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1Tykadla

Marek Velebný

Nešlapte nám na ulity!
Září. Léto končí. Můžeme ještě u moře

sbírat plží schránky. Prý zlevní hovory
z ciziny. „Haló, Franto, jak ti Atlantik
šplouchá do ulity?“ Děti volá škola. Star-
ším začíná semestr, je jich plná Plzeň.
Budoucí učitelky nebo „favačky“. Sluníč-
ko ještě slušně připaluje, tak je na co se
dívat, když si rozloží piknik na trávníku.
Nejen broučci či plží šmíráci jim nakuku-
jí pod sukně.

Blíží se komunální volby. Komu-anální
politika? Komu zvoní hrana? Hlas lidu,
hlas boží. Hlas zboží? Po zvýšení daní už

není žádné. Doma chovat svého pašíka.
Ti u vládních koryt nejsou k jídlu, i když je
lid asi brzo zapíchne. Veverce nebo mo-
drému ptáku zakroutí hlady krkem. Ty
v lese nechte být, ti za nic nemohou.
Rebel Villon psal: „Nuzota z lidí vlky činí
a vlky z lesů žene hlad.“ Chraňme si
naše plže, ty literární, ať si je hladovci
neuvaří. Plži pozor! Neshlukujte se na
Václaváku a pod Pražským hradem.
Hrozí vám ušlapání při nedělních demon-
stracích a pád vládní elity z oken na vaše
ulity.



2Poezie

Irena Velichová

Ouvertures/Předehry

Crescendo/Postupně silněji

Čekám tu na tebe
v hubě zapomenutý štěkot
chromá a vzteklá

Než poznáš mé jméno
otevřu 
tvému hladu
v jiném bytě

vydechnu od večeře

Decrescendo/Postupně zeslabovat

V srdci
které obývá už jen nábytek
zůstanu v předsíni

neuvařím

přejíš se kompotů
z levé komory

Fortissimo/Velmi silně

Sestavuješ skříň
stejným pohybem 
mě stiskneš
v místě
v potu tváře
polknu 
až po žebra

Rondo/Dokola

Mezi stoly na patře
drhne písek
a na okamžik s výkřikem procitne
i chodba

Ucítím za nehty špínu
v zádech ocel
opět ty dveře
ten rozbitý stůl
ta matná koupelna

a ten muž/v polospánku 
krev se mu pění
ale neteče

Divisi/Odděleně

Dnes tě již
nemiluji
Hlínou ti zasypávám oči
Nehty hloubím hrob
Ryji tě z srdce ven
– ještě blíž úhoru
blíž rodinné paměti

Napřesrok 
skryji kosti tuku
pod rohož
To, kdybys ještě žil
v mých zdech
kdybys ještě byl 
mou 
krajinou
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Forte piano 
/Po silném tónu následují slabší

Polosytá z posledního piva
stoupám
po schodech domů
Slova zakázaná
pohyby sousedů nevědomé
V jádře zrcadla
pak místo paměti tvých očí
nahmatám jen
noci 
noci 
Noci!

Piano/Potichu

U tvých prahů
je nasypáno
krysám
a není hrotem odemknuto
Je zvrásněno 
ke stoleté
zimě

Je leden
Letos podvanácté
Letos naposled

Kateřina Sachrová

Nahá tmou, nahý vínem
Nahota I

Oblékám se
do tvé nahoty
Oči – knoflíky
na kabátu studu

Prohnutá jako luk
čekám na šíp
který vždycky
najde
ten správný směr

Nahota II

Já nahá tmou
Ty oblečený stínem
Před tebou tu klečím
beze slov

Neplýtvej hlasem
Nešetři vínem

Mluv jinou řečí
beze slov

Já oblečená tóny
Ty nahý vínem
Podléháš v křeči
beze slov

Nahota III

Život ji oblékl
nahá se narodila
a v okamžiku smrti
choulila se v županu

Lov úsměvu

Síťkou na motýly
snažím se uvěznit tvůj úsměv
Je vrtkavý
Je neholený
Voní po jehličí
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Vyčerpaná marnou snahou
smutně odhazuji síťku
Tvůj úsměv si neochočím
nepřišpendlím pod sklo

Prý ho lapila jiná
ta masožravá

Podzimní marnosti

Podzim
natočil se ke mně tváří
Vrásčitá spadlým listím
voní zatuchlinou

Neholený zářím
políbený vlhkou hlínou

Hledáním slunce
vítr čas maří

Bílé noci

Těhotná nespavostí
opilá únavou

K ránu
zraněná měsícem
i míjená sny

Kde jsi můj spánku
společníku do tmy
Chci se tě napít
a zhluboka tě vdechnout
všemi svými póry

Moje ospalá dušička
uvízla v indiánském lapači snů

Na cestě

Pondělí
lístek na trpké putování
realitou počmáraných zdí
vzpomínky a tiché polibky zasunuté pod
polštář

Úterý
rýha druhá šance
zpocená ruka šátrá v kamení
začátek cesty mizí v prachu kolejišť

Středa
dali mi otěže
prý jsem půlce
ořu ořu rypák v zemi
dveře dokořán tlama bez zubů

Čtvrtek
tekly řeky městem
zakalená souměrnost
kolik jich bylo ptám se v ozvěně pilířů

Pátek
tequilla sunrise
cuba libre čaj s rumem
žít je krásné za sklem krásnější

Sobota
tajemný sabat
ruce v klínu složené
dětský smích pod tapetou času

Neděle
lekám se propasti
kde končí peřej čeká vodopád
a zestárlý bůh klepe na dno prámu

A pondělí
líbivá disharmonie
falešný ohlas šedavého zítřku
za cílovou páskou kupředu čelem vzad
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Jan Sojka

Mezi nočními běžci
Dotazník

je lepší psát o životě
který nežijete
nebo žít život
o němž nemá cenu psát?

lžete víc o sobě
nebo sobě?

stále pijete z radosti
nebo už ze smutku?

máte pak větší strach z usnutí
nebo z probuzení?

a konečně
stojí svatí při vás
nebo vy při nich?

nehodící se škrtněte
a nepodepisujte se
víme, že jste to vy 

Nikdo neví

oči míří do stropu tak dlouho
dokud nezahlédnou svůj spánek
nočního běžce bez adres a map

nikdo neví
odkud se znají

scházejí se mlčky
s potřebou chránit
tajemství toho druhého

i přesto
že možná žádná nemají

Neskrývej se

pokaždé tě poznám
tvůj úsměv je přesnější
než otisk prstu

žízeň se řetězí
a mlčící vor mě unáší
do tvých neslíbených míst

ač se skrývám
pokaždé mě poznáš
přestože tma uvnitř mě
nastolila své imperium

Pořád něco

teprve deset ráno
a nám už je tolik

otec si kapesníkem
otírá čelo
a bratr ukazuje
kamsi vzhůru

nebe nad Modravou
je úplné
to jen nám
pořád něco schází

Munchovy vize

z hluchého nebe padají dravci
a prázdným městem se potulují
zdivočelá psí spřežení

takhle si představuji konec
poznamenal si
a vzhlédl k obloze
jako by vyhlížel čtveřici jezdců
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David Charvát

Odbočka na sekeru
Poslední neděli našeho mládí se slu-

neční paprsky prodíraly tmavými koruna-
mi stromů. Pomalu, plíživě přicházelo ně-
co zcela jiného, než jsme doposud znali.
Mraky se zatáhly a obloha zšedla. Ho-
rečnatě jsme proplouvali přízračným le-
sem za večerního soumraku. 

Nebe i hlava zmalátněly a potemněly,
nesly se na vlně očišťujícího stesku.

Tiše jsme našlapovali nocí, proklátou
srpem měsíce. Dokud tu ještě vytřeštěně
trčely naše pobledlé obličeje, porážka
nebyla naprostá. Smysl pro humor jsme
neztratili, protože jsme jej nikdy nenašli. 

Bombardování nezačne před úsvitem.
Není se čeho bát, až do půlnoci určitě
nebude válka. 

…vyloupli jsme se z neznámé krajiny,
léto skončilo, podzim klečel v koutě na
hrachu, zima nám skočila rovnou na hrb
a dala důtkami na srozuměnou, že zaleze
za nehty.

Pajdali a klopýtali jsme kamkoli, kde
po nás nestříleli, naprosto smířeni s osu-
dem ve středu neexistujícího světa, jak
jsme ho znali z dětských negativů.

…častovali nás sova, výr a utopír… Byli
jsme přátelé – nadosmrti, pokud se ni-
kdy nevrátíme. Vzdalovali jsme se světu,
aniž bychom se dotýkali země, s níž jsme
nechtěli mít nic společného: škoda řečí,
že jsme tu kdy byli.

Na chvíli jsme šli do kolen a rozprostře-
li čas – děravý, špinavý, odraný ubrus,
moc nám ho nezbývalo. Ani to málo, co
jsme vytáhli z žebradel na světlo boží,
nechtělo s námi sdílet svůj prostor… Fa-
lešná čísla, zplanělá zahrada, cinknuté
číše po okraj plné nemohoucností… Byli
jsme omyl, fatální chybou na displeji bo-

ha, špatně připočteni do nepochopitel-
ného a marného vezdejšího bordelu.

Jedno jsme věděli – zítra měla válka
porodit trojčata: krev, pot a slzu. Nic to-
mu sice nenasvědčovalo, ale my to vy-
četli a vytušili z karet a pěny piva, jež
jsme si v oblouznění vycucali z prstu.

Válka visela ve vzduchu v smrtelném
objetí s láskou – partie s neviditelným,
bezduchým, nemilosrdným nepřítelem –
pole obsazena, žádná volná už nebyla na
prodej, bílými zuby táhli jsme na sto ho-
nů, sebepromyšleni na pět zčernalých
polí dopředu.

Jestli strach má velké oči, tak my je
měli navrch hlavy: dobrodružství nesmí
trvat příliš dlouho, jinak to není dobro-
družství.

Svatojistota: ruce vzhůru, proklínání
všeho a všech, vzývání svatých i roha-
tých, dychtivé čekání na zázrak, co se už
dávno stal. Mžik oka, jež bylo vzápětí vy-
klovnuté štěstím, co se nám vyhnulo
obloukem a pošklebovalo se za zády,
z uctivé vzdálenosti.

