jež vzruší všechny muže

nohy žen stoupajících po schodech
důvod ke studiu jiné perspektivy
kdo zúží oči zúží se mu dech
dělám to já děláte to i vy

nohy žen vystavené pohledům znalců
jak koně na dostihách
nohy žen pohybující se v rytmu valsu
sledované s horečností
s níž listujete v nových knihách
nohy žen nebezpečná nástraha
ohrožené ctnosti

nohy žen večer krása zmnožená
hrou stínů
rozmnožuje mé verše o ženách
jež jako ony končí v klínu

nohy žen nejkrásnější písmena
v abecedě jejich těla
čtenářskou touhou znamenán
jak šílenstvím spěcháš je přečíst celá

nohy žen zkřížené nad koleny
za nedobytností těchto mříží
básník jenž obchází krásné ženy
zatímco pohledy se kříží

nohy žen kráčejících v slunci
dvě dlouhé ódy na krásu
verše jež budí touhu po masu
pohled jež zkoumá každou jejich unci

od kraje punčoch až po zúžení kotníků
nohy žen kráčejících po ulici
dobrodružství očí a chodníků
kam až je odsunuta krása jejich lící

nohy žen u nálevního pultu
i zde svůj pohled do podlahy vbíjím
jsa hlasatelem jejich kultu
ničím jiným se neopíjím

nohy žen hřebeny pohledů pročesávající 
ohromené

ulice
nohy žen lovci ohlédnutí věčně rozhozené
udice

nohy žen jak plakáty ve větru
nohy žen jež svádějí nás dnes jak kdysi 

nesmrtelné bohy
krásná jsou ústa krásná jsou ňadra 

ve svetru
ale nejkrásnější jsou ženské nohy

nohy ležících žen
ó ženy skládám své verše k vašim nohám
před tímto božstvem ponížen
řekni mi múzo řekni zda se rouhám

nohy žen v sukních jsou zdvojený stožár
a praporec s nímž smyslnost jde do útoku
v mých očích vzněcuje se požár
při každém jejich kroku

nohy žen stoupajících po žebříku
kam až stoupá tvůj zrak a tvá odvaha
ten verš je plný vykřičníků
a žena jako by se svlékla do naha
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nohy žen na stránkách revue
nohy žen na obrazech Rubense a Tiziana
prohlížíš je když o tom neví
se smyslností mytického Pana

nohy žen jako dvě ramena na vahách
jež sklánějí tvůj pohled dolů
když váháš když opouští tě odvaha
dvě bílé větve jež tvoří spolu

nejúžasnější prak
jak David jenž omráčil jím Goliáše
nohy žen omračují tvůj zrak
zatímco ženy se tváří netečně a plaše

nohy žen za deště a voda je obráží
z podhledu obraz je blátem postříkán
až naprší mi do inkoustu také to dokáži
a budu je zrcadlit ze všech stran

nohy žen ve světle reflektorů
pohledy oslepené jejich odleskem
nohy žen tanečního sboru
odměněné potleskem

nohy žen na plážích
koupaliště
jejich krása se obráží
v kapkách vodní tříště

nohy žen v dlouhých sukních prokletá 
móda

škoda těch dokonalých básní 
v punčochách

škoda těch veršů těch pohledů škoda
dvě srdce v těchto zvonech bijí 

na poplach

(50. léta 20. stol.)

Jan Jelínek

Co nejdál od nich
Vis minor

jsem    a je mi to jedno
ať jsem    kdo jsem    stejně už nejsem
a je to jedno    i mně    to už jsem říkal

obdachlóze    tak mi říká Robert
co somruje u vozíků    u Lidla    tam kde otevírají peněženky    kde zastrkávaj
pětikoruny    ti co je maj   od rána do večera…

každý den    jako každý jiný
na lahváčích    na cigárech    kolem potrhaného ušáku
pod kaštanem za Normou    šaramantní sešlost
na čuču    když se zadaří    když je teplo
když neprší    vis major

češi s malým "č"    bez občanky    bez podpory
bez dávek    a bez nadávek    nejsme nenávidění
jen nevidění    štítivou lítostí   v kartónových krabicích
podestlaných štyropórem    takhle říká polystyrénu Robert 
co somruje u vozíků    u Lidla    to už jsem říkal
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spím pěkně v pohodě    když všechno pěkně kliďánko utichne
šaramantně    v betonovém koutě    za kontejnery
u teplýho fukaru    s lahváčem    s chundeláčem Beníčkem    obranářem
pohodička…

ale teď moc ne
co chodí podpalovači…

před usnutím na ně myslím    spřádám scénáře    nanečisto    co by  a  co a jak
kdyby přišli…

Beníčku    ty blbče    co sebou meleš    co mě budíš
co vrčíš    neštěkej    ještě nás tu někdo vyhmátne    no co je…?
kristepane    ty vole    doprdele    to jsou ONI
jsou dva    mladý smradi    holohlavy s aurou pouličního protisvětla   málem svatozáří
víc není vidět    tlumeně se hihňají    jsou opilí    baví se    nedělají to poprvé
dávají si na čas

celý se třesu    snažím se vymotat ze spacáku
jsem strachem bez sebe    to se jim líbí    martensky kopnou do krabice
zůstaň ležet ty špinavá svině    čeká tě horečka sobotní noci    budeš tančit break
dance    adidasky nakopnou Beníčka    vyčítavě zanaříká a zaleze do krabice    vrčí
martensky vytáhnou z bomberu třetinkovou PET láhev    asi od jupí    adidasky mi
výsměšně ukáží ploché papírové reklamní sirky    šklebí se zle    baví se zle    oba
jeden jako druhý

co nejdál od nich    co nejdál od nich    ale za mnou zeď    vstávám
prosím    smějí se    z jupí vychrstne voňavá chladivá benzínová sprška    na moje
vlasy    na moje vousy    do očí    na ramena    na prosebně vyděšené ruce
skropí i krabici s Beníčkem
sirka škrtne    sykavě vzplanou dva řádky hořlavých hlaviček    tak se hajzle ohřej
hodí mi zápalnou fakuli    pod bradu

vzplanu    hořím    křičím…
skáču holohlavci na bomber    pevně ho objímám    hořící tvář tisknu k překvapené
tváři toho zmetka    křičíme    hoříme    hoříme a křičíme spolu    odtrhne se
odlepí se z mé náruče    jeho kůže na mé kůži    jeho škvarky na mých příškvarech
slyším jak oba utíkají pryč    do smíchu mu nebude    ani u doktora    ani na policii
ani u soudu    ani v base    ani při zjizveném pohledu do zrcadla…

...vymýšlím si    pravda to byla jen k   "vzplanu    hořím    křičím"
…takový king jsem nebyl    ani dřív    nevím kdo by byl    zvítězila bolest a panika
a ti dva zmetci    spálenými víčky identikit nenakreslím    spálenými hlasivkami popis
nepopíšu    spálenýma rukama…

prý to možná přežiju    prý ale musím bojovat    já    obdachlóze    na co
se mám těšit    co bude s Beníčkem…
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Českým RaJem

podél řek i po lučinách
po polích i po skalinách
brouzdávali jsme se čundrem
v sadu svítil jara květ
málem ráj to na pohled

od piva k pivu
od zelené k zelené
nahé kotníky
klíšťaty ověšené
nahlas jsme snili
co bychom oželeli
co v oběť rádi dali
jasně že nevesele
aby šli komunisti do prdele!

co třeba ptactvo oněmělé?
– v zmrzačeném tichu výhrůžně bzučí
high voltage hmyzu
příboj tepu hučí v hlubině uší
o mrazivou brízu
jidášsky šustí osikové listí
ale nejsou komunisti!

rozsudek na husí kůži
denně dnes mohu si číst
květin květ vůni růží
motýlů pel ptačí zpěv
bez dražební jistiny
nedražit
– tím už jsem si jist!

…seděli jsme na čerstvých pařezech
trhali si klíšťata z kotníků
a gagman Jirsan začal zlehýnka:
„Honzo, máš rád svoji krásnou ženu 

Jarušku?“
„ach, moje Jaruška…, ona je zlatá…“ 

s laskavou ironií – jak jsme čekali
uplatnil svůj oblíbený slogan
usmáli jsme se – jak očekával
protože teprve opakovaný vtip 
se mezi přáteli stává
opravdovým vtipem.
„…a máš rád svoji maminku?“
„no jasně, to jsou otázky!“
„…a kdyby sis měl vybrat
jestli má umřít maminka
nebo Jaruška
kterou bys vybral
radši?“
„nejste blbí?“
„nejsme!“
„…o takové otázce odmítám vůbec

uvažovat!“

za tlumeného pochechtávání
jsme sešli dolů k potoku
s úlevou se zuli
a v mírném mělkém proudu
si na oblázcích užívali
svěžího chladu

„…no ale stejně
kterou bys vybral radši?“
rozesmáli jsme se s Jirsanem
jako dva blázni.
„vy jste ale volové!“ uchechtl se Honza
a dospěle
a káravě
a pověrčivě
se pokoušel mračit
ale moc mu to nešlo
a my se smáli
a smáli
volové kamarádi…
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Jitka Prokšová

Rozhodnutí
Starý muž zakloní hlavu, posune se na

lůžku směrem k nemocničnímu oknu.
Zahlédne cáry mraků a tmavou oblohu
bez jediné hvězdy. 

Jak to mezi nimi dopadne, až tu nebu-
du? Takže? Posvátné losy Urim a Tu-
mim? Panna nebo orel? Ano či ne?

Ne, rozhodl se – stejně jako kdysi –
i dnes odpoledne, kdy ho navštívila dce-
ra. Nebyla sama, přišla s přítelem – práv-
níkem. Nejdřív navrhovala, pak přikazo-
vala, nakonec zuřila.

Ne, potvrdí mozek znovu. Závěť je
v pořádku. Není třeba ji měnit. Misky vah
nejsou naplněné stejně, ale spravedlivě.

Ano, horuje srdce. Naplň je obě rov-
ným dílem, jen tak dojdeš usmíření svých
dětí.

O co se tu přete? vloží se do sporu du-
še.

O poslední vůli, odpoví mozek.
O usmíření, upřesní srdce.
Tak o co tedy? zeptá se duše znovu,

už trochu netrpělivě.
Blázen… chce ji ještě jednou vidět,

utrousí mozek, pořád doufá, že ji dokáže
změnit. 

Rád by s ní mluvil… znovu a jinak, pro-
hodí srdce. O samotě, ne před tím jejím
advokátem.

To asi tuší, pomyslí si duše, že už mu
nezbejvá moc času… 

Starý muž se opře o pelest, odvrátí oči
od okna. Hlavou mu letí vzpomínky. Po
smrti ženy se jeho dcera proměnila tak
trochu v ďáblici. Nikdy dřív se mu ne-
zdála tak nenasytná, dravá, sobecká. 

Naštěstí má stařec ještě syna – tak
trochu anděla. Ten se maskuje vizáží člo-

věka, který nese na zádech tíhu celého
světa. Věčně shrbený a zasmušilý. Ne-
dbá na sebe, ale pomáhá, stará se…
o všechny, o všechno. Hlavně však o něj
– o svého otce. Chce, aby nestrádal ne-
nadálou samotou. A tak se snaží. Udělal
by pro něj cokoli. 