Takhle mladá – 
– Cizinka?
– Ne.

…a už má tak omezenou slovní zásobu
a chabé vyjadřování, nerozumí… vzděla-
nec a nymfa informačního věku – taková
propast zeje mezi námi.

…po hlavě spolu do propasti skočit –
bez porozumění a pochopení, bez rizika
lásky a citu… ze svého těla utečeš, do
druhého včas nedoběhneš… mladá ryba
– ještě dorůst, vytřít se a pak rozmnožit.

– Nechci se množit… 
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– Co je láska?
– Obejmout se, zanechat bez povšim-

nutí…
– Nic jste nepochopili…
– Kolik je hodin a kolik stojí život?
– Naděje byla dnes v noci s vámi…
– Stárneme každou minutu o desítky

let…
– Vy máte zlomená srdce...
– Nemáme žádná – jsme ve válce… 
– Neznáte naši cestu?
– Ke krchovu…

Země obývá víc mrtvých než živých
a tenhle pajzl toho byl příkladem… tady
jsme se nemohli ztratit, nebylo kam… by-
li jsme doma.

– Dva párky v líbánkách…
– Nemám, došly, mám jen klobásku

vdovičku…
– Je odtučněna a nesmutní již?
– Ano, připravena se vám oddat, ne-

chat se požrat bez reptu…

To bude mazec, to bude masařina…
jde se za holkama – postaveni před ho-
tovou věc, jak povolávák, jak do války,
odvedeni, způsobilí, bez odvolání, jak
stěna bílí… Lamentovali jsme, za holka-
ma, do války – jedna a táž strana min-
ce… holky zas přišly do módy, buzny
jsou pasé, co jsme tu hledali? To přejde
– kotouč zas bude přihřívat, rozpalovat
polehoučku plotničku… žádné vymrzliny,
vychladliny, vyváté studené bufety.

Sotva jsme oklepali škrpály, vzplanuly
pochodně zvědavosti, naše eskorta ma-
lérů se pozadu sunula do lokálu, šťastna
a dychtiva jak krabi v parní lázni… zubo-
žený čokl nám na prahu olízl láptě nasák-
lé šampaňským a s plnou hubou onucí
pádil pryč.

– Jengu, Jengu – ty bastarde…

Vše na svém místě – okna, dveře i svět
venku jsme hodili přes palubu hned za
hlavou, již jsme zazdili – předsunutí…
s námi se nepočítalo, tak ať se nedopo-
čítají.

– Ty papíry tady necháte!
– Knihy…
Rány, hlomoz, řinčení, smýkání, nářek,

vytí – my zbití, zbytnělí v přáních a vzdoru
jsme byli vsoukáni do bordelu jak do rou-
ry s jedním otvorem.

– Číst si tam asi nebudete...
Barman tak pitomý, sledovat špatný

film – raději bez zvuku…

– Jdi do práce, natoč nám korbele
přetékající poctivými vzpomínkami! 

Zásada: jedno dvě milá slůvka lepší
než trapné ticho – a při pohledu na něj
nic přiléhavějšího… Utopír skleslý, za-
stlaný ňadry na pultu jak osamělé hovno
v pomněnkách… Ztumpachovatěli jsme
– do usebrání na míle daleko… výrovi
jako by na jeho fušersky zhotovený obli-
čej přišili nějaký nový – kurioznější, než
měl – protiva nedoléhal.

Honilo se: prohlížej zboží dámě na zu-
by nekoukej na koleni přehnout jako na
rožni otáčet se na place pod očima kruhy
s výpalným v podpaží vagina vedle vaginy
naznak a na bok tumáš co máš nikde ne-
hoří nikdo nezpívá nikdo se netopí ve
svém rmutu spí se i ve dne země je klid-
ná v rozkroku líná s nebem v klinči v nej-
lepším. 

Po koitu je každý živočich smutný, my
byli smutní před, při i po něm… ve snu,
v bdění, v noci, i za rozednění.

(Ukázka z románu Svatý porcelán)
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Vojtěch Němec

Gerontofobie
Předmluva post mortem jak jinak
než literární
Jsem mrtev. Vím to, ten pocit poznám

kdekoliv a kdykoliv. Zaživa jsem chtěl
psát o nepopsatelném, nikdy se nene-
chat chytit! říkával jsem si pokaždé, když
se mé prsty vlnily na měkké, černotou
nepoddajné klávesnici. Když jsem ještě
opakovaně provozoval tu rutinu dýchání,
pojídání, vylučování, neustálého doplňo-
vání a výměny látek, opakovaně jsem se
nechával svými přáteli varovat před ne-
bezpečím: „Nikdy ani nepomysli na to,
že bys někdy napsal nějakou předmluvu,
zvlášť ke svýmu vlastnímu textu. Stejně to
nikdo nečte.“ V duchu jsem také opatr-
nicky dodával: „A navíc bych se cítil trap-
ně pokaždé, kdybych si jen letmo zkusil
jednu z nich přečíst, byť s časovým od-
stupem, a tedy kýženým nadhledem –
běda mi!“ Proto jsem dosud žádnou ne-
napsal.

Teď, když už jsem neškodný nebožtík,
si dovolím tu drzost, rozbiju všecky své
návyky, zbavím se předsudků! Celkem
se mi to píše, viďte? Někdy musíme po-
řádně exnout, aby se pohnuly ledy, něco
se konečně dělo v nakladatelstvích, ská-
kalo radostí nad úžasným tokem vět, roz-
plakávalo se nad metaforami a plastický-
mi obrazy: ach ten dar úchvatné a uchva-
cující imaginace! Jasně vidím ty rozzáře-
né obličeje nakladatelů, marketingových
mágů, komentátorů, dobou brainwashin-
govaných, řadových žurnalistů s vyprázd-
něnými větami v jednom a floskulemi
v druhém rukávu, jen se sypejte na
stránky plátků, titulek za titulkem (ono to
ani jinak nejde): objev roku, vycházející
hvězda kulturního nebe, autor úspěšné-

ho románu ukazuje vnady/rozhazuje
bankovky davu/užívá si ve vykřičeném
domu v Lipsku/zmlátil novináře klackem
a mnohé podobně rozmilé způsoby, jak
nahnat davy nadšeného českého čtenář-
stva do knihkupectví, na stránky elektro-
nických handlů s literaturou, jen aby se
trh dynamizoval, hlavně proboha žádné
půjčování, nakupování v knižních se-
cond-handech, přehrabování se ve sta-
rém ozvuku světa – je čas nákupů no-
vého, zbrusu noví Hemingwayové, Mayo-
vé, Kunderové, Balzacové, Ladové a Hit-
lerové, pojďte na naše pulty! O Němcích
a jejich výkvětech ducha prozatím po-
mlčme. Přejděme tedy k věcem, o nichž
jsem nucen psát: pro začátek pár vy-
světlení.

Text, který mají živáčci před sebou, je
vyústěním mé životní tragédie, vlastně,
světe div se, mé rodinné tragédie, nebo
ještě přesněji: naší rodinné tragédie.
V oněch časech jsem rozmlouval se
svou značně prostorově rozlehlou tetou
H., pili jsme snad kávu, snad čaj, snad
k tomu něco jedli, kdo ví: kuřecí roládu,
v jejíchž záhybech bych snad koutkem
oka zahlédl všechny ty momenty, kdy se
společně jedlo, mluvilo a umíralo –
v těch samých místnostech, s těmi sa-
mými lidmi, někdy někdo ubyl, ale to se
stává. Teta H. mi nad kouřícími šálky pro-
zradila jedno ze svých nejposlednějších
přání: „Kdyby tak někdo – klidně bych
mu zaplatila – sepsal naši rodinnou kro-
niku! Víš, Dvojto, to je tolik příběhů – to
bych ti mohla vyprávět celou noc!“ Ta
slova přetékala přes porcelánové okraje,
hrnula se z jejích snad ještě dívčích rtů,
zatímco se ona sama korpulentně přelé-
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vala z kolečkové židle (tetu H. neopustilo
povolání úřednice stavební firmy ani po
odchodu do důchodu: na kancelářské
židli jako mladice sviští každou chvilku tu
do koupelny, tu připravit u plotny něco
k snědku, tu k televizi s energickým
„kdopak to tam zase žvaní?“ – její těles-
nost si po letech konečně hoví v otlače-
ninách židle a postele, naopak její dlou-
holetý spojenec ve věci povinnosti a den-
ní rutiny maká jako o život: nese necelé
dva metráky živé váhy jak na místě, tak
v posunu z místa na místo ve stísněných
prostorech malého vlhkého bytu). To by
bylo něco! říkal jsem si. To by mě bavi-
lo... a ihned jsem si ty epizody předsta-
voval: jedna po druhé se mi vynořovala
v mysli, vypalovaly do mozku znamení
vyvoleného, znamení umrlce. Řekl jsem
si tedy, že pro to asi budu muset umřít,
protože jedině tak se shromažďují pří-
běhy, a příběhy jednoho rodu obzvlášť.

A tady jsem: mrtvý jak prkno, dokonalý
nástroj literatury! Vzpomínám, jak ještě
několik týdnů před smrtí jsem se v absti-
nenčních příznacích nepsavosti potil jak
jinak než nespavostí: měl jsem časně
ráno vstát do práce, ale místo toho zíral
do tmy a myslel... na co jiného než: věty,
odstavce, kapitoly! Tehdy snad poprvé
jsem si uvědomil (ó jak krutá pravda!), že
mám být spisovatelem, že to třeba na mě
někdo narafičil, ušil boudu, jen abych
měl po nocích co dělat. Sice jsem si na
následné, očistné ranní šichtě myslel, že
jsem zemřel předčasně, ale stálo to za
to: sepsal jsem první předsmrtný kon-
cept textu, který právě čtete.