I proto se otec před půlrokem rozhodl
sepsat závěť. Zohlednil v ní dobrotu
anděla a bezcitnost ďáblice. Její nena-
dálý příchod mu však tenkrát vzal klid.
Když zahlédla na stole popsaný list
papíru, když přelétla těch několik řádek,
smetl její hysterický výbuch všechno
kolem. Starý muž po jejím odchodu jen
stěží lapal po dechu, bolest v srdeční
krajině ztlumila až pravidelná návštěva
syna, který mu přinesl k večeři teplou
polévku.

Druhý den přišla ďáblice s omluvou,
věděla, že přestřelila, a tak se lísala, po-
chlebovala. 

Otec ji nechal vymluvit, vzpomněl si
přitom, jak ráda se s ním jako malá hol-
čička vždycky mazlila. Jak to s ním umě-
la. Možná vzpomínky, možná nečekaná
přítulnost ďáblice naladily jeho srdce
k rozhodnutí, se kterým rozum nesou-
hlasil. Rozum mu totiž zakazoval tu podiv-
nou směs citů, kterou v něm rozdmý-
chala dceřina přítomnost. Rozum věděl,
jak je srdce snadno zranitelné… 

Rozkolísaný stařec slíbil, že si závěť
ještě promyslí, řekl, že všechno má svůj
čas, a nastavil tvář k polibku – k usmí-
ření. 

Jenže ďáblice čekala víc. Chtěla roz-
hodnutí tady a teď, položila před něj vy-
plněný tiskopis. Otec chvíli váhal, pak ale
převod bytu nepodepsal.
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A tak mu místo polibku vmetla do tváře
slova, která jsou mezi dcerou a otcem
zapovězená. 

Záhy nato muž vážně onemocněl. 

Stařec se převalí na rozvrzané nemoc-
niční posteli a znovu pozoruje beztvará
oblaka, mezi kterými tu a tam probleskne
mihotavá zář vykukujících hvězd. Zašátrá
rukou na stolku vedle lůžka. Mobil. No-
vodobý dobroděj i škůdce… Zprostřed-
kovatel zbrklých i dlouho promýšlených
rozhodnutí.

Najde číslo ďáblice, zmáčkne vytáče-
ní. Vzápětí se zalekne. V duchu rychle
formuluje první větu. Telefon však zůstá-
vá němý.

V hodině mezi psem a vlkem se jeho
mozek probudí a srdce mu už nedovolí
usnout. 

Oba jsou tak rozdílní, vysloví stařec na-
hlas do ticha a tmy nemocničního poko-
je. 

Už odmala, dodá jen v duchu, když za-
slechne, že pacient vedle něj se nepo-
kojně zavrtěl.

Co jsem zkazil… je to taky moje vina?
Dal jsem jim život… jsem to já, kdo má
v sobě ďábla i anděla? 

Cože? ozve se z vedlejší postele.
Vy nespíte?
Ne… vzbudil jste mě… no, já mám

chatrný spaní.
Myslel jsem na Olinu – dceru, co tady

byla za mnou odpoledne. Vždycky se
zdála bejt samostatnější, rychlejší než
syn. Jan… on je citlivej, po ženě, zem-
řela před rokem. Ale teď mi připadá…

Pěkná dračice, poznamená soused.
V duchu si pomyslí – obličej krásky, ale
jinak škoda mluvit. 

Ale syn…, podotkne ještě, ten se vám
poved, ne? 

Starý muž jen tiše přikývne.

V hodině mezi psem a vlkem se otcův
mozek dobere poznání, které jeho srdce
nechce přijmout. A tak za rozbřesku ra-
ději zmlkne samo, zlomené hledáním vi-
ny, zlomené hledáním vlastní chyby…

Anděl jde nemocniční chodbou, zakle-
pe na dveře lékařského pokoje. O něko-
lik minut později vychází ven s kusem
papíru v ruce. Stojí v něm, že jeho otec
dnes nad ránem zemřel. Anděl jde ne-
mocniční chodbou a oči má suché. 

Ďáblice několikrát vytočí číslo, které
zůstává němé. Pak zkusí jiné – úřední,
a dozví se, že její otec dnes nad ránem
zemřel. Ďáblice položí telefon a dlouho
se nehýbá. Po tváři jí stékají slzy. 

Stává se, že srdce někdy odmítá po-
chopit důvody, které rozum nabízí.

Stává se, že některá rozhodnutí zů-
stanou otevřená napořád.
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Jan Valeš

Exhumace
§115 Prohlídka a pitva mrtvoly a její

exhumace
Odstavec 2: Exhumaci mrtvoly může

nařídit předseda senátu a v přípravném
řízení prokurátor.

Vysvětlivky: Nařízení exhumace mrtvo-
ly je jedním z procesních úkonů.

Zákon č. 141/61 Sb., o trestním říze-
ní soudním ve znění pozdějších zákonů

Zelené ÁRO se znakem státních lesů
na předních dveřích sjíždělo pomalu úvo-
zovou cestou. Světlo reflektorů poskako-
valo trhaně mezi kmeny smrků jako na-
programovaná bludička. Auto zajelo až
k ústí hluboké strže, kde světla zhasla.
Z vozu vystoupil šedovlasý chlápek v ze-
leném kabátu a na rameno si zavěsil ku-
lovnici. Potom se vydal úzkou stezkou na
dně pískovcového kaňonu. Stoupal po ní
pomalu, vychutnával si každý krok, kaž-
dé zaskřípění písku, každý šelest roz-
hrnutého kapradí. Za čtrnáct dnů všech-
no zmizí pod hladinou vody. Stezka, trsy
kapradí, zákrsy břízek i srub na konci
kaňonu. 

Kouř z ohně hořícího před srubem ucí-
til mnohem dřív, než spatřil tanec plame-
nů na Poslední skále. Stíny sedící tiše
kolem vypadaly jak tučňáci při plnění
bobříka mlčení. Nehybné postavy, zadu-
maně zahleděné do plamenů, dobrovol-
ně vpouštěly zář ohně na lesklá zrcadél-
ka panenek. Neotočily hlavou ani když
mezi ně vstoupil.

„Tak už zítra,“ oslovil je místo pozdravu.
„Raději... až zítra. Je v tom ještě trocha

naděje,“ vzal si slovo kluk s pleteným ře-
mínkem ve vlasech.

„Taky mi to vadí, ale udělám něco?“

pronesl smutně, když usedal do jejich
kruhu. Kulovnici si opřel o kolena. Oča-
zený emál se zastavil v jeho dlaních. Srk-
nul si nahnědlé tekutiny z ešusu. Vykulil
oči a nahlas se otřásl.

„Brrr. To by skolilo i chudáka Tuláka
Harryho.“ 

Ale pomohlo to. Knedlík zašprajcovaný
v krku se alespoň trošku uvolnil. Roztře-
senými prsty si nervózně připálil cigaretu.

Kaňonem přilétal dialog peřejí ještě
svobodné řeky. Zítra tenhle kolot navě-
ky utichne. Údolí zalije voda a po hladi-
ně se rozlétne hluboké dunění. Nad
Poslední skálou vyrostou chaty, kytaru
nahradí magnetofony, televize a veselý
jekot dětí v tričkách, které jim provoněl
králík Azurit. K ohni se snášely vzpo-
mínky.

Hajný se jmenoval August. Místní mu
říkali Šašek po chalupě, kluci ze srubu
zase Hejkal. Chtěl to, když za ním tenkrát
přišli s prosbou postavit si tady někde
srub. Hodil tenkrát kulovnici na rameno,
zavedl je sem na to místo, vytáhl z kapsy
svazek klíčů a řekl:                

„Bude tady klid.“ 
Byl. 
Šest krásných let ve srubu „U Tuláka

Harryho“. Chvíli se pokoušeli zjistit, kdo
ten srub postavil. Strejcové v místní
hospodě odpovídali vždycky stejně. „Tu-
lák Harry.“ A na další logickou otázku,
kdo to byl, odpovídali pokrčením ramen
a slovy: „Jó, to nepamatuju. To už je
dávno. Ale u skály je jeho kříž.“

Kříž tam byl. Omšelý, špinavě šedý,
stlučený ze dvou bukových hranolků. Na
stejně zašlé dřevěné desce šlo jen těžko
přečíst vypálený nápis:
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TULÁK  HARRY
+ 22.7.1954

Hajný Hejkal dokouřil cigaretu. Vajgla
cvrnknul nevychovaně do ohně. Aby pře-
dešel připomínkám, řekl stejně jako
vždycky: „Rituál je rituál a les je les. Sla-
bikář z uhlí neuděláš.“ Místo rozloučení
na okamžik sejmul klobouk. Odešel stej-
nou cestou, kterou přišel.

Nálada u ohně se s odchodem Hejkala
trochu uvolnila. Kody, kluk s pleteným
řemínkem ve vlasech, se ujal prvního slo-
va: „Je kromě Žíly ještě nějaký dobrovol-
ník?“

Okolo sedící kluci zavrtali nosy ještě
hlouběji do nitra maskáčů. Okamžitě se
jim vybavila léta ze školních lavic. Kdo se
podíval učitelce přímo do očí, nevyhnu-
telně šel. A dnešní noc nebyla pro hrdi-
ny.

„To bylo v hospodě keců. Vykopeme
Tuláka Harryho. Nenecháme chudáka
sumcům. Studená voda je největší nepří-
tel vandráka. Teď tu sedíte jako mokrý
slepice a skutek utek.“ Kodyho slova se
odrazila od kamarádů jako od čedičové
stěny. Odezva žádná. Konečně zvedl
hlavu Hrouda.

„Ať jde Hombre. Ten je z Klatov.“ 
Hombre vyletěl ze sedačky s rychlostí

rakety. 
„P-p-p-proč já? P-p-p-proč z K-K-K-

Klatov?“ ptal se vyděšeně.
„Protože tam máte sušený mrtvoly ve

sklepě.“
„N-n-no p-p-právě. S-s-sušený. A jj-ješ-

tě z-z-za s- s-sklem. T-t-ty s-se n-na t-ebe
n-n-nedostanou,“ argumentoval jinak
normálně mluvící Hombre.

Hombreho vysvobodil Kolouch. Nad-
nesl celkem rozumný návrh. Prý ať jde
kopat ten, kdo s tím má nějaké zkuše-
nosti. Jediný, kdo se přiznal, byl dobro-

volník Žíla. Před čtrnácti dny mu chcípnul
křeček a včera mu dvě rybičky spáchaly
sebevraždu. Hrouda zatajil mrtvého krt-
ka, kterého našel při cestě na nádraží.
Kolouchův nápad nepřinesl žádného roz-
uzlení. Patovou situaci se Kody rozhod
řešit losem. Všechny kolem ohně pře-
padl akutní průjmový záchvat.

Pro Tuláka Harryho začala vypadat
situace více než bledě. Jistě se teď pře-
valoval v hrobě a nadával si, že místo sru-
bu nepostavil hausbót anebo nevstoupil
do nejbližšího otužileckého oddílu. Pro
neotužilou tuláckou kostru je voda na
obnažené klouby pohromou.

Kluci se vrátili z lesa. Posedali kolem
ohně a zalezli zpět do své zaručeně ame-
rické ulity. Nakonec se obětoval sám Ko-
dy. Uvědomil si, že vloni viděl někde
v muzeu kostru velryby. Na hrudním koši
měla cedulku s nápisem: „Preparováno
firmou Nordic Frionor v roce 1984.“ 

Vybavila se mu vzpomínka, že si na tu
kostru tenkrát i sáhnul. Konečně Harry
nebude po těch čtyřiceti letech vypadat
o moc líp. Stejně bude Žílovi jenom svítit.
Všichni kolem ohně si úlevně vydechli.
Ne nadarmo je Kody na osadě šerifem.



Dvoučlenná expedice odcházela k Po-
slední skále. Žíla vláčel na rameni krum-
páč a lopatu. Kody za ním pochodoval
s rozkývanou petrolejovou lucernou.
Ostatní se přestěhovali urychleně do
srubu. Pro jistotu zavřeli okenice a zara-
zili závoru. 

Žíla zasekl ostří krumpáče do řídkého
drnu. Několika pohyby odstranil drn před
křížem do délky a šířky dospělého muže.
K další práci stačila jen lopata. Zemina
byla řídká, sypká, složená převážně z na-
padaného písku. Díra se pomalu prohlu-
bovala, s každým odkrytým decimetrem
dostávala petrolejka v Kodyho dlani větší
a větší vibrace. V metrové hloubce vy-
lomil hrot lopaty první kost. Žíla ji vzal
klidně do ruky a podržel pod petrole-
jovou lampou.

„To bude žebro,“ usoudil okem znalce.
Potom ji odložil na střed roztažené celty.
Kostí teď rychle přibývalo. Žíla je vybíral
holýma rukama. Na celtě je vyrovnal jak
stavebnici dílů puzzle. K ucelenému
obrazu chyběla už jen lebka. Tu lžíce
lopaty objevila vzápětí. Do díry po ní sjela
ještě jedna. V odkrytém hrobu byla těla
dvě.

Žíla a Kody se vrátili ke srubu. Nářadí
opřeli o stěnu a ranec z celty položili na
lavici. Kody zabušil na dveře.

„Kdo je?“ ozval se roztřesený hlásek
z nitra srubu.

„A kdo by to měl bejt?!“ zafuněl nasu-
peně Kody.

„Jméno. Řekni jméno,“ ozval se sku-
hravý hlas z boudy.

„Co blbnete? To jsem já, Kody!“ Za
dveřmi rozpačité šeptání.

„Kde jsme byli vloni na velkým van-
dru?“ přilétla ze srubu další otázka.

„V Ádru, volové. Vy už to nevíte?“ vzte-
kal se za dveřmi Kody.

„A předloni?“
„Co blbnete? Přece na Brdech.“ Teď

už Kody znejistěl. Napadaly ho o kama-
rádech ty nejhroznější věci. 

Dveře se konečně otevřely. Do obliče-
je se mu zaseklo ostré světlo baterky.
Potom vyběhli všichni ven a začali do
něho píchat ze všech stran prsty. Za nimi
vylétla z nitra srubu ostrá vůně česneku.

Seděli společně u stolu. Nad deskou
se kývala začazená lampa a ozařovala
netrpělivé obličeje kamarádů.

„Tak máte Harryho?“ zeptal se zvědavý
Hrouda.

Žíla sáhl do náprsní kapsy maskáčů.
Na stole se roztančila dvě zašlá kovová
kolečka. Hrouda je vzal nechápavě do
dlaně. Natočil je co nejblíže k mihotavé-
mu světlu lampy a četl sotva rozeznatelný
nápis:

TULÁK

Když vyčistil cípem šátku i druhé ple-
chové kolečko, objevil na něm jméno:

HARRY

„Co to je?“ díval se nechápavě Hrou-
da. Stejně blbě se dívali i ostatní kamará-
di.

„Psí známky,“ odpověděl Žíla a řádné
si přihnul z nabídnuté flašky rumu. Viděl
to v jedné kriminálce u pohřebáka, který
právě dokončil soudní exhumaci.

Druhý den společně vrátili kostry zpát-
ky do hrobu. Potom Žíla rozdělal oheň
a nažhavil v něm dlouhý hřebík do červe-
na. V kleštích ho donesl až k omšelému
kříži. Zaklekl na čerstvě zasypaný rov
a mezi obě jména vypálil výrazné pís-
menko A. 

Po obědě odešli naposled z kaňonu.
Voda v údolí začala stoupat.
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Jan Jelínek

Pouhá vodda z vodovodda III.
specifikum
švejkspírovskou tragédii
Češi dneska žijí

ministerské lejno
jedva se zrodí
ihned znale tvrdí
jako senkruvna
tenhle resort smrdí

tunelář
po mně potopa
Bahamy
kynou mi
proto, pa!

gay gourmet
labužně sním
jak lanýže sním
s ním

bohovský kšeft
archanděl – dobrák od kosti
z pražského Hradu
hříchy vám odpustí
za tučnou úhradu

městská policie
v rámci kapitalizace 
preventivní spravedlnosti
botiček není nikdy dosti

autotuneláři
penězům na počest
zpeněžují svou čest
konekonců počestně!
vždyť čest
ta každého
jen jeho
jest!

volební bumerang
sám nad sebou zvracím
stokrát mě odkopli
a já se vracím a vracím a vracím

akční důchodci
na plný úvazek
od akce k akci
slevami plní si
prázdné kapsy

* * *
Hledáte u českých voličů logiku?
Vy snad máte mozkovou koliku!
Dvacet let vládne tu ideologika
z vůle voliče – stádního volíka

mediální apendixy:

Dementi: Děda Mráz ani Santa Claus 
nemohou mít omrzliny, dementi!

Tenhle náhrobek je pomník, 
kterému umřela paměť.

Svoboda není socha, nejde osekáním
vylepšit.

Také jste si všimli, 
jak psi vodítkem ovládají své páníčky?

Člověk, se kterým se to „musí umět“, 
to „umí“ především s vámi.

Je to velký rozdíl
být poslán k šípku nebo k čípku.

Transvestita v politice? Transvesta.

P.R. agentury praví vždy P.R.avdu.



12

Plž smajlík

Jiří Kolář

Jak Old Shatterhand
a Vinnetou přišli k pivu

Myslíte si, že Old Shatterhand a Vinne-
tou neměli rádi pivo? Ale měli, a jak. Do-
konce pravé plzeňské. V úvodní kapitole
Rudého gentlemana hraje plzeňské prim
a suverénně ovládá celou vstupní scénu.
A jak se pivo do románu dostalo? Inu,
takhle: Na svých toulkách po Státech do-
razil Mr. Shatterhand inkognito do města
New Orleans coby soukromý detektiv
pronásledující jistého podvodníka jmé-
nem Gibson. Nechme však hovořit sa-
motného vypravěče-klasika v neodolatel-
né první osobě: „Když jsem procházel
širokou, krásnou ulicí Common Street,
padl mi náhodou do oka velký vývěsný
štít lákající chodce na doušek pravého
plzeňského piva. Představil jsem si v du-
chu sklenici řízného, studeného nápoje,
pěkně načepovaného, s čepicí pěny,

a v tom jižním vedru se mi okamžitě za-
čaly sbíhat sliny. Pár hltů by opravdu přiš-
lo k chuti!

Ve výčepu bylo nabito. Plzeňské si i ta-
dy získalo všeobecnou oblibu, protože
mi trvalo hezkou chvíli, než jsem vůbec
objevil volné místo u stolku až někde vza-
du v samotném rohu atd.“

Tak vida, řekne si čtenář, měšťanský
pivovar v Plzni byl založen 1842, děj pří-
běhu se odehrává v šedesátých letech
předminulého století a o plzeňském vě-
děli své už tehdy až v daleké Americe.

Ve výčepu se náš Oldík seznámí s mu-
žem nápadně vychrtlé postavy, známým
mezi weltmany a Indiány jako Old Death,
čili starej Smrťák, jinak též vyhledávaným
stopařem, scoutem.

Přirozeně, že Old Shatterhand z vroze-

Země se neotepluje. O tom bych,
božínku, musel přeci něco vědět. V.K.

I značkový grapefruit může být krapet
fuj…

Slepá politická víra vás může jenom 
sprasit.

Nelze vyloučit, že ozvěnou křičí zvuk
bolestí.

Zvláštnost: teprve odposlechy 
našpicovaly občanům slechy.

Tiskoví mluvčí? Naopak! 
Tiskoví zamlčí – zamluví – zamlží

* * *
Maminka k malé černooké holčičce:
„Až budeš, miláčku, o trochu větší
čekají tě tři osudové proměny
v ženu
v matku
ale ještě předtím
v cikána do plynu.“
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né skromnosti svoje neméně známé
slavné jméno zatají a nechá se bez mrk-
nutí oka nazývat greenhornem. Kolik skle-
nic oba slovutní zálesáci vypili, nevíme,
vzhledem k délce pobytu ale předpo-
kládáme, že rozhodně víc než jednu.

To tedy bylo setkání s pivem v pořadí
prvé. Setkání jistě ne okrajové, ale po-
stavené pěkně do středu vyprávění a na-
víc z pozice samotného autora. Předsta-
va bílého bratra jako programově absti-
nujícího zálesáka na způsob Limonádo-
vého Joea tím definitivně padá.

A co rudý bratr Vinnetou, jak ten se
stavěl k pivu? Dovíme se to hned o pár
stránek dále v dramaticky napínavé epi-
zodě, v níž je pivu přisouzena role opět
nikoli podřadná. Zde neočekávaně za-
sáhne do děje sám veliký náčelník, jehož
neskrývané sympatie k pivu jsou vylíčeny
s přesvědčivostí zaníceného pivomila. 

To bylo tak: V texaské Matagordě, zmí-
tané krvavými spory mezi stoupenci me-
xického prezidenta Juarese (Indián) a je-
ho protikandidáta Maxmiliána (Habs-
burk), kterého prosazuje Francie, se
opět setkávají Old Shatterhand a Old
Death. Tomu nedá mnoho práce zatáh-
nout Charleiho (tak nazývali Vinnetou a
jiní důvěrní přátelé Old Shatterhanda) do
zastrčené hospody, což učinil slovy:
„Nechcete zakotvit někde u sklenice
slušného piva, sir? Matagorda je doupě,
ale pivo se tu dostane opravdu slušné.“

Do příjemného rozhovoru u orosených
sklenic však jako lavina vpadne parta
opilých pobudů, rowdyů, kteří chtějí vy-
volat rvačku. Navíc každý z nich má u no-
hy cvičeného psa-zabijáka.

Rowdyové mají nejvíc spadeno na ne-
gromily a na přívržence Juarese. Vznikne
šarvátka, při níž Old Shatterhand v sebe-
obraně roztříští hlavu jedné čtyřnohé
bestii a rváči se uklidní. Tehdy vstoupí do

lokálu Vinnetou. Nyposledy dejme slovo
autentickému znění:  

„Apač zvedl lehce ruku a běžnou,
dobře znějící angličtinou přivolal hostin-
ského: ,Prosím sklenici piva.’

...Vinnetou zatím dostal svou sklenici.
Pozvedl ji, prohlédl si ji znalecky proti
světlu a potom se napil. ,Well!’ řekl hos-
tinskému a zálibně, mírně si mlaskl. ,Má-
te dobré pivo. Bílý Manitou naučil bledé
tváře mnoha uměním a vařit dobré pivo
není z nich to poslední.’ “

Zde si všimněme, že jindy hrdý a na
slovo skoupý náčelník na adresu dobré-
ho piva neskrblí. Během několika oka-
mžiků Vinnetou stihne vyhodit nejagresiv-
nějšího rváče oknem na ulici, zkrotit ce-
lou partu pobudů i s jejich psy, klidně do-
pít své pivo, zaplatit valounem zlata
a důstojně odejít.

Uvedené výňatky z kapitol Rudého
gentlemana svědčí přinejmenším o dvo-
jím:

1. Že Karel May jako roduvěrný Ně-
mec a Sas měl k pivu poměr jedno-
značně kladný, neboť o pivu píše tónem
téměř mazlivým.