Kde jsme to přestali? Ano, u příběhů
z vyprávění mé tety. O nich si však poví-
me později, na takové dějepisectví teď
není dostatek místa. Nejprve je v rámci
naší předmluvy nutno psát o věci mého
nemrtvého přebývání na tomto světě:

v jistém smyslu věci jsem byl mrtvý už od
mých čtyř let života, totiž, abych to zhýč-
kaným čtenářům náležitě popsal a vy-
světlil, tenkrát, nedlouho před tou svě-
toznámou revolucí, kdy se teatrálně
zvonilo klíči jako na lunaparku (jen ty
kolotoče a vzduchovky a papírové růže a
hrady hrůzy tam tehdy chyběly – škoda
přeškoda, mělo by to tu správnou pachuť
převratných dějinných událostí – vato-
cukrově podobnou kempování na Wall
Street o dobré čtvrtstoletí později: mar-
nost nad marnost, kdeže loňské labutě
jsou!), jsem na naší chatě během prů-
zkumu terénu zahučel do zahradní vany
samosebou plné vody jako do kdovíjaké
divadelnické propasti – svět natěšený
každou chvíli se rozezvonit miniaturními
zvony změny se nade mnou zavřel hladi-
nou, dubnové paprsky se odrážely od
lískových lístků, spadaných březových
jehněd, ptačího trusu a dalších darů pří-
rody, zatímco jsem se já někde na dně
svíjel před udušením jako před čtyřmi
a více lety v mateřském lůně nebo ve
fantaziích budoucích rodičů, náhodných
pisálků kdesi v zavšiveném a populárními
genocidami načichlém 20. století, v hla-
vách a duších generací bez naděje, s fa-
lešnou představou všelásky ke všemu ži-
vému; jednoduše jsem se v tom maso-
vém hrobu přebytečných koťat topil jako
další z těch zaslepených neviňátek, která
ani netuší, o jakou existenciální pohádku
přichází, což jistojistě provázelo řadu po-
dezřelých zvukových a dalších zvláštních
efektů – v té vražedně rozkošné mo-
mentce zrovna popíjeli rodinní příslušníci
na verandě kávu, čaj, možná i nějaký fer-
net se našel, kdo ví, přikusovalo se ča-
jové, kávové, nefernetové pečivo, kdo ví,
žvanilo se o totáči, frontách, práci a Gor-
bačovovi a jediný, kdo z té milé kumpa-
nie rozlišil z toho všeho halasu, lomozu,



smíchu a zapomnění zvuk šplíchající vo-
dy, byl můj otec.

Jako každý správný muž počal ihned
nejen myslet, ale také a především konat
– rozeběhl se po rozličných cestičkách
mezi rybízovými keři, záhony s jahodím,
starými švestkami, plevelem, a po neko-
nečných deseti metrech, nadýchaných
sekundách už mě, utěšeně se nacháze-
jícího v kočičím opojení, tahal z mělkého
hrobu, kašlajícího vodu, jehnědy, nahnilé
listí a chuchvalce chlupů po pradávných,
rituálních obětech božstvu živlů, života
a obnovy smrtí. Otec mě zachránil před
privilegiem stát se jedním z vyvolených
mláďátek: byl jsem vytržen z tradice pře-
dávané generacemi – děd topí šestero
koťat po době každoroční březosti koček
stejně jako jeho povedený syn s katov-
skými geny a jeho vnuk, pravnuk, vnuk
vnuka, atd. apod.; na ženské připadá
nanejvýš kroucení vazu husám, kach-
nám, podřezávání tepen slepicím a ná-
sledné draní peří, škubání atd. apod.:
přirozený pořádek světa – rozdělení rolí
dle vzoru rozděl a panuj; vražděním vinně
nevinných kontroluje můj děda nebo též
nadosobní, nedosažitelný, demokraticky
volitelný (miluješ mě? – ano, miluji tě,
chci s tebou strávit život, vychovávat děti,
pohřbívat děti, umírat, řekli by si naši
staronovomanželé, kdybychom jim viděli
do myslí v tom momentu sakrálního blaha
někde pod klenbou nekatolického koste-
la, v obklopení lidí se slzami na krajíčku,
jen a jen nachystáni tleskat, jakmile ně-
kdo jakoby mimochodem, s obdivuhod-
ným účastnictvím pronese terminální
a snad i trochu infernální amen – zřetel-
ně vidím, jak se tlusté pysky kněze pohy-
bují, jsou zpomalené, možná všechno

pronášejí pozpátku jako blasfemii, vý-
směch vůli těch dvou čistých, zde tu po-
korně stojících mých, pravda, teprve bu-
doucích, prarodičů) děd-všezvěd sta-
rostlivého státu stav populace, lhostejno,
zda jde o stát feudální, socialistický, ka-
pitalistický, utopický nebo dystopický,
vždycky se nějaký způsob, jak utnout ti-
pec, najde, říkával nám děda s odepnu-
tým opaskem ochotným kdykoliv udeřit
na ta která flagelantská záda vždy a zno-
vu připravená neuposlechnout hlas řádu,
odtrhnout se od denního režimu, pokory
před staršími – a bývalo to mimo jiné
dobré; avšak to už opět v tom svém orbi-
tálním vyprávění rotuji někam mimo texto-
vou přitažlivost.

Tak tedy zpátky k v jistém smyslu ab-
surdní záchraně mého mladého života:
když jsem se tuto dobrodružnou příhodu
vztahující se k mé maličkosti a k otcově
rodičovské a všelidské samozřejmosti po
dlouhých letech – už jako mladý muž
plný chvályhodných iluzí změnit svět
k lepšímu skrze literaturu a všelijaké jiné
kulturní obohacování sebe sama i lidí ko-
lem sebe – dozvěděl (a tato událost byla
jaksi exkluzivně a esenciálně jen mezi
námi dvěma – plynulo z ní naše vzájem-
né porozumění sahající daleko za zenit
konvenčních komunikačních technik:
jsme schopni spolu souhlasit nebo ne-
souhlasit bez jediného slova, něco na
způsob neuvědomělé telepatie, spíše
emocionální, než kvasiverbální; o za-
chráncově velkém jazykovém nadání bu-
du ještě psát podrobněji, nebojte se),
otec odvětil pro něj charakteristickým,
flegmaticky bodrým a s mírným úsmě-
vem jako dodatkem podobným omluvě:
„To je dobrý.“

10
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Ivan Martinovský

Karel Klostermann
o vzdělávání žen

Je vcelku známo, že po smrti mladšího
bratra Franze (1853-1884), důstojníka
z povolání, a jeho druhé manželky, jejíž
jméno nám prameny nezachovaly, přijal
spisovatel prof. Karel Klostermann roku
1886 za vlastní též sirotka z bratrova
druhého manželství Frederiku zv. Frici
(1884-1940), a vychovával ji spolu se
svou první manželkou Marií roz. Carmine
(1839-1898). Výchova byla zprvu ně-
mecká (Marie česky nemluvila), ale Frici
se, nepochybně vlivem Klostermanno-
vým, zcela počeštila. Vychodila též čes-
ký učitelský ústav. V druhé spisovatelově
rodině byla nazývána Bedřiška, zdrobně-
le Ríša. Roku 1907 se provdala za Vác-
lava Císaře (1879-1957), účetního ře-
ditele města Plzně a autora šachových
úloh. 

Méně je známo, že „osvícený“ c. k.
profesor Klostermann byl silně proti to-
mu, aby Ríša dostudovala. Pro ženu je
prý vyšší vzdělání zbytečné. Zachoval se
přitom zcela alibisticky, neřekl svůj názor
té, které se týkal, ale chtěl, aby ho tlu-
močila druhá manželka Betty. O Ríše jí
psal 14. září 1904:

„Přemílá pořád v hlavě, že by bylo ško-
da nedokončit započatá studia a že do-
končením jich získala by na hodnotě
a ceně. Ty, o to Tě prosím, jí to rozumně
a laskavě vylož, poukaž k tomu, že má-li
Císaře opravdu ráda, musí pustit z hlavy
takových iluzí o své ceně a dojista ji pře-

svědčíš lépe než já. Možná že hloupá
holka se bojí domácích prací, ale těm tak
jako tak neujde, na to budeme dbát, a až
se vpraví, bude Ti jistě jen povděčna. Má
v hlavě všelijaké bláhové, polostrávené
myšlenky o stání na vlastních nohou atd.
a z těch dlužno ji vymanit, což podle mé-
ho náhledu se nejlépe podaří bez rozči-
lování a po dobrém. Však sama nejlépe
budeš vědět, jak začít. Já se ničeho tak
nebojím, jako zbytečného rozčilování
(podtrhl I. M.) a mám plnou neobmeze-
nou důvěru v Tvou lásku, Tvou zkušenost
a Tvůj takt.“

Pan profesor se nemusel zbytečně
rozčilovat ani si kazit renomé, protože
Václava Císaře ani nenapadlo stavět
otázku typu „buď tvé studium, nebo já“.
Měl Ríšu rád a byl opravdu osvícený.
Manželství Císařových bylo velmi šťast-
né, mj. proto, že manželka měla pocit
vlastní ceny. Nevadilo, že nikdy neučila
a že proto nevyužila dosažené kvalifika-
ce. 

„Ale to bylo před sto lety,“ možná ně-
kteří namítnou. Zajisté, ale proč ještě
dnes pobírá většina žen za stejnou práci
menší mzdu než muži, proč je v hospo-
dářství nebo i v politice tak málo žen ve
vedoucích funkcích, ač o jejich vzdělání
a schopnostech není pochybnosti? Mys-
lím si proto, že uvozovky u slova osvíce-
nost jsou v souvislosti s názory pana spi-
sovatele stále na místě i dnes.
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Věra Kubová

Nemohu uvěřit
Nemohu uvěřit, že bydlím už v osmém

státu, aniž bych opustila moji rodnou, mi-
lovanou Plzeň.

Můžete počítat: Böhmen und Mähren,
Československá republika, Českoslo-
venská lidově demokratická republika,
Československá socialistická republika,
Československá federativní socialistická
republika, Československá federativní
republika, Česko – Slovenská republika
a Česká republika.

Ještěže se toho nedožil můj dědeček
Vojtěch Elhota, zavřeli by ho aspoň pět-
krát. On byl totiž ve vězení za každého
režimu. Prvně byl odsouzen v roce 1914
za to, že odmítl jít do války. Tvrdil (a to
byla pravda), že nezabije ani zvíře, natož
člověka. Za císaře si poseděl tři měsíce
a pak ho nechali dál učit. Ve dvacátých
letech napsal knížku epigramů Kytka šťo-
víku, kopřiv a peluňku a bylo to hanobení
státu – tři dny. Poučné čtení – tehdy měli
petrolejovou aféru, my lehké topné oleje.
Oni defraudace ze státní pokladny, my
tunelování – všude. Oni měli korupční
poslance, my taky. 