2. Že uvedené epizody obsahují vlast-
ně obratně vkomponovanou a literárními
prostředky zviditelněnou reklamu plzeň-
ského piva.

Možná, že většině ctitelů mayovek
a jejich nepodařených filmových odvarů
tyto souvislosti dosud unikaly. Účelem
tohoto vyprávění je oživení znalostí a vy-
plnění jejich mezer. Doufejme, že se na-
jde alespoň pár podivínů, pro které neby-
lo toto povídání ztrátou času. Stačí, když
si otevřou příslušnou kapitolu a k ní dob-
ře vychlazenou dvanáctku.

Domluvil jsem. Howgh.

Ke stému výročí odchodu Karla Maye
do věčných lovišť.



Oldřich Janota

Osamělá planeta
Paní N. se připravuje na cestu do New

Yorku. Do plánu města si na základě in-
formací získaných na internetu vyznačuje
místa, která považuje pro svoji návštěvu
za důležitá. Cestovatelské bedekry, ani
ty zasvěcené jako třeba edice Lonely
Planet, jí v tom moc nepomohou. Paní N.
si totiž značí místa, kde všude může po-
užít toaletu, protože již léta trpí chronic-
kou úzkostí ze střevní inkontinence, ne-
udržitelnosti. A tak přestože se říká, že
když je nouze nejvyšší, tak je pomoc nej-
bližší, nechce spoléhat na náhodu. Ma-
pa paní N. by se zkráceně dala nazvat
„Mapa hranice lidských možností“.

Co je za těmito hranicemi? Země Veli-
ké Úzkosti? Jeden anglický profesor, re-
nomovaný odborník na buddhismus, vy-
dal knihu o své pozdní konverzi od bud-
dhismu ke katolictví. Jako jeden z důvo-
dů této konverze popisuje svoji životní
nemožnost, neschopnost, v tomto přípa-
dě neschopnost řádně meditovat. I kdy-
by prý meditoval miliony let, osvícení by
nedosáhl a skončil v pekle. Obrací se
proto od buddhismu, učení, jehož násle-
dovníci mohou – se domnívá – při hle-
dání spásy spoléhat pouze na své síly,
jáství, egoitu, k náboženství, kde člověk
dokonce nemá jinou možnost, než hle-
dat pomoc obrácením se k Ty. 

Neurotické problémy s inkontinencí,
jakými trpí třeba paní N., někdy dosahují
až takových rozměrů, že se postižený
neodvažuje vůbec opustit domov, a musí
je řešit psychoterapie. Terapeut se na-
příklad vydá s postiženým na veřejnost
v oděvu nápadně uměle poskvrněném
tak, jako by se „již stalo“. Klient, který ho

doprovází, se přesvědčuje, že i když
„k tomu dojde“, svět se nezboří. Na
cíleně modelovaných situacích se tak učí
sebepřijetí i v případech, kdy vlastními
silami život již nezvládá. Například v auto-
buse: Rozzuřený řidič vyběhne na dotyč-
ného: „Vy jste se mi tady...,“ načež do-
tyčný prostě odpoví: „Ano, je to tak,“
omluví se a požádá o kýbl, aby mohl
škodu uklidit.

Seděli jsme na zahrádce čajovny
u zámku Kozel v družném rozhovoru
s panem majitelem a jeho paní. Polední
sluníčko mile připalovalo, když v tom ná-
hlý poryv větru obrátil nad našimi hlavami
naruby kapsu vzniklou ze sluneční plach-
ty, do které při noční průtrži mračen na-
pršel snad hektolitr vody, a vychrstl mi ji
přímo do klína. Úplně jako v nějaké ze-
nové básni pana majitele, až na to, že
bleskové osvícení se nekonalo (na rozdíl
od hospodářských reforem, kde se třeba
zavedením školného dostáváme postup-
ně od školství nedokonalého k dokona-
lému, může být osvícení pouze náhlé,
okamžité, nikdy postupné), pouze světle
oranžové kalhoty v oblasti klína výrazně
ztmavly a dodaly nositeli neomylný výzor
toho, kdo se právě pomočil. Cestou na
vlak majestátní dubovou alejí jsem medi-
toval o tom, jak čelit štítivým pohledům
spolucestujících, případně vyloučení
z přepravy, které dopravní řád umožňuje
u osob mimořádně znečištěných. Zda
obstojí pravdivé tvrzení, že se jedná jen
o dešťovou vodu. 

Obavy byly liché, podezřelých kalhot si
vůbec nikdo nevšiml. Ale kdoví, jednou
to možná skutečně z ničeho nic uvidíme. 

14Sova bez not
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Milan Čechura

Muž se srdcem kovboje
Stalo se vám někdy, že jste si přečetli

knížku či shlédli film a natolik jste se vcítili
do role hlavního hrdiny, že jste se jím
stali? Mně se to přihodilo dvakrát. Po-
prvé po návštěvě kina. Dávali tenkrát film
s názvem Řidič. Děj už si nepamatuji, ale
vím, že hlavní hrdina jezdil jako řidič pro
nějaké gangstery a dělal s autem neuvě-
řitelné kousky. Řítil se tou svou nadupa-
nou americkou károu nočními ulicemi,
ujížděl policajtům a řešil nejsložitější do-
pravní situace bez mrknutí oka. Vybavuji
si, hovadiny si člověk pamatuje do smrti,
jak jsem tenkrát vyšel před kino Elektra,
tehdy ještě Moskva, nastoupil s kamen-
nou tváří do své ŠKODY 120L a bez mrk-
nutí oka jsem vyrazil s rachtající karosérií
a kvičící spojkou do noční Plzně. Ach, to
byl pocit. Policajti mě nehonili a místo
gangsterů vedle mě seděla manželka,
ale ta představa, že jsem jako ON, to by-
la krása.

Podruhé se mě obdobný pocit zmoc-
nil, a to už se dostáváme k naší rubrice,
při čtení knížky amerického novináře
a spisovatele Jacka Schaeffera. Ta kníž-
ka se jmenovala Muž se srdcem kovbo-
je. V originále má název kratší, podle
hlavního hrdiny, a to Monte Walsh. Ale
zdá se mi, že český překlad je daleko
výstižnější. Ta kniha mě opravdu chytla
za srdce. A na nějakou dobu je změnila
z toho obyčejného, středoevropského
na srdce západní, kovbojské. Jasně, ne-
měl jsem žádného oře a nemohl jsem
prožívat v jeho sedle to, co jsem prožíval
na sedadle škodovky po již zmiňovaném
filmu. Ale stačilo přivřít oči a už jsem
s Monte Walshem jezdil bok po boku.

Od roku 1872 do roku 1913, kdy Monte
umírá chvíli po tom, co vyhasl život jeho
posledního koně.

Nikdy předtím ani potom jsem nečetl
knížku, která by byla napsána tak strhu-
jícím způsobem a s takovou atmosférou.
Bylo to kouzelné vyprávění, jemuž vévo-
dilo Monteho odhodlání nevzdat se své-
ho způsobu života. Života kovboje. Toho
těžkého, nebezpečného, špatně place-
ného, ale krásného. 

Také řeč, kterou Monte mluvil, stojí za
zmínku. A jeho nejhojněji používané cito-
slovce „do frasa“.

Monte Walsh s Chetem Rollinsem, až
ke kolenům pokrytí povlakem zasycha-
jícího bláta a pocákaní blátem až nahoru,
přitáhli otěže a obhlíželi velikou krávu
s křivolakými rohy, zabořenou až po bři-
cho do čvachtavého, přilnavého jílovité-
ho písku, a její šestiměsíční skvrnité tele,
které bylo asi tři metry od matky.

„Do frasa,“ řekl Monte zhnuseně. „Já
myslel, že jsou ty starý mexický krávy
chytřejší. Ale jsou zrovna tak pitomý
jako ty krátkorohý, s kterýma to zkouší
Cal.“

Tohle mé pocitové povídání má pointu.
Šplhal jsem (s autem) na jednu z nejvyš-
ších hor státu Wyoming v USA. Psal se
rok 2001 a v té době už žádní kovbojové
ani ve Spojených státech nebyli. Dojel
jsem až skoro na vrchol a zastavil na
odpočívadle. Chuchvalce mlhy snížily
viditelnost na minimum. A pak z té mlhy
vyjeli dva kovbojové a za nimi pomalu
kráčelo stádo krav. Podle mě to byl duch
Cheta Rollinse a Monte Walshe. Duch
muže se srdcem kovboje.
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Stanislav Bukovský 

Otázky a tajemství
Nekorektní otázky
1) Má se ve státě, v němž se chopili

vlády zločinci a přestalo platit právo, usi-
lovat o studium na školách, je-li k tomu
třeba předstírat kladný vztah ke zločinné-
mu režimu? Má se v takovém státě usilo-
vat o kariéru? Nebo se má, kde se dá,
sypat písek do ložisek a držet se toho, že
čím hůř tím líp? Mají pekaři sypat písek
i do rohlíků? Mají se zapalovat stohy, aby
nebylo čím krmit a čím podestýlat?

2) Kdyby mne v době totality na vojně
během výkonu základní vojenské služby
při hlídání muničního skladu přepadl
účastník třetího odboje, který by se cítil
být ve válce s režimem, měl bych se brá-
nit nebo bych mu měl říct, ať si vezme co
potřebuje, protože právo a pravda a snad
i láska jsou na jeho straně? Jak bych asi
dopadl, nebránil-li bych se, případně
nebránil-li bych mu v jeho spravedlivém
boji?

3) Máme v době hojnosti, kterou nyní
prožíváme, nakupovat levné výrobky po-
chybné kvality vyráběné dětmi a novodo-
bými otroky v zemích, kde se nedodržují
lidská práva a nedbá na ekologii, zvláště
pak, když víme, že jejich dovoz a prodej
znemožňují domácí výrobu a tím ničí naši
ekonomiku a tudíž i budoucnost? Ne-
mohli bychom alespoň nenakupovat zby-
tečnosti a upřednostňovat a vyžadovat
domácí, nejlépe přímo regionální výrob-
ky? A vyhnat tak kamiony z dálnic a pře-
bytečné dálniční pruhy vrátit přírodě?

4) Můžeme s klidným svědomím jezdit
auty a cestovat letadly, když jezdíme a lé-

táme za cenu válek, zamořování oceánů
a ničení životního prostředí, s čímž zá-
sadně nesouhlasíme? Nebo to nevíme,
snad si to nechceme přiznat nebo to
nechceme slyšet, že jinak bychom palivo
do těch našich motorů neměli? Není to
stejné, jako když jí maso útlocitný, zásad-
ní odpůrce zabíjení zvířat a v botách ze
zvířecích kůží chodí militantní nepřítel ko-
žichů ze zvířat?

5) Máme při volbách, pokud nás ještě
neomrzelo volit, preferovat strany, které
dávají na předvolební kampaň nejvíc pe-
něz, když víme, že peníze na volební
kampaně mají svůj původ v korupci? Ne-
jsou potom nejmenším zlem strany, které
mají předvolební kampaň nejlacinější?
Zvolíme-li však takové, nebudou, jakmile
se dostanou k moci, stejné jako ty před-
chozí?

6) Máme se trvale spokojovat s tím, že
se na jednu stranu přiznává, že se ve vel-
kém krade a zároveň se bere jako ne-
změnitelný výdobytek naší demokracie,
že co bylo jednou ukradeno, se zásadně
nevrací? Platí, že co se přemístí, odkloní,
za pět prstů dá, se do hrobečku zakopá?

7) Dostanou rozdílný trest či stejný lou-
pežní vrazi, když jeden zavraždil kvůli sto-
koruně a druhý kvůli miliardě? Nebude-li
jejich trest stejný, kdo dostane vyšší? Mů-
že se stát, že jeden půjde sedět a druhý
bude pro nedostatek důkazů propuštěn
na svobodu? Nebo že jednomu z nich se
nedopatřením umožní útěk před spra-
vedlností do ciziny? Který z nich má větší
naději na to, že unikne trestu?
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8) Je třeba podřizovat se jazykové ko-
rektnosti, vede-li to k zamlžování, obra-
cení na ruby, k nekorektnosti? Není to
jako když byl kdysi ursus přejmenován
na toho, kdo ví, kde je med? Ze strašné
šelmy se přejmenováním stal pouhým
medvědem a toho bylo později možno
transformovat i na roztomilého plyšáčka.
Je víc korektní nebo originální protimluv
„humanitární bombardování“?

9) Máme se my Evropané bránit přijetí
islámu, hrozí-li nám, že pokud ho nepři-
jmeme, během několika generací vinou
nízké natality způsobené naší vyšší civi-
lizační úrovní vymřeme? Máme se při
obraně naší kultury bránit tomu, aby byla
učiněna přítrž rozkladu rodiny, stresování
žen i mužů přehnanou emancipací a po-
nižování žen pornografií a prostitucí?

10) Máme se smířit s tím, že v zájmu
trvalého růstu, všeobecného, globálního
rozvoje, musí být zničen náš svět? Má
nezřízený konzum skončit vydrancová-
ním celé planety, má mít rostoucí spotře-
ba přednost před životem? Máme se na
tom spolupodílet a třeba se i zapojit do
soutěže, kdo má víc – neboli kdo škodí
víc? Je růst růstu jediná cesta, jak ne-
zkrachovat? Není růst růstu naopak jistá
cesta ke všeobecnému krachu?

Archivní tajemství
Co všechno musí člověk v archivech

prohledat, aby nalezl, co hledá? Nalez-
ne-li to vůbec. A mnohdy, co se nalezne,
často se časem někde schová a víc už to

ke znovunalezení není. Tak znalosti upa-
dají v zapomnění. 

Co je v archivech papírů! Co je v kni-
hovnách knih. Jen v klášterech a na zám-
cích. Ví snad někdo, co je v nich? Neřku-
li, co je asi na světě za tu krátkou dobu,
co máme počítače, uloženo v jejich pa-
mětích. Lze se obeznámit se vší mou-
drostí, kterou lidé od počátku světa na-
shromáždili, zapsali a někam uložili? 

Myši, hmyz, plísně, potopy, požáry,
války, počítačové viry a nepředvídatelné
technické zádrhele soustavně ničí plody
lidského poznání. Ale i kdyby neničily.
Když už je něčeho zaznamenaného
moc, je toho příliš a větší moudrosti se
ztrácejí v banalitách a pravdy ve lžích.
Budují se knihovny velké jak obří chobot-
nice, jež budou svými chapadly všechno
smetat někam pryč, až nakonec svět bu-
de jedna velká knihovna. Pak už se tepr-
ve nikdo v ničem nevyzná.

Jak to oproti neohrabanému lidskému
snažení zařídila dokonale a elegantně
příroda! Člověk, stejně jako červ či něja-
ká rostlinka, má všechnu podvědomou
moudrost svého rodu ve svých genech
neustále připravenou kdykoliv k využití.
Je tam všechno, ví se o všem, ale čte se
a koná jenom to, co je zrovna zapotřebí.
Kdo to má na starosti, ten se v tom do-
konale orientuje. Je to přitom na tako-
vém stupni miniaturizace, že i prvok toho
všeho má možná i víc než dost. 

Nic se neztrácí, od věků je to tam, jak
to vždycky bylo, a pozvolna se ještě nové
přidává. Proti tomuhle pořádku je sebe-
dokonalejší archiv jenom arcichlív.
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Kamila Hegerová 

Svatý Lalok

Dám se na modlení,
abych nějak ukrátila čas.
Což o to,
mohla bych ho dělit,
řízkovat,
hřížit,
ale modlení je panečku modlení.

Dívám se na jednoho Inda,
co prodává v konzervě.

V konzervě
v nálevu kousky něčeho –
stejně neumím indicky.

Rozptyluju se vším možným,
co mi dovolí se věnovat
rozptylování.
Na loučce bych byla krásně platná
jako biletářka,
utíračka slzí
nebo jako trávníkářka.

Hodně básní je o smrti,
dost o lásce,
pár o tětivách,
skoro žádná o podkožním tuku.
A pak že je nějaká spravedlnost!

Ten Ind ve své konzervě
pije okolní lák a plove společně
s okurkou nebo kukuřičným kláskem,
je živou ponorkou,
ó, jak je smělý, říkejme mu Nemo.

Kéž bych mu aspoň jednou porozuměla!

Proč pořád myslím na jídlo?
Proč nemyslím třeba na žulové kvádry,
na sněhy na Kilimandžáru,
na herpes?
Proč nemyslím třeba na to, no, jak se to 

jmenuje,
jo, na sex – proč já vlastně nemyslím 

na sex?
Protože ho mám doma vozejk?

Ale jídlo je lepší než voskování lyží
jídlo je vhodné na všechny způsoby
jídlo je bohatýr
jídlo je obranyschopnost státu
jídlo je svatba Williama a tý co si ho vzala
jídlo je muška jenom zlatá
jídlo je food (ale to už teda rozhodně 

nemá ty grády)
jídlo je vhodné i pro kojence
starce, ženy, koneckonců i kapitána 

vod maríny.

Měla bych hodit očkem a myšlenkou
po tom modlení, když už jsem 

v obchodním domě.

Ten Ind!
Nemo, můj Nemo!
Nemo jako ta ryba, co nejdřív 

neposlouchala
a já usnula v kině nudou...
To byly časy, kdy jsem zaněcovala
každou pochodeň olympijského ohně,
tehdy se každý za mnou otočil – 
slavná jak Arnošt z Pardubic
možná ještě trochu slavnější –
jo jo to byly časy, dneska už nejsou,
dneska jsem vosk,
dneska mám dojem, že bych měla
pokročit směrem k obchodu Gap.
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Od maríny k maríně se táhne jeden 
dlouhej provázek,

na něm bydlí chlupatá bleška,
co vaří dort –
už zase jídlo!
Na modlení, jedině v tom je naše spása:

Ale jak jenom můžu,
když mi ve frontě nějakej takovej
řekne do ouška sladce obrace:
„Slečno, vy jste tak úžasně bílá!“

Hned si řeknu, že spíš Věra než Lucie,
a to není rasismus ani náhodou,
to je fakt.

Takže zpátky k vozejčku
(ke mně leť)
Obchodní dům v sobě skrývá
skývu našeho vezdejšího
a neuveď nás ve v.

V je písmeno,
to řekne každý,
ale jen si ho teď prohlídni,
podívej se mu zblízka
do toho hanbatého
sevření.

V jsou moje tlustý nohy
na koze u doktora,
dělám, že tam nejsem,
ale jsem.

Takže na to modlení:
Svatý svatý svatý, 
ale ne – to už tady bylo,
chce to jinak, vyvolat pořádného ducha 
svátého z nebes
ne bez
ale spíš s...

Však uvidíme, až si to sem přihasí
se sichrhajckama, lopatkou a valchou,
možná bude mít i kojnou,
hnědého grošáka
nebo nějaké jiné cukrdle.

Prostě tenhle obchodní dům se mi dneska
plete i do řeči a myšlenek.
Nemo, vem mě s sebou
a on nic,
dělá jako že nic,
jako že nikdo – 

to je mu podobný!

Někdy si myslívám, že 
cháska je mi vzdálená,
a ono houby, je to tady hned, hned 

za rohem.
Když mi tak v roce 1831 začaly růst chlupy 
na všech párových orgánech, 
měla jsem co dělat,
abych nezačala hrát ve vídeňské opeře
opeřence

Ale to už je dávno,
jo jo, to byly časy,
a já utíkám od modlení sakra
takže honem na pomoc
všichni svatí pochodují
a už se dívám dolů
na svůj pupíček,
na to moje potěšení
a vím, že z nebe sestoupí
už brzy

SVATÝ LALOK

a bude všechno v pořádku
a moje dítě se bude radovat
v rytmu zcela neznámých písní:

někdo se smiluje,
někdo bude orodovat,
někdo nás ochrání,
někdo nás i vyslyší
a sejme břichy světa

Svatý Laloku!
Duj za nás!
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Jan Paur

Do ZOO!
Jak jsme byli v ZOO
Občas mívám školu rád. Hlavně když

tam nemusím nebo když nás berou na
zajímavý výlet. To jsme jednou takhle byli
v ZOO.

Paní učitelka přišla se slovy: „Jdeme
do ZOO.“ Bohužel se setkala jen se zne-
pokojeným bučením. Jenom já jsem měl
radost, že uvidím ty, mezi něž patřím, zví-
řátka.

„Je to v rámci programu Ochrana
ohrožených zvířat,“ řekla paní uč. Teď
jsem byl trochu zklamán i já. Hovad je na
celém světě dost.

Vyrazili jsme. Venku kosa, že i lední
medvěd by zůstal v brlohu. Druhý do-
provod nám dělala naše němčinářka paní
Buldočková. Jméno předchází pověsti,
opravdu. Svislé tváře, slintá, divně chodí
a furt štěká.

Do ZOO jsme šli skrze můj oblíbený
park. Proč oblíbený? Mám zde plno ka-
marádů, když se vracím z hospody. A ta-
ky záchod, kde si zamanu.

Konečně jsme dorazili. Hned na úvod
nás pozdravil Kamil, průvodce pochybné
sexuální orientace. Svůj zrak upnul na
mne.

„Vítám vás v naší ZOO,“ řekl Kamil,
„budeme si povídat o zvířátkách. Je důle-
žité je chránit.“

Mám rád naši ZOO, ale jestli Kamil řek-
ne ještě slovo, tak ho na mou věru umlá-
tím šutrem.

Chvíli jsme stáli u jamajských kachen.
„Tyto kachny jsou vysoce ohrožené, do-
chází k jejich vyhynutí,“ zopakoval Kamil
asi posté. Vesnický buran, spolužák Ho-
ráček, začal protestovat. „A žrát budu
co?“ Kamil se zjevně překvapil. „A to, že

vyhynou, ti nevadí?“ namítl a já si koneč-
ně oddychl, že kouká na někoho jiného
než na mě. „Kamile, víš, mně k obědu
nevadí ani pes.“ Učitelce Buldočkové se
naježily chlupy i v nose. Kamilovi se za-
čala motat hlava. „Tak proč chodíš do
ZOO, ty tyrane?“ vyhrkl Kamil na Horáč-
ka hystericky. „Nikdy jsem neviděl tolik
druhů masa pohromadě a v celku. Je to
inspirativní a mám z toho hlad.“ Z této
Horáčkovy věty Kamil omdlel. Spadnul
naneštěstí do ptačího výběhu. Takže se
všechny kachny seběhly a z vděčnosti,
že je chodí denně krmit, ho začaly oďo-
bávat.

Takto končí naše exkurze do zoolo-
gické zahrady. Paní učitelka Buldočková
ještě cosi štěkala, ale jako vždy jsme jí
nevěnovali moc velkou pozornost. Je-
nom Horáček se ji nebál umlčet s tím, že
její mluva mu vhání do žaludku hlad.