Dědeček napsal: „Když se strany po-
mlouvají, tak jim věřte, však se znají.“ A já
věřím. Po zachvácení republiky řekl stu-
dentům, co si myslí. Byl znovu zatčen, na
tři týdny. Bylo to hned na počátku oku-
pace a jen dědeček věděl, kdo mu ten-
krát pomohl a ztopil udání. Nikdy to ne-
prozradil a po válce řekl, že už není komu
poděkovat.

V padesátých letech ho zavřeli znovu
na tři roky, pokácel si ve svém lese pár
stromů.

Dodneška cítím jeho velikou teplou ruku
a moje se v ní ztrácí, pomalu kráčíme a dě-

deček mě učí znát květiny, stromy, brouky,
ptáky. Pěkně mě to štvalo, protože mě při-
tom zkoušel. „Vidíš ty lístky, proto se to
jmenuje řebříček, má opravdové žebříčky.
A jitrocel? Do rána zacelí poranění.“ 

Je to pravda. Vyléčila jsem tak opako-
vané vymknutí kotníku. Šla jsem v Praze
Mosteckou ulicí, naprosto rovnou, dívala
jsem se po svých studentech, byli jsme
na exkurzi. Jen na jediném místě byla
díra hluboká tak 30 cm. A ta samozřejmě
čekala na mne. Domů jsem musela do-
vézt třídu, bolest byla nesnesitelná a no-
ha příšerně oteklá. Jedině obklad z jitro-
cele. Ráno jsem se bála pohnout, opa-
trně jsem nadzdvihla deku, zahýbala po-
malu nohou, nic, stoupla jsem na špičku,
nic. Otok pryč. Jitrocel – jitro zacelí.
Čeština je úžasná.

Dědeček na ni dbal, byl češtinář. Je
pravda, že jeho požadavky, hlavně na
mě, byly opravdu náročné a poněkud
archaické, např. genitiv záporu (nebylo
tam knih). Taky mně to nebylo po chuti.
Bylo mi pět let, mluvila jsem zcela spi-
sovně a trochu jsem už četla. Tak jsem
šla do školy. Dědečkovy rady byly k ne-
zaplacení. „Nejlépe je sedět v první lavi-
ci a dívat se na učitele, aby ti ani slovíčko
neuteklo.“ On sám se tím řídil. Na jeho
lavici byl nápis vyrytý nožem: 

Pracuj každý s chutí usilovnou,
na lavici této dědičné
nože mohou býti rozličné,
ale vůli mějme všichni stejnou.

Dědeček dodával: „Rozřezat tu lavici
na cimpr campr.“ A pak jsme se pořádně
rozřehnili.
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Nezapomenu na báječné ovoce v dě-
dečkově sadu. Takové hrušky jsem uvi-
děla podruhé až v Nice. „Dědečku, jak
jsi dokázal vypěstovat tak obrovské a dob-
ré hrušky?“ „Vidíš tu vysokou skálu nad
řekou? Tak tam jsem se málem zabil. Vy-
kopal jsem tam pláně a pak narouboval.

Ono si to pamatuje.”
V předsíni mého bytu na skříni je kufr

z papírmaše s kovovým držadlem. Byl dě-
dečkův, v roce 1902 jel s tímhle kufrem
na Helgoland. Je trochu pootevřený,
možná se dědeček teprve vrátil a bude
ho znovu potřebovat. Co kdyby?

Aforismy

Vojtěch Elhota

Kytka šťovíku, kopřiv
a peluňku

Důvěra v politické strany

Pochlebují-li si, 
nevěř slůvko ani.
Nadávají-li si, 
věř jim, však se dobře znají.

Nový typ „demokracie“

Kdekdo čichá nosem, hledá,
aby se stal demokratem.
Je jen jedna cesta – jiné není,
je to cesta těžká – cesta oproštění.
Z ní se vykoupit lze jen dobrotou. 
Leckdo však to řeší – pouze sprostotou.

Sociální pojištění

Nic lepšího není, 
nežli tohle pojištění.
Občan bude vděčen za ně,
stát dostane nové daně.

Stát

Stát je zřízení, jež jedná s lidem lstivě.
Proto jsem ho dosud zdravil neuctivě.
Za tu neuctivost trest prý dostanu.
Tak ho tedy vůbec
zdravit přestanu.

Pravé vlastenectví

Vlastenec je ten, kdo miluje svou vlast.
Demagogii však bohapustou kuje,
lásku k vlasti kdo jen slovy projevuje,
neboť láska k vlasti v zanícení prudkém
projeví se nejlíp – viditelným skutkem.

Převrat

My převratem jsme slavně dokázali,
že politicky jsme už národ zralý.
Teď třeba dokázat nám, a to hlavně,
že obrátili jsme se taky mravně.



Oldřich Janota

Tajemství startovní listiny
Hlemýždi z konopné plantáže se roz-

hodli toho roku opět uspořádat olympiá-
du, pod heslem „Achilles nedohoní žel-
vu“. Navazovali jím na staré řecké filoso-
fy a jednu z jejich slavných logických
bludišť, aporii. K uběhnutí nějaké vzdá-
lenosti je nutno nejprve překonat její po-
lovinu. Slavný hrdina pak nemůže doho-
nit želvu, protože nejprve musí překonat
polovinu zbývající vzdálenosti, pak opět
polovinu zbývající vzdálenosti atd., done-
konečna, infinitezimálně, protože pokaž-
dé mu bude zbývat ještě byť již ani mikro-
skopicky nepostižitelná polovina vzdále-
nosti. „Jestliže rychlonohý Achilles nedo-
honí želvu, tím spíše nemůže dohonit hle-
mýždě,“ dovozovali z toho právem hle-
mýždi.

Na olympiádě hlemýžďů se soutěžilo
ve všech klasických olympijských disci-
plinách. Byl tu skok do dálky, skok do
výšky i do šířky, skok čelem vzad, plavá-
ní, krasobruslení a sjezdové lyžování
snožmo (v rámci úspor pořádali hlemýždi
zimní i letní hry současně). Na programu
byly též discipliny netradiční, např. jóga
a rodinné konstelace. 

Zlatým hřebem her byl tradičně mara-
tonský běh v klasické délce 42 km.
Vzhledem k délce trati byl odstartován
hned za rozbřesku. Následoval bohatý
zábavní program, ve kterém se divákům
představily hlemýždí taneční soubory
a dechové hudby. Při západu slunce se
za nadšených ovací objevil v bráně sta-
dionu první maratónec, Zlatík, přezdíva-
ný tak dle zlatého zbarvení ulity. V patách
za ním pádil Bělík, s ulitou ledově bílou.
V souboji nerozhodném do poslední vte-
řiny zvítězil o půl tykadla Zlatík. Vítěz byl

slavnostně dekorován věncem ze špená-
tového listí, který ihned snědl. 

Hlemýždí olympiáda byla pak slavnost-
ně zakončena, když vtom ve sboru roz-
hodčích nastal zmatek. Kdosi si na star-
tovní listině všiml, že vítězní závodníci na
ní nejsou, dokonce ani žádný z těch, co
doběhli za nimi! Byla tam úplně jiná jmé-
na! Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát
a s ohledem na předejití veřejnému skan-
dálu bylo rozhodnuto celou záležitost
ututlat. I rozešli se rozhodčí pochmurně
do svých domovských ulit. Jednomu
z nich, Praporkovi, lajnovému rozhodčí-
mu, však celá záležitost nedala spát.
Převracel se v ulitě z boku na bok, až
nakonec hodinu z půlnoci vyrazil znovu
na setmělý stadion, matně osvícený
úplňkem. Paklíčem otevřel kancelář
olympijského výboru a dlouho tam šátral
v listinách. Nakonec našel správný ša-
non, chvíli do něj zkoumavě civěl a pak
vítězoslavně vzkřikl. Ano, záhada je vyře-
šena! 

Na schůzi sboru rozhodčích druhého
dne nikdo nevěřil svým očím – startovací
listina byla v pořádku, jména závodníků
uvedena správně! Zahrávají si snad
s nimi nějaké temné síly? „Ne,“ vzkřikl
Praporek. „Prozkoumejte blíže datum!“
Ano, bylo to tak. Datum na startovací
listině se správnými jmény závodníků
bylo loňské. Závodníci, kteří doběhli
včera maratón, byli hlemýždi, kteří vy-
startovali na olympiádě před rokem!
Maratónci z letošní listiny doběhnou až
za rok! Jak pravil kdysi výstižně o ku-
pónové privatizaci jeden z jejích dvou
otců: „Stojíme všichni na stejné startovní
čáře.“

14Sova bez not
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Milan Čechura

Plná bedna šampaňského
Povídání o této knížce bude plné poci-

tů, protože od toho prvního listování už
uběhlo drahně let a já mnoho věcí po-
zapomněl. Stačilo si však znovu sednout
k útlé sbírce složené z reportáží Oty Pav-
la a znovu jsem ji zakusil. Tu hrdost nad
tím, že se u nás narodili lidé, o kterých
bohem nadaný a proto možná tak vníma-
vý a zároveň nešťastný spisovatel psal.

S tou hrdostí se záhy smísila nostalgie
nad tím, že už to se sportovci, protože
právě o nich zde Ota Pavel vypráví, ne-
bude nikdy takové jako dřív, kdy o všem
nerozhodovaly jenom peníze. Je mi jas-
né, že nemohu paušalizovat. Nemohu si
pomoct a vzpomínám s radostí na to, kdy
sportovec byl spojen se svým klubem
nejen výší odměn, ale také srdcem. A ne-
věřím těm, kteří prohlašují, že by za svůj
klub položili život a za čtrnáct dní říkají to
samé u svého nového zaměstnavatele.
A za půl roku opakují doslova totéž u dal-
šího chlebodárce.

Tak to vidíte. Knížečka formátu něco
mezi A5 a A6 o sto sedmdesáti strán-
kách a co se mnou udělala!

První kapitola se jmenuje Poslední zá-
pas Františka Kloze. A v ní je právě po-
psána věrnost fotbalisty svému klubu.
Doslova až za hrob. Je to hrozně dojem-
né čtení. Přes strhující příběh cyklisty Ja-
na Veselého se dostaneme k zobrazení
neskonalé vůle v povídce Jak to tenkrát
běžel Zátopek. A také ostatní příběhy,
gymnastky Bosákové, hokejisty Tikala,
horolezce Kuchaře, nemohu jmenovat
všechny, to nejsou pouhé reportáže ze
sportovních událostí. Pro mě ne. A vě-
řím, že ani pro vás, pokud jste Plnou
bednu šampaňského četli. Pokud ne,

doporučuji. Snad alespoň nějaké moje
pocity pochopíte.

Ale aby se nám to nezvrhlo v recenzi.
Nebo v kompletní chválení starých časů.
To bych nechtěl. Raději si dáme ukázku
z povídky, podle které se jmenuje celá
knížka. Je vyprávěna očima házenkářské-
ho brankáře Dukly Praha, Jiřího Víchy,
z nezapomenutelného a vítězného finále
Poháru mistrů evropských zemí v Paříži
v roce 1963. A je z kategorie těch, u nichž
známe konec, ale to nám nebrání v tom,
abychom nebyli až do poslední chvíle
napjatí, jak to dopadne. A kdy ti kluci
z družstva jsou tak trochu naše rodina. 

My vůbec v té chvíli nevěděli, že naše
radost není ještě u konce. Beďár König
šel telefonovat pražským redakcím výsle-
dek. Nakonec mu z Prahy řekli, že má
vyřídit vzkaz Rackovi. Beďár potkal Rac-
ka na chodbě. Chvilku na sebe koukali,
Beďár byl z těch telefonátů celý ochrap-
tělý, ale na Racka zařval, že se mu naro-
dil zdravý syn a máma je taky v pořádku.
Zdeněk pořád jenom něco breptal, že to
není možný.

A pak tomu uvěřil. Francouzi se to také
nějak dověděli, protože odněkud přivlekli
do naší šatny plnou bednu šampaňské-
ho. Říkali slova „la victoire“, což znamená
vítězství, a „le fils“, což značí syn. Plácali
nás po zádech a pak nás nechali sa-
motné. Zátky v šatně bouchaly jak střelba
na pařížských barikádách, šampaňské
stříkalo a šumělo, teklo nám přes rty a za
propocené dresy. Tu bednu šampaňské-
ho jsme spotřebovali úplně celou. Bylo to
nejlepší víno, jaké jsem kdy v životě pil,
a vím, že už nikdy nebudu pít lepší.

Každá další slova jsou zbytečná.
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Stanislav Bukovský 

Proti střílení lidí
Konflikt svědomí
Poté, co skončila éra, kdy ze zákona

byla komunistická strana vedoucí silou
ve společnosti, přestala většina komu-
nistů být komunisty. Mnozí z těch, co byli
předtím u komunistů kvůli výhodám, jež
tehdy členství ve straně přinášelo, když
už přinášet přestalo, z komunistické stra-
ny vystoupili a do žádné jiné politické
strany již nevstoupili. Někteří komunisti
i pak komunisty zůstali. Mají možná míň
rozumu, ale taky míň vypočítavosti a zá-
roveň i víc charakteru než ti, co od ko-
munistů přešli do stran, jež jsou právě
u moci. Zvláště pak do těch, co na
všechno mají zcela opačný pohled než
komunisti. Obzvláštní kategorií pak jsou
dřívější svazáci a komunisti dnes promě-
nění v antikomunisty.

Tohle všechno známe již z minulosti.
S podobnou názorovou pružností se mů-
žeme setkat již v dobách rekatolizace, při
přechodu od monarchie k republice,
z protektorátu k obnovené a posléze ko-
munisty ovládnuté republice nebo při
servilním přiznávání se k předchozímu
pomýlení na počátku normalizace. A to
se nechci vracet k počátkům christiani-
zace. Tehdy neochota měnit víru předků
vedla ke genocidě celých kmenů i náro-
dů. Jen přizpůsobivější přežili.

Jsou i takoví, možná je to ta mlčící vět-
šina, co se nikdy neangažovali a chtělo-li
se to od nich, se vším vždycky souhlasili.
Nanejvýš občas prohlásili: Já neříkám
nic, ale na moje slova dojde. Ti proplou-
vají epochami a nepřicházejí často k úra-
zu. Ono nakonec není snadné rozhod-
nout, co je správné. Ti, co pro správnou
věc obětovali kariéru nebo i život, často

přitom nechtěně připravili o kariéru nebo
i o život jiné, včetně dětí, kteří se vystavo-
vat nebezpečí zničení, neřku-li ztrátě ži-
vota, nechtěli. Ať tak či tak, je fakt, že ti
lepší vymírají nebo odcházejí a národy při
životě udržují ti opatrní a přizpůsobiví.

Pak zde máme Svědky Jehovovy. Ti
poté, co skončila první i druhá totalita,
ztratili možnost kazit si pro své přesvěd-
čení život a kariéru. Člověk v těch minu-
lých dobách s nimi mohl nesouhlasit, ale
nemohl jim upřít statečnost, zvláště na
vojně měli pro ni dostatek prostoru. Je-
jich rádoby vědecké učení zavánělo po-
někud středověkem, ale oni navzdory 
tomu své okolí morálně převyšovali. I ko-
munisti si jak známo kazili život a přichá-
zeli o něj za nacistické okupace. Na roz-
díl od komunistů, kteří s jednou totalitou
bojovali, zatímco tu druhou sami nastolili,
přestali mít jehovisti důvod k hrdinnému
vzdoru až po nástupu demokracie. Zů-
stalo jim už jen konání dobrých skutků,
spočívajících především v obracení ostat-
ních na jimi sdílenou a dle nich jedinou
pravou víru. 

Je od nich hezké, že i ostatním chtějí
dopřát spasení, jež je samotné jistě ne-
mine. Ale když oni za konání dobrých
skutků očekávají tam nahoře odměnu.
Skoro by se dalo říct, že činí dobro z vy-
počítavosti. Skutečně dobrý člověk činí
druhým lidem dobře, aniž by za to něco
očekával. Dobročinnost ateisty je v pod-
statě upřímnější a nezištnější než
dobročinnost věřícího. 

Komunisti i jehovisti chtěli, nebo pořád
ještě chtějí, odvrhnout tradici, jedni jako
přežitek, druzí jako modloslužebnictví
a začít od nuly budovat nový lepší svět.
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Zatím však komunisti i jehovisti hromadí
majetek a nemají své bližní tolik rádi jako
sebe samy. Klidně se dosyta nají, zatím-
co miliardy lidí hladovějí. Využívají všech-
ny vymoženosti, co doba přináší, a nic
nedbají na to, že se tak děje za cenu
válek a novodobého otroctví. Je těžké
skloubit užívání života s konáním dobra
a zachováním čistého svědomí. 

Toto však nechť nevyzní tak, že ti ostat-
ní si zaslouží pochválit. S nimi však ne-
třeba polemizovat, protože většinou do-
bré skutky moc nevyžadují, hlavně ne
od sebe, a nápravu světa neplánují.
Sociální nerovnost a nespravedlivé pře-
rozdělování považují za normální. Na-
prostá většina ostatních církví také vě-
řícím nebrání brát zbraně do ruky a po
lidech střílet; někdy se dokonce s je-
jich souhlasem střílení lidmi do lidí li-
dem nařizuje a neuposlechnutí se tres-
tá zastřelením. Nakonec na rozdíl od
Svědků Jehovových proti střílení lidí ni-
kdy nic neměli ani komunisti. 

Komunisté si vládnutí už vyzkoušeli,
někde to dokonce ještě zkouší. Jehovisti
sice uchopení moci neplánují, ale zají-
malo by mě, jak by to dopadlo, kdyby se
k nim někde dali úplně všichni, a tudíž by
jim nic jiného, než ujmout se vlády,
nezbývalo. Komunisté odložili komunis-
mus na neurčito. Zdalipak by aspoň je-
hovisté Boží království někde na zemi
zřídit dokázali? Nechci jim ovšem sahat
do svědomí a nic špatného jim nepřeji,
ale skoro mám za to, že by je tahle per-
spektiva pěkně zaskočila, a kdyby se
někde k něčemu takovému schylovalo,
honem by se svou propagandou přestali.
Mít totiž moc a zříkat se přitom násilí, to
by asi stěží fungovalo. 

Radši ať si vládnou a všechnu špina-
vou práci, co s tím souvisí, dělají ti, kteří
s tím problém nemají a Boha se nebojí.

Úhel pohledu
Nor Anders Behring Breivik zahájil

soukromou válku proti norské a potažmo
i evropské politice multikulturalismu, kte-
rá umožňuje přistěhovalcům nejen vymo-
žeností evropské demokracie využívat,
ale i je zneužívat. Vidí to jako problém,
který v budoucnosti evropskou civilizaci
rozvrátí. Především za největší hrozbu
pro doposud převážně křesťanskou,
možná lépe řečeno postkřesťanskou
Evropu považuje vyznavače islámu, kteří
nechtějí přijímat kulturu hostitelských ze-
mí, ale chtějí si zachovat svou kulturu a ví-
ru a ti nejradikálnější postupně i islamizo-
vat a kulturně ovládnout i původní evrop-
ské obyvatelstvo. Ve své válce Breivik za-
bíjel lidi, které vůbec neznal, byli jen
v nesprávný čas na nesprávném místě.

Bratři Mašínové před několika deseti-
letími zahájili soukromou válku proti ko-
munismu, protože se domnívali, že ko-
munismus rozloží evropskou kulturu
a zničí její demokratickou, křesťanskou
tradici. Měli za to, že pokud nebude
s komunismem zúčtováno ve válce, vez-
me evropská civilizace za své. Přede-
vším si přáli osvobodit od komunistické-
ho režimu svou vlast. I oni přitom zabíjeli
lidi, kteří byli v nesprávný okamžik na ne-
správném místě.