Jak jsme šli zase do ZOO
Do školy chodím, snad jen abych se

zbláznil. Naštěstí jsme opět vyrazili na
výlet. Opět do ZOO. Máme totiž učitelku
překypující originálními nápady.

Tento výlet byl kratší, ale i tak stál za to.
Téma výletu byla česká řeka.

„Česká řeka?“ diví se Horáček. „Proč
mám chodit do ZOO na něco, co mi teče
doma z kohoutku?“ „Aby jsi věděl, co v ní
všechno plave,“ odpověděla učitelka.
Horáček se snažil protestovat, že má vo-
du čistou, ale když mu učitelka řekla, ať
se napije z lahve, zmlkl. Všichni totiž ví,
že Horáčkovi občas vpluje do lahve z vo-
dovodu akvarijní rybka, kterou vylil do zá-
chodu, a ve třídě se pak chlubí exotický-
mi trubkami.
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Druhý dozor nám dělala opět paní uči-
telka Buldočková. „To zas bude radosti,“
prohlásil ironicky Horáček.

Do ZOO jsme šli tentokrát horem.
Okolo mého bydliště. „Tak tady bydlíš?
Ani se nedivim, že je to na okraji města,“
řekla bezelstně spolužačka Hřebíková.
„Aspoň tady mají ZOO!“ zastal se mě
Lojza Stolička. „Co tam máš v tý tvý
prdeli?“ „Cirkus!“ odpověděl pohotově
Horáček. „Říkal mi to ten její artista.“
Hřebíková už radši mlčela.

Vešli jsme do ZOO. Znovu nás uvítal
Kamil, průvodce pochybné sexuální
orientace. Krize je holt krize. „Opět vás
tu vítám!“ Takový člověk by se měl do-
rozumívat pomocí cedulek. Z toho hlasu
mi normálně jebe jako po šňupáku.
„Dnes ujdeme pomyslných 42 km čes-
kou řekou.“ „Ale já mám podpatky,“ zdě-
sila se Houbičková. „Říkal jsem pomysl-
ných!“ Houbičková kouká trochu nechá-
pavě. „Haf, haf, haf, haf!“ zaštěkala me-
gera Buldočková.

Vyrazili jsme. Po pár metrech vykřikl
Horáček: „Hele, kozy!“ Bohužel nikdo
nevěděl, zdali myslí ty ve výběhu nebo ty
ve výstřihu kolemjdoucí dámy. Tak jako
tak vyhrkl Kamil: „Nic žrát nebudeš! To
není k jídlu, ještěže jdeme k akváriím!“
„Kamile, když mám hlad, tak mě neza-
staví vůbec nic!“ Ale Kamil, sice naštván,
pokračoval dále.

Došli jsme k prvním akváriím. „Zde vidí-
te vydry. Jsou ohrožené, měli bysme je
chránit. Jsou často loveny kvůli kožichu.
Sáhněte si, jak je jemný.“ Nato Kamil vy-
táhl kožíšek přejeté vydry. „Kamile, ty pi-

ráte! Že se nestydíš!“ zakřičel na něj po-
směšně Horáček. „Měl jsem přednost,“
ohradil se nesmyslně Kamil. Kožíšku se
dostalo veliké obliby. Každý si ho mini-
málně pohladil, půlka děvčat si ho vy-
zkoušela kolem krku, alespoň do chvíle,
než kožíšek mrkl. Pak se Kamil omluvil,
že nemá tolik odvahy na to, aby ubohou
vydru dorazil. Horáček jen kroutil hlavou.
„Kamile, Kamile, přijď někdy k nám na
farmu a já ti ukážu, jak se dělá zabíjač-
ka.“

Finální akvária byla plná známých ryb,
jenže extrémních velikostí. „Tenhle kapr
by asi sežral i žraloka,“ konstatovala
Hřebíková a bouchla se do hlavičky, jak
se přibližovala ke sklu akvária. „Ryby
jsou dobří plavci,“ poučil nás Kamil. Poté
se zarazil, když viděl Horáčka, jak si
chystá pruty. „Jejich odchyt je zde za-
kázán!“ „Do toho akvária ti taky nepřiplu-
ly samy, tak odplav,“ odbyl Horáček na-
šeho průvodce, který vzteky rudl.
„Chceš mě zničit?“ hysterčil Kamil. Horá-
ček opět s klidným hlasem: „Kamile,
máš tady několikero maxiryb. Neříkej, že
bys jednu postrádal.“ Kamil vybouchl.
„Tak dobře. Chceš jí? Máš jí mít! Jdu ti
pro ni!“ S těmito slovy vylezl Kamil na
skalku a ve své nemotornosti spadl do
akvária. Ale měl štěstí, jeho horká hlava
vypařila většinu vody, takže se neutopil.
I výlov kapra by byl jednodušší, kdyby
nebylo potřeba jeřábu.

Takto skončil náš druhý výlet do ZOO.
Paní učitelka Buldočková nám opět něco
vyštěkávala, ale byl to zase Horáček,
kdo řekl: „Nezdržuj a jdi se vyvenčit!“



Aleš Haman

Představovat literárního teoretika, historika
a kritika Aleše Hamana je totéž jako nosit so-
vy do Athén: stačí otevřít kterýkoli novější lite-
rární slovník a přečíst si příslušné heslo o je-
ho životě a tvorbě. Teď by se to navíc slušelo
číst v patřičně slavnostní atmosféře, poně-
vadž nyní v červnu se Haman dožívá úctyhod-
ného, řádně kulatého životního jubilea. Čest
mu a sláva, slušelo by se provolávat. Stačí na-
hlédnout do jeho poslední knižní publikace,
která pochopitelně v žádném případě nebude
jeho knižní publikací poslední, poněvadž Aleš
Haman pracuje a myslí a myslí a pracuje, ne-
dřepí ve funkcích a nepodřimuje na postech.
Nuže, autorova nejnovější kniha, než přijdou
ještě novější, téměř pětisetstránková (!), se
nazývá Kontexty a konfrontace, vydalo ji praž-
ské nakladatelství Arsci a opírá se o přesvěd-
čení, že pouze ze zmíněné znalosti kontextů
a nezbytných názorových konfrontací mohou
v literární teorii vznikat i nové myšlenky.

U příležitosti badatelova životního výročí je
zapotřebí se u tohoto souboru studií zastavit
ještě z jednoho důvodu. Publikace totiž obsa-
huje kapitolu Bibliografie Aleše Hamana –
a kdo nevěří, ať si ji prostuduje nebo alespoň
do ní nahlédne: čítá skoro osmdesát hustých
stran. Přitom v ní absolutně převažují odbor-
né příspěvky, literární kritiky a kritické recen-
ze atp., nepřehlédnutelná je i namáhavá prá-
ce nad slovníkovými hesly nebo činnost edi-
torská. Bibliografie se sice uzavírá listopa-
dem 2009, není však divu, že za pouhé další
dva roky se už vydatně rozrostla. A nejde o to,
zda má někdo jen osmdesát stran bibliografie
nebo víc než osmdesát stran (Haman by si asi
zasloužil srovnání například s Arnem Nová-
kem), nýbrž o vysokou kvalitu odevzdávané
práce. Nejsou to žádné kratičké novinové
anotace, žádná psaníčka o divadle, žádné ci-
zopasné pravdy. V pouhém roce 2009 mu
napočítáme sedmadvacet publikačních polo-
žek – a znovu se přesvědčujeme, že Haman
je nejenom výsostný badatel (srov. studii
Otázky nadnárodní motivace proměn funkč-

ních modelů v české literatuře devatenáctého
století), ale i živě a úderně píšící literární kritik
(čti třeba recenzi s názvem Milion přikázání
Obřího Klitorisu).

Proč se ale v této rubrice zabýváme osob-
ností Aleše Hamana? Abychom připomněli,
co se všeobecně ví, žel však už i zapomíná:
že Haman dlouhá léta působil jako vysoko-
školský pedagog v Plzni a jeho zásluhy
o plzeňskou literární bohemistiku jsou natolik
výrazné, až někomu mohou být trnem v oku.
Badatel začal v západočeské metropoli před-
nášet už v roce 1990, od roku 1993 se stal
stálým členem bohemistické katedry FPE
ZČU v Plzni a poté můžeme mluvit o blaho-
dárném Hamanově plzeňském desetiletí. Mo-
hlo bohužel jít o mnohem kratší pedagogické
údobí: svého času si totiž jeden zpupný a ser-
vilní nad-úředník umínil, že vyžene z fakulty
všechny odborníky takříkajíc dříve narozené.
Hamana tehdy jeho kolegové z katedry „uhá-
jili“ – a co se nestalo: hvězda Hamanova září
dál, slovutný vědec vydává jednu knihu za
druhou k radosti českého myšlení o literatu-
ře, zatímco kde je tomu někdejšímu funkcio-
náříkovi konec? Ani příslovečný pes po něm
neštěkne: v paměti zůstane pouze jako nicot-
ný mužíček, který chtěl škole a studentům
uškodit, jen aby se udržel u moci. Jak už to
mezi malými lidmi chodí a bývá.

Leč k Hamanovi. Bláhově bychom se mohli
domnívat, že alespoň základní informace
o tomto vynikajícím českém literárním bohe-
mistovi a dlouholetém plzeňském pedagogovi
nalezneme v Dějinách literatury v západních
Čechách (1890-2006) z pera Bohumila Ji-
ráska: jejich autor přece výslovně uvádí, že
tato knížka „obsahuje výklad o spisovatelích,
básnících, literárních kriticích a literárních
historicích, kteří se v regionu narodili, žili, ze-
mřeli nebo alespoň dočasně tvořili“. S tím je
ovšem spjata i řada problematických situací:
Jirásek se na několika místech své publikace
zmiňuje kupříkladu o Pražáku Josefu Polákovi
coby o sládkovském badateli, který v mládí,
na počátku čtyřicátých let minulého století,
učil mj. v Rokycanech. Celá publikace při
bližším zkoumání připomíná kaleidoskop ne-
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horázností, vždyť za významnou osobnost na-
ší literární vědy považuje Bohumil Jirásek kro-
mě Josefa Poláka ještě spisovatele Adolfa
Branalda (!), básnířku Alenu Vrbovou (!) a dá-
le (přiznám se, že mně absolutně neznámé-
ho) Alexeje Krajzingera (!), jehož jméno nena-
jdeme ani v rejstříku, pisatele podle Jiráska
tuze významné literárněvědné knihy Vstreči
u istočnikov. Nejspíše populární brožurky pro
ruské turisty. Ach, to bylo jistě přeukrutně zá-
služné. Proč však v dané publikaci není se-
bemenší zmínka o Aleši Hamanovi, který sice
neučil v Rokycanech, ani nesmolil brožurky
v ruštině, ale jako Jiráskův kolega více než
deset let působil přímo na katedře českého
jazyka a literatury?