Ale vedle těchto osamělých bojovníků
existují i bojovníci, kteří za sebou mají
většinu či alespoň část národa. Jednou
se jim říká vlastenci bojující za národní
osvobození a sociální spravedlnost a jin-
dy teroristi. Je věru těžké najít pravdu,
pojmenovat pravdu a pravdy se pak
držet. A nepřizpůsobovat si ji, jak se to
kdy hodí. Nalezená pravda by měla být
obecně platná. Přitom ale na druhou
stranu by neměla být dogmatem, ale
měla by se stále zpřesňovat a do určité
míry hledat napořád.
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Alena Vávrová

A černé okno řvalo…
Volání vánočního kocoura

Sešlost se koneckonců povedla

No, to zas bylo mejdlo
no to se povedlo
Připadala jsem si jako na funuse
Nejmladšímu bylo nejmíň padesát
a když z koule lovil slova 

obstarožní Čechoslovák
do rytmu pokyvovali šedivými hlavami 

stařičcí básníci
co už válejí se po čítankách

V jednom rohu vinotéky 
(ach odpusťte mu jeho viny)

rozdělal táborovej oheň 
bělovlasej maník z Vysočiny

no to jsme si užili! – 
a já se na to táhla z takový dálky

A stávkovaly vlaky Byla výluka 
Jely náhradní autobusy

Nastupovat a vystupovat 
a nastupovat a vystupovat...

No to zas bylo mejdlo No to se povedlo!
Přebarvený stařeny, nudní staříci 

Byli všichni tak kožený
Jakoby celej večer tancovali tango 

s černejma růžema v zubech

O čem to proboha asi bude?

Chvílema se mi zazdálo
že to snad není ani česky

Šla jsem ven Unizono 
Ubalila si pořádnýho
a pak Čau

Sem se vypařila

Předvánoční blikající Praha
do mýho výstřihu lačně zabořila chřtán

Zdálky jsem slyšela volat 
nejspíš trochu rusky, trochu poněmecky

Vánočního kocoura Volali kňouravě:
„Ježiškote! Ježíš! Kote!“
Nad Prahou se chichotala potměšile Luna
Von to nebyl kocour Byla to kuna
s vouskama od krve

Jako poraněná ústa

Krajinou se potulovaly
opilé srnky

Svatý Michal utopil již
svou štíhlou střechu věže
ve tmě

Zakřičet se mi chtělo
Pane Bože Veď mě!
Ale přišlo mi to trapný
dát ten triviální rým
do básně
I vyjmula jsem ten verš
Abych jej po letech
vrátila zpátky
Neb ve věcech nejjednodušších
Je
I kdyby smutná byla
Krása 

Ve tmě zůstaly svítit
jen dvě postranní vížky

Tou tmou smutnou 
Kalamutnou
Věž se proměnila
v Rohatého
Jemuž hodiny zhasly
A černé okno řvalo
Jako poraněná ústa
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Jan Dufek 

Krása se v podvědomí
skrývá

Sedím, počítám kamenné dlaždice, na kamenném náměstí,
na náměstí bez domů, počítám dlaždice z kamene.

Jdu, počítám ptáky, procházím se hejnem holubů a dávám jim kus housky,
drobečky vědomí, krmím duše podvědomě vzdálených lidí.

Ležím, počítám hvězdy na bezhvězdné obloze, počítám tedy mraky ve tmě,
otevřu okno, abych je osvítil světlem zářivky, mraky mizí v pokoji, mizí v dohlednu.

Počítám světy na prstech jedné ruky, počítám tedy vesmíry na prstech druhé,
spím a ležím na okraji galaxie přikrytý křídly holubů,
na kamenných dlaždicích,
uspáván větrem z mraků. 

–

Splynout a rozplynout, nechat dýchat domy kouř cigaret,
plynout a zastavit čas v jednom okamžení, nechat hrát kabaret,
divadlo bez opony, na čas opustit svět a hřát se v koutě.

Splynout a rozplynout, ovívat se zvukem plechu a v kleci se krčit,
plynout a posunout čas kupředu, na začátek, na konec všeho,
opustit svět jen na chvilku, hřát ruce dlaně paže, v klíně.

Splynout a rozplynout, nechat nadechnout domy kouřem ulic, kouřem cigaret,
nechat plynout čas, nechat ho rozplynout v kapky života
a nechat se unášet na křídlech dehtového opojení, nechat plynout čas.

–

Krása se v podvědomí skrývá, zhnusena opovržením a bledostí vlastní tváře,
zkrášlena bolestí zahojených ran.

Ptám se na život a přitom nežiju doopravdy, 
odpovídám na otázky rozumu a přitom omámen opiem štěstí slavím bezmyšlenkovitost.

Nemohoucnost a láska se potkávají na rohu omlácených zdí
a proplétají se mezi kamennými tvářemi lidských bytostí a jejich teplým oroseným dechem.

Rozletím se k prázdnému nebi, rozevřu zvlhlá křídla od alkoholu samoty a ztratím se
jako krása v širém obzoru lemovaném linkou tmy, podvědomí bez krásy.
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Kotě
V oranžových, zlatých, šedých, čer-

ných kalužích tonul štěrk. Vítr z nich zve-
dal vodu a hnal ji ulicí. Hnal ji pod nohy
ranních chodců, na kotníky nahé i zaha-
lené, hnal ji až ke kolenům. Hnal ji na
látkovou tašku s lahvemi, které o sebe
uvnitř cinkaly, jak je Barbora nesla k do-
movním dveřím.

Barbora před své oči hnala mlžné mra-
ky sraženého dechu. To se vždy na
okamžik ztratila obloha modrá i ta mo-
dřejší, ba i hvězdy za ní. Pokud tam byly.
Byla hlavně tma. 

Odemkla. Dlaní se opřela o dveře. Če-
lem se opřela o hřbet ruky. Tak setrvala.
Lahve stále cinkaly. Kdo se třásl?

Vešla do kuchyně. Z tašky vyndala
mléko v hnědém skle. Na zemi leželo
dítě. Leželo tiše, snad umdlelé pláčem,
snad prochladlé, snad nemocné. Co já
vím. Jen jistě ne mrtvé. Mléko postavila
před to malé.

Posadila se na židli k oknu, skrytá před
pohledy pouličních chodců za žlutými
papírovými žaluziemi. Nad hlavou jí visela
jedna z těch laciných plakátových repro-
dukcí, kterou lze koupit v kdejakém knih-
kupectví, v kdejakém nákupním středis-
ku. Čelo si podepřela rukou sevřenou
v pěst. Šla spát, až když se úplně roze-
dnilo. Pod oknem postával anděl. Postá-
val tam dlouho. Postával tam celou noc. 

Bez říkanky
Vzbudil ji zvonek. Žízeň. Soused. Ná-

sledně i slabý dětský křik.
„Slečno Barboro.“
„Ano?“
„Jdou stížnosti. Z vašeho bytu se celý

noci ozývá děckej pláč. To pomíjim to, že
tu žádný dítě není hlášený. A pochybuju,
že i vy jste tu nahlášená poctivě. Nemoh-
la byste si opatřit hlídání, když v noci pra-
cujete? Ženský z baráku by se i nabídly.
Stačilo by poprosit.“

Chvíli koukala. Pak poděkovala, odmít-
la a zavřela dveře.

Dítě na kuchyňské podlaze dál skuče-
lo. Jako když naříká kotě. A stejně jako to
kotě ani dítě nedostalo mléko. Hnědá
láhev u jeho hlavy stála tak, jak ji zde
Barbora ráno postavila. 

Otevřela flašku jinou, byť ze stejně
hnědého skla. Pivo. Lačně se napila.
A pak se nakrmila míchanými vejci.

Než večer odešla, přeci jen dala najíst
i dítěti. Kojení se jí hnusilo. Věděla jen,
že děcka chtějí mléko. Tak to malé krmi-
la mlékem kravským. Aby v noci nevřís-
kalo. Aby na ni nešly stížnosti. Aby jí dali
pokoj. Aby jí dalo pokoj. 

Jak se má dítě starat o dítě? Anděl
zůstával pod Barbořinými okny. Když
odešla, opatrně hladil to živé. Pšššt, jen
spi, tiše spi.

Byly to šedé domy a haly s vysokými
okny, kde Barbora pracovala. Mladá,
s šátkem přes vlasy, a celou noc. Ta hol-
ka má ale páru. Ta holka ale něco vydrží,
říkaly si o ní ženské. Barbora s nimi ne-
mluvila. Hleděla si svého. Již mnoho mu-
žů se jí pokusilo dělat návrhy. Odmítala.
Opakovala to své prosté „ne“ stejně vytr-
vale, jak vytrvale se u ní během směny
střídali nápadníci.

Nápadníkům imponovala její tvrdost,
její vzpurný výraz, její hrdý pohled. Mož-
ná jim imponovaly víc než Barbořino tělo.

Vratislav Maňák

Kotě
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Než oranžová skvrna na šedé duhovce
jejího pravého oka. Barbořin úsměv je
okouzlit nemohl. Ten neviděli.

Na koho čekáš? ptávaly se jí ženské.
Toho ber, to je dobrá partie, radily jí po-
koutně pokaždé, když další odešel s ne-
pořízenou.

„Na koho bych čekala?“ odsekávala.
Nestarejte se. Ale ženským to nedalo.
Čím mlčenlivější byla Barbora, tím častěji
s ní chtěly zapříst rozhovor.

Jednou nemohla přijít do práce. Dítě
onemocnělo. Tehdy se to dozvěděly.
Spustily virvál. Ale Barborko, jak to, že jsi
nám o tom malym neřekla? Kdykoliv,
kdykoliv budeš chtít poradit nebo s ně-
čim pomoct, řekni si. Já bych ti mohla
přinýst nějaký starý věci po svejch dě-
tech, chtěla bys? Kdy nám ho přineseš
ukázat? Nebo můžeme přijít? A s kym to
vlastně máš? My ani nevíme, že jsi vda-
ná! Nebo ono je to za svobodna?

Pak se nechala přeložit na noční smě-
nu. To pracovala téměř sama.

Barbora nikdy vdaná nebyla. Na vdá-
vání ani neměla věk. Tím spíš ne na ma-
teřství. Prostě se to přihodilo. O lásce

nemohla být řeč. To v žádném případě. 
Pokaždé, když se vrátila ze zaměstná-

ní, sedla si k oknu a čekala, až vyjde
slunce. Byt byl směrován na východ.
Podzim se chýlil. Bylo příliš mnoho tmy.
Chloupky na rukou se jí naježily, když se
slunce vyhouplo. V jeho světle si koupala
tvář. V těch chvílích jí bylo lépe. O trochu
lépe.

S dětskou říkankou
Vzbudil ji zvonek. Bušení v hlavě. Sou-

sed. A pocit, že by už neměla spát.
„Ženská, to už přesahuje všechny me-

ze!“
Opírala se před ním o rám dveří. Roze-

spalá, neupravená. V podpaží se jí běla-
lo pár jemných chloupků. Bylo poznat,
jak mladá je.

„Vy jste doma, a děcko tu stejně vříská
jako na lesy!“

„Co prosím?“
„Nemohla byste si ho utišit? Lidi chtěj

klid. Já vás fakt nahlásim, a vo tenhle byt
přídete.“

„Vždyť spí…“
„Jo tak vono spí, jo? A co ten křik?“
„Prosím? Tak se pojďte podívat.“
Soused rychle prošel do kuchyně. Na

podlaze leželo zarudlé dítě, svíjelo se
a plakalo.

„No vy jste zešílela! Co dělá to děcko
na zemi?!“

Vytřeštila oči. Viděla světlý, malý, ztrá-
cející se uzlíček v zavinovačce, jak se vrtí
a kroutí. A opravdu křičí. Zřejmě je nesly-
šela. Dětskému pláči přivykla.

Zareagovala rychle.
„Asi spadlo. Prosím, nikoho nevolejte.

Já ho utiším.“
Muž se zamračil. Semknuté rty téměř

nebyly vidět.
„V tomhle domě vás nechci. Ještě jed-

nou se to bude opakovat…“ a odešel.
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Znovu se podívala na dítě na podlaze. 
„Co po mně chceš? Co po mně pořád

chceš? Nakrm se samo! Mě taky nikdo
nekrmil!“ vykřikla. Pak se zavřela v ložni-
ci. Kdo plakal tentokrát? Šestnáctiletá
matka. Bývalá chovanka ústavu odlože-
ných dětí. 

Následujícího dne, při návratu z práce,
našla ve dveřích svého bytu zapíchnutý
lístek: „Do tří dní se vystěhujte, nebo bu-
deme nuceni řešit celou situaci jiným,
pro Vás nepříjemným způsobem.“ Dítě
nejspíš zase prořvalo noc. Vzkaz zmuch-
lala. Odemkla a vešla do bytu. Na pod-
laze ji vítal páchnoucí, kvičící smotek za-
praných plen.

Celých patnáct let neznala nic jiného
než děcák a bílou mříž v čele své pos-
tele. Pak se přišlo na to, že čeká dítě,
a musela odejít. Jen jedna z vychovate-
lek se slitovala, a pomohla jí sehnat by-
dlení. A práci. Roztrhaná, tupá a příliš
brzo po porodu nastoupila do zaměst-
nání v hale mezi panely a komíny. Tak to
nechtěla.

Dítě brečelo dál, ale ona si ho nevší-
mala. Samo se rozplakalo, samo se i uti-
ší.   

Zkřehlý anděl se třásl pod Barbořiným
oknem.

Když Barbora jako malá nemohla spát,
měla strach a kňourala, utěšovaly jí starší
dívky, že každé dítě má svého anděla
strážného, že se nemusí ničeho bát, že
je v bezpečí. Naučily ji říkanku, která
anděla přivolává:

Andělíčku můj strážníčku,
Opatruj mi mou dušičku
Opatruj ji ve dne v noci,
Opatruj ji od zlé moci.
Andělíčku, strážce můj,

Tělo, duši,
Opatruj.

A anděl nad ní opravdu stál a hřál její
vysoké, kulaté čelo, i když topení bylo
studené. A hladil ji po tváři, stejně jako
na starých pohlednicích. Když ale dítě
povije dítě?

Svého strážného anděla se v jedné
chvíli zoufalého vzteku záměrně zřekla.
Ležela připoutaná k posteli hnědými ko-
ženými popruhy, zmítala se a kousala cizí
objetí. To, co na ní prováděli, bylo pro-
tivné, bolestné a potupné, přestože jí do
ucha něžně šeptali Baruško, ach, Bar-
borko. Tehdy, plná zášti, zloby, vzteku
a cizích mužů zapudila svého anděla. On
ale přesto zůstal nablízku, protože přijal
službu nad počatým dítětem.

Barbora a nejspíš ani starší dívky ne-
znaly osud takového anděla, který svůj
úkol nesplní. Ten anděl je zatracen a po-
jde. Zdá se, že v případě Barbory a jejího
dítěte snad ani nebylo jiné cesty. Dívka
mu stavěla tolik překážek, že člověk by
se již smiřoval se svým údělem. To však
anděl nedokázal. A tak využil svou po-
slední sílu a zjevil se jako zlatá záře mezi
neodklizenými kupkami posledního pod-
zimního listí. Chtěl pohnout její duší,
obrátit ji a varovat.

S říkankou od Barbory
Vzbudil ji zvonek. Řev hladového kotě-

te. Soused. A pocit, že se něco musí
stát.

„Dobrý den.“ 
„Dobrej.“
Soused nebyl sám. V zádech mu stálo

několik dalších mužů a žen rozdílného
věku a postavení. Dvanáct lidí proti jedné
dívce, která ani nepřekročila plnoletost.

„Už toho bylo dost. Vypadni.“
„Prosím?“
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„Tenhle byt na tebe neni psanej. Seš tu
načerno, a ještě ke všemu s fakanem.
Zkoušeli jsme to po dobrym, zkoušeli
jsme to po zlym… Jestli se hned nesbalíš
a nevodtáhneš, zavoláme uniformy.“

„Trocha slušnosti by neuškodila.“
Do první řady se mezi muže probojo-

vala malá koule v zástěře špinavé od
těsta. Co si vo sobě myslíš, ty...?! Táhni,
vodkuds přišla! Nějaká kurva tady by-
dlet…au! Barbora uštědřila navztekané
důchodkyni políček. Pak ji kdosi chytnul
za vlasy a vytáhl na chodbu. Kopala.
Kousala. Bylo to protivné, potupné, bo-
lestné. Cítila, jak kdosi zneužil situace,
svíral její ňadro a rukou přejížděl po bo-
cích. Snažil se nahmatat spodní lem suk-
ně. Kroutila se. Jen o pomoc nevolala.

„Vypadni!“ řvali na ni.
„Nechte mě!“ křičela v slzách.
Vnikli do jejího bytu. Na zemi leželo

dítě. Bílé, prochladlé. Vřískalo. Byl to její
způsob trestání. Zděšení. Ona to dítě tý-
rá! To nenecháme jen tak! Plivala. Do-
mem řinčel její vztek. Kdosi jí kroutil
ruku. Strkali ji ven před dům. Upadla. Víc
už si nepamatuje.

Anděl plakal.

Zima proměnila dny v noci a kaluže
v led. Ve vodě ztuhla i kamenná kávová
sedlina. Nohy ranních chodců do ledu
zašlapávaly zrnka ryšavého písku. Mráz
šlehal zahalené kotníky.

Barbora vyšla z domovních dveří. Pro-
běhla ulicí. Do zaměstnání nemířila. Pod
okem měla modřinu, měla natržený ret. 

Nastoupila do tramvaje. Jela několik
zastávek. Bloudila městským parkem.

Vítr jí foukal do zad. Pak se mezi kupka-
mi shrabaného listí zjevila záře. V jejím
světle si koupala tvář. V tu chvíli jí bylo
lépe. O mnoho lépe. Ta záře ji hřála, tiši-
la. Myslela by si, že je šťastná. Ale chu-
mel látky se kroutil.

„To je to místo, co hledám.“
Stíny holých větví kreslily na Barbořin

obličej temné mramorové žíly. Dítě polo-
žila do shrabaných listů. Jako do ptačího
hnízda. Kukačka. Pak se otočila a bez
zaváhání odešla. Leželo daleko od všech
cest i cestiček.

Mezi poslední zrzavé štětinky modřínu
padal sníh. Zmrzlá zrcadla kaluží byla po-
praskaná. Bílá vlákna trhlin vycpaná pís-
kem. Barbora před své oči hnala mlžné
mraky sraženého dechu. To se vždy na
okamžik ztratila obloha modrá i ta mo-
dřejší, ba i hvězdy za ní. Pokud tam byly.
Byla jenom tma. 

Odemkla. Dlaní se opřela o dveře. Če-
lem se opřela o hřbet ruky. Tak setrvala.
Bylo jí ticho.

Andělíčku můj strážníčku
Vykašli se na dušičku
Už je prázdná od té noci
Co nepřišel jsi ku pomoci
Andělíčku, strážce můj
Starost už mi
Nevěnuj.

V oranžovém, zlatém, šedém, černém
listí leželo dítě. Leželo tiše, snad umdlelé
pláčem, snad prochladlé, snad nemoc-
né, snad mrtvé. A ani anděl nad ním ne-
stál.



Cestou necestou 
krajinou Sudet

K nesporným úspěchům českého porevo-
lučního vývoje patří narovnání přeshraničních
vztahů s našimi německými sousedy. A ne-
jedná se samozřejmě jen o vztahy hospodář-
ské, založené na provázanosti obou ekonomik
– byť ty budou hrát v celorepublikovém mě-
řítku vždy hlavní roli –, ale především o rozví-
jení společného kulturního odkazu v rámci
jednotlivých příhraničních regionů. Partner-
ským městem západočeské metropole je od
začátku devadesátých let starobylé Řezno.
Na půdorysu někdejší obchodní cesty spoju-
jící Čechy s bavorským územím se navázala
čilá oboustranná spolupráce, mezi jejíž kon-
krétní výsledky patří například založení Tan-
demu, výměnné mládežnické organizace,
pravidelné návštěvy oficiálních zástupců
obou měst i vzájemné setkávání plzeňských
a řezenských spisovatelů, kteří látku pro svou
tvorbu nejednou čerpají z genia loci česko-
německého pohraničí, čili z dějinné paměti
sudetského mikrosvěta.