Nu ano, takhle svět odplácí: spíše efemér-
ní (mírně řečeno) postava české bohemistiky
jako Josef Polák v dané knize figuruje mezi
„významnými osobnostmi“, zatímco svrchova-
ná osobnost jako Aleš Haman v ní vůbec ne-
ní. Pravda, celé čtyři roky byl Polák vedoucím
katedry bohemistiky v Plzni (o tom ovšem ku-
podivu nepadne v Jiráskových Dějinách ani
slovo!), zatímco Haman bohužel nikoli. Stejně
to člověku nejde na rozum: Alexej Krajzinger
a Josef Polák ano, Aleš Haman ne. Jirásek
souhrnně referuje o západočeské literatuře
mj. v kapitolách týkajících se období 1990-
2000 a poté 2001-2006, posléze i v literár-
ních slovníčcích. Tudíž nejméně třikrát Hama-
na opomněl. Nebo na něho toliko zapomněl?
Vskutku je to zvláštní: mezi celebritami naší
literární vědy se octl, jak jsme již konstatovali,
také Adolf Branald (též jeho jméno z rejstříku
vypadlo), který literárním vědcem nikdy nebyl
a o kterém se tady nedovíme ani to, že
v útlém dětství žil i v Plzni. Aleš Haman však
v Plzni jako kdyby neučil, nezkoušel, nekon-
zultoval diplomové práce, nejezdil na vědec-
ké konference, needitoval plzeňské literární
sborníky, zkrátka a dobře jako kdyby v Plzni
nikdá nebyl. 

Zato o Bohumilu Jiráskovi se v Jiráskově
publikaci dočteme hned na několika místech
a dovíme se, že „jeho přemýšlivá vyvážená
stanoviska se především opírají o analytický
přístup k textu“ (s. 128). Analytický, neanaly-

tický, jak je vidět, nebohý Haman u Jiráska to-
tálně ostrouhal. Vyváženě ostrouhal? Přemýš-
livě ostrouhal? Leč ruku na srdce: znamenitý
literární historik a teoretik Aleš Haman, nyněj-
ší červnový jubilant, není žádná chudinka.

Evžen Pěnkava

(Ne)kriticky

O házení žabek a jedné
nevyužité příležitosti

Anglický venkov, krásné slunečné odpo-
ledne. Chlapec se brodí klidnou vodou sle-
pého ramene řeky a s hlavou skloněnou si
prohlíží kamínky na dně. Sehne se a jeden
z vody vyloví. Důkladně si ho prohlíží a zkou-
má jeho tvar. Pak se přikrčí a mrští jím do dáli.
Kámen se nesměle dotkne vody, povyskočí,
ale pak s dutým žbluňknutím mizí pod hladi-
nou. Chlapec se zamračí... Tato scéna v za-
tím poslední knize Miloslavy Ledvinové chybí,
ale dá se z ní lehce odvodit, jakým směrem
se bude tato recenze ubírat. S Oblázky od
řeky Lune se žabky prostě házet nedají.

Děj knihy byl, jak jsme u Ledvinové zvyklí,
inspirován skutečnými událostmi, a jejími
hrdiny jsou Jiří, student na prázdninové cestě
po Anglii, a malířka Sylvie, která mu nabídne
ubytování. Vychází-li autorka z vlastních zku-
šeností, dokáže tvořit nesmírně plastické po-
stavy, v případě tohoto odposlechnutého pří-
běhu si s nimi však neví rady. Kupříkladu Syl-
vie je tu nejprve líčena jako femme fatale, pak
jako člověk trpící pod tíhou strašného tajem-
ství (které ve finále žádným tajemstvím není)
a nakonec jako stárnoucí, téměř bezmocná
žena. Zdá se, že Ledvinová si je plochosti
charakterů vědoma, a snaží se je oživit po-
stupným odhalováním šokujících detailů z je-
jich života. V případě sexuálních problémů Ji-
řího nebo Sylviina válečného traumatu ale až
příliš tlačí na pilu.

Pravidelní čtenáři knih Miloslavy Ledvinové
vědí, že jen málo je řečeno nahlas a stěžejní
je bohatý vnitřní život postav. Zde to platí tak
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napůl. Jiří a Sylvie se spolu baví jen o nepod-
statných věcech (kde co nakoupit a co z toho
uvařit), myšlenkové pochody postav ale
zůstávají skryté. Čtenář se pak nestačí divit,
když se z nabídky noclehu stává cesta na Syl-
viinu farmu, návštěva jejího ateliéru se zvrhne
v pořádání autorské výstavy, a nevěřícně
kroutí hlavou, když Sylvie kývne na nabídku
odstěhovat se do Čech, s čímž mimochodem
nadšeně souhlasí i rodina Jiřího.

Jiří je Čech, Sylvie Angličanka, a to se od-
ráží i ve způsobu, kterým spolu postavy hovo-
ří. Sylvie se snaží vyjadřovat jednoduše, aby jí
cizinec Jiří rozuměl. Ten zase mluví poněkud
neohrabaně, a tím ještě zesiluje obvyklou
„šroubovanou“ mluvu postav, pro Ledvinovou
tak typickou. Navíc se na téměř každé strán-
ce objeví někdo s obavou, zda nemluví příliš
složitě, má tu správnou výslovnost a používá
vhodná slova, což je po chvíli vcelku otravné.
I postavám samým musí toto neustálé opako-
vání negativně působit na jejich nervový sys-
tém, většina jich totiž při hovoru neustále po-
třásá hlavou a rozhazuje rukama.

Kromě problémů s komunikací je zde často
zmiňována i rozdílná mentalita Angličanů
a Čechů. Obyvatelé Britských ostrovů jsou
líčeni jako čestní, disciplinovaní a k velkému
překvapení Jiřího ne tak rezervovaní, kdežto
ten se jako typický Čech (optikou Ledvinové)
neustále diví, že stejně jako v Česku nelžou
a nekradou. Černobílé a vcelku naivní.

Text se hemží anglickými místopisnými ná-
zvy, ale tato snaha o uvěřitelnost prostředí
působí až křečovitě. Jako kdyby se typická
česká vesnice opatřila názvy v angličtině
a snažila se předstírat anglický venkov. Po-
dobně neskutečně působí i rozhovory o ang-
lických reáliích. Jiří si není úplně jistý, koho
najde v Downing Street 10, ale přesně ví, kde
královna tráví léto. Nemá ponětí, kdo to byl
Herodes, ale všechny jezerní básníky vyjme-
nuje bez mrknutí oka. A takových příkladů by
se našlo více.

Miloslavě Ledvinové se v relativně krátké
době podařilo najít hned několik sponzorů,
kteří financovali vydání jejích posledních dvou
knih. V případě Noční jízdy šlo o rukopis ze

začátku 80. let, který měl za tu dobu možnost
dozrát, a jeho vydání byla jasná volba. Obláz-
ky od řeky Lune jsou text poměrně nový a je
zřejmé, že autorce chyběl dostatečný od-
stup, aby mohla kvalitu díla posoudit. Škoda
promarněné příležitosti.

Dagmar Kuncová

Múza žalů, žalmů a žaluzií

Nad některými knihami máš pocit, že se
v nich vítězství úzce snoubí s porážkami –
a jedno navíc od druhého sotva rozeznáš,
natož, abys to uměl a směl oddělit. Oceníš
odvahu a sebezápor, ale přesto se ptáš, zda
si autor neukousl sousto příliš velké, aby při
jeho polykání svedl hovořiti vlastním hlasem.
Pochválíš čistotu tvaru, leč začínáš pochybo-
vat, zda tu skrze něj neprosvítá dávná a moc-
nější tradice.

Tak nějak jsem si mudroval nad básnickou
prvotinou laického kazatele Českobratrské
církve evangelické, sbírkou Žalmúzie, v Plzni
20. června 1958 narozeného a dnes ve Zlíně
žijícího Jiřího Pejly: Žalmúzie tedy – žaly, mú-
zy („úzkými průzory/vertikál bez konce/ladně
se protáhnou/múzy ze žalů“), žalmy i žaluzie.
Ty nejen mezi světem a slovy, mezi reálným
a tvořeným, mezi hmotným a duchovním, ote-
vírající i zavírající, zrcadlící i zakrývající, ale ta-
ké co spojnice básnické imaginace s uměním
výtvarným: 13. svazek edice Imago et verbum
vydávané Galerií města Plzně je doplněn ilus-
trujícími fotografiemi Pavla Falátka, o nichž
(jakož také o jejich autorovi) praví editor svaz-
ku V. Malina (sám výtvarník): „V posledních
pěti letech se intenzivně zabývá také výtvar-
nou fotografií. Jako jediné téma si zvolil ža-
luzie v oknu své pracovny, které pravidelně
fotografuje v různých denních a ročních ob-
dobích.“

Vraceje se zpět po výše uvedené ose při-
cházím k tomu nejsevřenějšímu, ve svém úhr-
nu nejpřesvědčivějšímu z Pejlovy tvorby. K je-
ho žalmickým parafrázím, rozvíjejícím zpravid-
la určitý motiv, verš z původní látky biblické;



načerpané zřejmě nikoliv z bible kralické, ale
z nedávného překladu ekumenického. Což
nelze než schválit. Asi bych to neměl říkat, ale
i jako katolík si v kralické bibli čtu docela rád
(bera si za příklad jezuity, jichž barokní bible
svatováclavská čerpala svoji slovní zásobu
včetně jisté antikvovanosti zpod pera dávněj-
šího ideového protivníka; dnes bychom
ovšem spíše hovořili o mladším bratru). 

Avšak právě žalmy patří zde k textům, na
nichž si lámu jazyk. Pozdější Komenského
adaptace mají v sobě přece jen více zpěvnos-
ti (však byly některé z nich zhudebněny Obo-
rohem). Ano, zpěvnosti. Koneckonců se z do-
slovu Davida Valůška dozvídáme, že také Pej-
lovy práce byly původně zamýšleny (i realizo-
vány) jako písňové texty. A tu je na světě prob-
lém. Ne, že by se snad Pejla odchýlil od
smyslu či dikce biblických pretextů (až na vý-
jimky: v Žalmu 36 mi schází onen druhý roz-
měr; ku chvále Pána kontrastní opovržení tě-
mi, „kdož nepravost smýšlejí na loži svém“);
texty vznikají vlastně redukcí původní biblické
látky; prázdné místo však není zaplněno sna-
hou tuto nějak původně a důsažně interpreto-
vat. Vazby k pretextu vedou k přítomnosti
slov, slovních spojení a obrazů, které v sou-
časném básnickém jazyce znějí notně již kli-
šovitě. 

Tady hodně zmůže způsob podání (opět
zde připomínám skupinu Oboroh); anebo
průnik individuální zkušenosti, která zživotňu-
je a konkretizuje obecně platné. Odvaha
k takovému průniku byla, žel, příliš řídkou; ač
bych tak rád častěji četl pasáže jako „znaven
jsem úzkostí“, spojující dávnější poselství žal-
mistovo s existenciální situací (nejen; zrovin-
ka jsem dočetl Sarmacii Jana Zajíce z Házm-
burka) dnešního člověka.

To, co bylo lze vysledovat v Pejlových Žal-
mech, nalezneme ještě zřetelněji přítomno
v jeho, řekněme, volné tvorbě. V níž opětov-
ně oceňuji, že si básník nechce svoji cestu
ulehčovat – usiluje o duchovní přesah textů,
v nichž takto rozevírá široký prostor lidského
bytí mezi minulostí a přítomností, maskou
a tváří, slovem a skutkem, tělem a duší. Ale
problémů zde spíše přibývá – na rozdíl od

Žalmů tu místy marně hledám zákonnost
v segmentaci textu do veršů. 

Opravdu by občas nebyl možný jemný po-
sun – přesun slov?; slov snad až příliš očeká-
vaných, slov, která k sobě patří, spolu sou-
visejí a logicky spoluutvářejí prostor básně,
která už tuto ale nesvedou rozjasnit náhlým
objevem, zjevením, zážehem. Častokrát jsem
si říkal – „jejich tváře/ nechte zmizet ze vzpo-
mínek// jejich osudy/ si nepřipomínejte//
o jejich trápení/ nemluvte“ – ano, je to prav-
divé a přesvědčivě podáno. Totiž: eticky pře-
svědčivě. 

Ale je to přesvědčivé také umělecky!? Ko-
rektnost etického poselství kazatelova může
znamenati nekorektnost básníkovu; tam totiž,
kde se vlastnímu poselství (onomu: co) dává
přednost před uměním (oním: jak): „uvidět
blízkou tvář/ po čase odloučení// zaplašit
nedůvěru/ a prázdnotu srdce.“ Velké je ne-
bezpečí slov příliš vznešených na to, aby se
nestávala kýčem.

Pejla navíc své představy spíše vrství než
rozvíjí: prostor básně vzniká vršením dvojroz-
měrných obrazů, které nemají potřebné plas-
ticity (hloubky) a evokativní síly, neb jim ani
nebylo dovoleno rozžíti se v příběh.

Kolik jen slov – oproti takovému Demlovi! –
je tu zapotřebí k popsání divizny –, nicméně
zde pro mne Pejlův text zachraňuje jeho zá-
věrečné vybočení jinam: „snad ještě vím/
o jemném zachvění/ když kolem zavane/
ledový vítr.“ Kdyby tak Pejla svedl vlastnosti
nejen vyjmenovat, ale – předvést, představit.
Kdyby si zapověděl po čas svého básnění
býti kazatelem – karatelem. Kdyby méně do-
povídal a více věřil: svému čtenáři.

Kolik je obrazů, jež bylo potřebí dále pro-
myslet, domyslet a rozvinout! – „zubatý slu-
neční kotouč/ rozřezává desku krajiny.“ Pej-
lovo podání přírody je příliš ilustrativní; to
proto, že v přírodninách zatím neobjevil jich
platnost symbolnou. Domnívám se, že před-
mětům a jevům, které v sobě takovou platnost
skrývají („ostré čepele/ listů říznačky/ se
poddajně skloní/ pod kladoucím se tělem“)
mělo býti ponecháno více prostoru a času.

Pejlovým textům, myslím si, prospívá indi-
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vidualizace – kdyžtě se ve výčtu, který může
být od leckoho pro leckoho, náhle zjeví
„obraz posmutnělé tváře/ v okně...“ – takové
chvíle mi teprve umožňují do básně vstoupit,
ztotožnit se s jejím textem a spoluprožíti ji.
Ještě jednou opakuji ono jinam, neboť ta-
kovéto zdánlivě protismyslné vybočení ze za-
jetého směru básně bývá tu místem nejsilněj-
ším: „v letních šatech/ o semafor opřená/
vlaje si vzpomínka“ – tady se důvěřuje slovům
(i čtenáři) a nedopovídá nad míru. Vzpomínka
vyrůstající na místě nepřítomné dívky stává se
dárcem tajemství, které nás vyzývá na cestu.
Duchovní se vzájemně zrcadlí s tělesným;
a v tomto silovém poli básnicky bydlí člověk.

Jak rádi bychom takto odvážných míst našli
v Pejlově poezii více. Více i tohoto básníka,
méně tradice, již nechává hovořit namísto
vlastního – jedinečného a neopakovatelného
– hlasu. Už odvaha, odvaha k návratu, k ná-
vratům je vítězstvím. Ovšem vítězstvím na
pouti čestných porážek Sisyfových.

Ivo Harák

Ason-klub. Kalendář
plzeňský 2012

Knihovna města Plzně vydala v závěru roku
2011 v Pro libris publikaci Kalendář plzeňský
2012 – Ve znamení Ason-klubu, tj. literárního
klubu mladých nezavedených autorů západ-
ních Čech. Je uveden slovy Heleny Šlesinge-
rové také jako „podivuhodný lidský nástroj
k počítání času“. Iniciační „lednový“ text Lu-
cie Růtové (Nový život): „Všude byla tma…“
přivádí dalších jedenáct příspěvků autorů –
beletristů, kteří měli s Ason-klubem v uplynu-
lém dvacetiletí co do činění; dvanáct prozaic-
kých počinů z pera nejmladších, zkušeněj-
ších, zkušených, od několikařádkových po
několikastránkové. 

Oceňuji nelehkou práci redaktorů kalen-
dáře Jany Horákové a Vladimíra Gardavské-
ho, kteří sestavili z tolik různorodého materiá-

lu a tolik odlišných příspěvků tolika různých
autorů relativně ucelený almanach: robustní
vyprávění o nečekaném skonu tomboly na
jednom mysliveckém bále Davida Brabce
(Únorové halali), lehkou hravou fantazii Lucie
Koutné (Imaginární rozhovor s Janou Gren-
cis), směs pocitů „bylo – nebylo“ Davida
Charváta (Vnitřními uličkami), příběh propoju-
jící dva tajemné blikající světy Ivo Fencla
(Myška), jemný až něžný útěk od kruté pravdy
Milana Čechury (Výlet), „práškové“ putování
za dětským snem Jiřího Č. Ulricha (Plot), hou-
bařský večer s parádně nadýchnutou češti-
nou Tamary Kopřivové (Houbařská), poetická
miniatura Vladimíry Brčákové (Čekej), pokor-
ně tajemná anatomie přírody Pavly Přeslič-
kové (Krajiny), pochmurný vzpomínkový dia-
log – monolog bývalých spolužáků z pera
zesnulého Miroslava Vorla (Spolužáci), nos-
talgicky i rozpustile silvestrovská Radka Ket-
nerová (Puberta v nostalgii). Dvanáct textů,
dvanáct „měsíčků“. 

S měsícem, pod nímž jsou představeny,
souvisejí náladou textu či slůvkem v něm,
hledání dalších „hlubších“ vztahů není nezbyt-
né, stejně jako zmínka o almanachu v úvodu
není náhodná: relativně sevřený tvar kalen-
dáře je pro mne pouze pláštíkem pro prezen-
taci drobnějších prací autorů regionu, proto
je není třeba „recenzovat“, jakkoliv by si toho
některé z „měsíčků“ zasluhovaly. Přijímám
poznámku na úvodní stránce: „Kratochvilné
čtení na každý měsíc.“

Otevřu-li kalendář ať ještě vonící tiskárnou
či předloňský či předpřed…, surfuji uplynu-
lým nebo se chystám do neznáma, každá
stránka mi připomíná posouvání se časem
i času, týdny, měsíce, období roku při listo-
vání mohou vyvolávat mrazení více či méně
příjemné: Jaký jsem byl? Jaký budu? Z nabíd-
nutého lze vytušit, že literární budoucnost zá-
padočeského regionu může chutnat. 

Grafická úprava a milé i vtipné ilustrace
posledního Kalendáře plzeňského jsou dílem
Vhrsti.

Jiří Staněk
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Opožděná reportáž
z dlouhé noci 

Knížku Lubomíra Mikiska Dlouhá noc lásky
jsem četl hned po vydání, když si ji autor
přivezl ještě skoro teplou a vlhkou od barvy.
Začetl jsem se, možná rychleji než u před-
chozích „Vážek“, které byly smutnější. Po
čtvrt roce zvažuji: 

Eliška, hlavní postava novely, se ocitá na
rozcestí. Bilancuje život, který se jí rázem
otočí, když se dozví o nevěře manžela Vik-
tora. V dalších kapitolách se na přeskáčku
odvíjejí osudy jednotlivých hrdinů. Eliška vá-
há, zda zůstat se synem sama nebo hledat
jiný vztah. Viktor, vázaný na jejich syna Libo-
ra, se rozhoduje k návratu. On i Eliška mají na
Vánoce vzájemně přichystaná překvapení,
která ale nakonec vyznějí diametrálně odliš-
ně. Osudy hrdinů se střetnou, zamotají a pak
dojde na určité řešení.

Děj knihy se odehrává v nejmenovaných
kulisách. Nevíme, kde Eliška a další žijí. Jde
o Plzeň? Nebo o jakékoliv jiné, i menší měs-
to? Můžeme si domýšlet, zda Viktor jezdí do
Ostravy či jinam, i když to není stěžejní infor-
mace, ale vše je tu anonymní, žádné názvy
čtvrtí či ulic.

Autor předkládá čtivě osudy ze života, si-
tuace, do kterých se dostanou mnozí. Má to,
jak se říká, nažito. Čtenář se s postavami
z knihy může ztotožnit nebo v mnoha věcech,
názorech, jednáních souhlasit. Každý v životě
bilancuje, může se cítit outsiderem zrovna tak
jako Viktor při kočovném životě na montážích. 

Závěr knihy byl překvapivý. Dával jsem na-
ději slibně se rozvíjejícímu vztahu Elišky k Jir-
kovi. Mikisek se umí vcítit do psychologie
postav, rozumí ženám, asi proto má mezi čte-
náři hlavně ženy. I sám prozaik přiznává, že
jeho tvorba je směrována převážně k nim.

Také název knihy zvolil autor nejspíš jako mar-
ketingový tah. Ženami oblíbené čtení o mezi-
lidských vztazích se sice v knize najde, ale
erotické scény, pokud v knize jsou, jsou velmi
cudné. 

Autor jistě očekával, že čtenářky vycítí, že
dlouhá noc lásky se odehrává jen ve Vikto-
rově mysli, v hotelu. Zda je to tak, na to se
musíme zeptat právě jich. 

Marek Velebný

Něco se stalo

Barokní jezuitské Klatovy 

Ve dnech 27. – 29. dubna se zásluhou
občanského sdružení Klatovské katakomby
uskutečnil 6. ročník sympozia Barokní jezuit-
ské Klatovy pod patronací plzeňského bisku-
pa Mons. Františka Radkovského a provin-
ciála českých jezuitů P. Františka Hylmara.

Dopolední program byl věnován dvěma za-
jímavým přednáškám. Obě budou součástí
sborníku, jenž by měl vyjít již na konci letoš-
ního léta. P. Miroslav Herold se ve svém refe-
rátu věnoval veřejně prospěšné činnosti kla-
tovských jezuitů, Kateřina Bobková-Valentová
se v následujícím vystoupení zaměřila na život
klatovské jezuitské komunity. Odpoledne po-
sluchači přivítali architektku Evu Jiřičnou, kte-
rá se zabývala otázkou Kdy je staré nové
a nové staré. Součástí klatovského projektu
bývá vždy i hudba. Tentokrát v provedení Ko-
legia pro duchovní hudbu zaznělo Requiem
od Michaela Haydna z r. 1771 – Missa pro
defuncto Archiepiscopo Sigismondo.

Každý z uplynulých pěti ročníků barokních
jezuitských Klatov byl něčím zajímavý a pod-
nětný. Ať to byl seminář o historii nebo setká-
ní s našimi významnými filozofy a teology.

Ivan Nikl
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28Vizuální poezie

Karel Adamus

Básně obrazy (6)



Tiráž

Autoři Plže:

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

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

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

Kamila Hegerová (1984 Plzeň) – nyní
pobývá ve Velké Británii, žije ve Žluticích

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

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

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

Dagmar Kuncová (1980 Český Krumlov)
– pedagožka, redaktorka, publicistka, žije
v Plzni

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

Jan Paur (1992 Plzeň) – student 
a hospodský bard

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

Jitka Prokšová (1962 Plzeň) – pedagožka,
prozaička

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

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

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

Jan Valeš (1961 Plzeň) – státní 
zaměstnanec, tramp a prozaik, žije
v Holýšově

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

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Karly Erbové, Jakuba Fišera, Štěpána Kuchleie…

Prózy Stanislava Bukovského, Miroslava Sulana, Jaroslava Vrány…
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