Právě hledání a nalézání společných vý-
chodisek v duchovně spřízněné krajině Su-
det je zaslíben sborník Herzenslandschaften
/Krajiny našich srdcí, vydaný v roce 2011 pé-
čí německého nakladatelství Kern u příleži-
tosti dvacátého výročí zahájení přeshraniční
spolupráce mezi bavorskou regionální po-
bočkou Svazu německých spisovatelů a Stře-
diskem západočeských spisovatelů. Repre-
zentativní výbor krátkých textů spisovatelů
z obou stran hranice (redigovaný Maritou
A. Panzerovou a Rolfem Stemmlem) je konci-
pován výlučně dvojjazyčně (německé originá-
ly byly zrcadlově přeloženy do češtiny a čes-
ké texty naopak čekalo upatřičnění do ně-
meckého jazyka) a doplněn je vedle krátkých
medailonků zúčastněných autorů i o struč-
nou chronologickou rekapitulaci plzeňsko-
řezenského kulturního setkávání z pera Pe-
tera Heigla. Na překladu do češtiny se po-
díleli Walter Annuß, Václav Gruber, Tamara
Kopřivová, Jaroslava Málková a Vlasta Špin-

ková, do němčiny přeložili české texty opět
Walter Annuß a Elfi Hartensteinová. Celkem
ve sborníku najdeme 28 převážně básnic-
kých příspěvků od 12 českých a 15 němec-
kých autorů (Marita A. Panzerová přispěla
dvěma kratšími texty) řazených podle němec-
ké abecedy.

Autory české strany zastupuje relativně
obsáhlý výběr západočeských básníků a pro-
zaiků, který ve výsledku dává vyrovnaně za-
znít hlasům všech generací. Tu nejstarší re-
prezentuje plzeňský doyen Josef Hrubý pro-
střednictvím životního vyznání Koterovská 96
a Karla Erbová, jež svůj niterný vztah k rod-
nému místu přetavila do žánru tradiční přírod-
ní lyriky (Skáceli strom). Nezaměnitelný autor-
ský styl identifikujeme u slohového cvičení
Milana Čechury, dedikovaného (jak jinak než
s humorem) plzeňské čtvrti Doubravka, u Jit-
ky Prokšové, která do obrazů krajiny citlivě
vkomponovala psychologickou linii, a u Ivo
Fencla, efektně rekonstruujícího jeden inten-
zivní mladický prazážitek. Tamara Kopřivová
básnicky spočívá v nebílovské krajině, Jiří
Hlobil přináší hutnou básnickou materii re-
flektující chlapecká léta na venkově. Jarosla-
va Málková dala své vzpomínce na Plzeň po-
dobu hřejivého žánrového obrázku, Václav
Gruber našel v soutoku čtyř plzeňských řek
skoro mystický přesah, Vlasta Špinková zase
dokonale sladila hlas svého nitra s adagiem
milované krajiny. Lubomír Mikisek představil
ukázku své milostné poezie. Nejmladší gene-
raci zastupuje Jan Sojka v dvojjazyčně vysta-
věné básni s plzeňským tématem. 

Německé texty almanachu navazují na tra-
dici Heimatsliteratur, literatury vyrůstající z ro-
dových tradic a intenzivně prožívaného zem-
ského vlastenectví. Joseph Berlinger, autor
rozhlasových relací a knihy o fenoménu Su-
det, přispěl do sborníku zvučnou apostrofou
Karlových Varů s goethovskými ozvuky. Složi-
tou metaforu o světě/divadle/místu rozděle-
ném kdysi „oponou“ vytvořil řezenský básník
a překladatel Friedrich Brandl. Vzpomínka na
dávné prázdniny prožité u dědečka, který po-
cházel z české strany, evokuje Elfi Harten-
steinové, světoběžnici a překladatelce, atmo-
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sféru starých, dobrých, klidných časů. Ger-
not Häublein, spisovatel na volné noze, za-
chytil v Herbstreise/Podzimní cestě krásu mi-
lovaného kraje vlajícího na podzim až impre-
sionisticky všemi barvami. Barbara Krohnová,
spisovatelka a docentka tvůrčího psaní, za-
chytila ve svém beatnickém textu ozvuky čes-
kého signálu v německém prostředí, český
popisek u obrazu v německé galerii nabývá
v básni iniciačního rozměru. Carola Kupfero-
vá, vydávající v Řezně romány i literaturu fak-
tu, provedla v básni Spuren/Stopy krátkou
statistiku toho, co východní Bavorsko a zá-
padní Čechy spojuje, a naopak rozděluje. 

Nejčastějším motivem německých přispě-
vatelů do sborníku je drobná reminiscence,
dávno zasutá vzpomínka z česko-německé
každodennosti, kterou se autoři snaží po le-
tech obnovit, evokovat, přivést zpět k životu.
Tak je tomu u zkušeného spisovatele Wolfa
Petera Schnetze, kterému vzpomínka na ná-
vštěvu Plzně v 60. letech připomene atmosfé-
ru Pražského jara, u řezenského rodáka Rolfa
Stemmla, jehož celý život provází melodie
z Rusalky, a asi nejpřesvědčivěji u Susanne
Werner-Eichingerové, která si někdejší ná-
vštěvu plzeňského kraje připomíná na základě
rekonstrukce vizuálních, auditivních a také
gastronomických vjemů. Lyrické zastavení
v čase a snahu o zpřítomnění minulosti nachá-
zíme i v textech Kariny Holzové, Ingrid Kellne-
rové, Angely Kreuzové, Marity A. Panzerové,
Siegfrieda Schüllera a Bernharda Setzweina.

Vydání společného česko-německo, či lépe
bavorsko-západočeského sborníku je jistě
chvályhodný počin. Reprezentativní almanach
poskytuje čtenáři přehled o aktuálním literár-
ním dění na obou stranách kdysi tak ostře po-
ciťované hranice. Blízkost a tematická spřízně-
nost českých a německých textů ovšem uka-
zuje, že ona hranice má maximálně rozměr ja-
zykové bariéry. I tu lze, jak stvrzují zdařilé pře-
klady textů sborníku, relativně snadno překo-
nat. Závěrem nezbývá než doufat, že kulturní
a zejména literární spolupráce mezi plzeňským
a řezenským regionem bude dál úspěšně po-
kračovat. Es lebe weitere Zusammenarbeit!

Martin Šíp

Stopy Jaroslavy Málkové

Zkušená básnířka Jaroslava Málková nám
v nové knížce předkládá intimní zpověď zralé
ženy, která prožívá život nikoli plnými doušky,
ale nejméně po okraj plnými korbelíky. Že
taková vrchovatá míra emocí je na jedné stra-
ně tím nejkrásnějším, co může život zcela na-
plnit, ovšem na druhé straně – v těch ne tak
slunných chvílích – i tím převelmi trýznivým,
to vyplývá z každé řádky básnické sbírky Sto-
py v povětří (NAVA Plzeň, 2011).

V prvním a – podle mého soudu – zcela zá-
sadním oddílu básnické sbírky nazvaném Až
k prameni nás autorka provádí láskou, coby
všeobsahujícím štěstím, ale také coby erotic-
kým naplněním života. Tak je tomu např.
v básni Touhy: „Pálí/ jako kopřivy/ do nahých
lýtek/ Sahat na ně je bolestivé“ nebo v básni
Stesk: „V údolí/ mezi pravým a levým prsem/
slaná řeka/ Zalykám se/ tou spoustou vln/
mezi výdechem vdechem“ Ovšem v době ne-
přítomnosti lásky se v koloběhu života obje-
vuje beznaděj, nevíra: „Nemusíš být Promé-
theus/ aby Ti ptáci klovali játra// Den po dni/
Znovu a znovu…“– (Deprese). 

V dalších básních této pečlivě a promyšle-
ně seskládané knížky nás autorka zavede do
labyrintu svých myšlenek, které mají blízko
k otevřené sondě do pocitů a poznání stáří.
Netroufám si říci, nakolik je to stáří běžné,
normální, konvenční; zdá se mi velmi nezkrot-
né, živé. Tak rozporuplné jsou básně Už jen
včera: „V zrcadle obraz cizí ženy/ Životem
podepsaná tvář/ Ani úsměv už v ní není“
a báseň Nad hlavou ticho: „V nohách bolest/
v očích vítr/ v dlaních pár holubic/ Nad hla-
vou ticho/ jako bojová zástava//“ 

Nejčastěji se objevuje volný verš, jehož
možnosti autorka využívá s plnou dovedností:
slova mají přesně odstupňovanou váhu,
myšlenkám se nespoutávají kolena a čtená-
řovy pocity letí nad řádky jako okřídlené. Jen
místy se objeví i forma volnějšího verše obda-
řeného rýmem. Je veden snahou po seifer-
tovsku prostém vyjádření, verbálně nevyuměl-
kovaném, a přece tak významově bohatém
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(V Lozere). Z formálních prvků je pro autorku
poněkud netypické užití hovorových pro-
středků; jde však o plně funkční užití: všichni
jsme zažili situace a pocity, kdy šel spisovný
jazyk stranou. Modlitba Živote můj je zároveň
zpovědí i vzpomínkou: „Ty moudrej/ ty skou-
pej na pohlazení/ a štědrej na kopance…“ 

Báseň Kamínky z kapes uvozuje „cestova-
telské“ texty druhé části sbírky. Pokud je
srovnáme například s Nezvalovou cestou ve
sbírce Sbohem a šáteček, vysvitne nad slun-
ce jasněji jejich ženskost. Přiznejme si, která
z nás si nedala oblázek z načaté cesty do
kapsy. Alespoň na chvilku, alespoň než se
ztratí, tak připomene to krásné. Báseň se
ovšem neztratí. Ba dokonce je zajímavé, že
některá místa mají zřejmě natolik silného ge-
nia loci, že u nás vyvolávají velmi obdobné
pocity, např. Večer v Paříži: „V koutě kavárny/
usedl Renoir/ Štětcem plným holubí šedi/
rozehrál sukně/ tančících děvčat…“ 

Básní Klíč pak autorka otvírá oddíl Klíč
k návratu, vzpomínkově laděné básně poně-
kud různorodého obsahu. Najdeme tu toulky
Plzní, ozvěny Šumavy, Františkovy Lázně (tak
přívětivé v časech Literárních Františkových
Lázní). Je zde však především vzpomínka na
prožitou část životní poutě; báseň Kde jsou
dálky?: „Jsou stopy po slzách/ Jsou stopy po
slimácích/ Mezi nimi zrnko naděje…“; až
k drastické vizi krematoria (sic!, báseň Led-
nové ráno), která ční jako nepřehlédnutelný
stalagmit nad jemným krajkovím citlivé poe-
zie.

Ačkoli chce básnířka ve své knížce vložit
čtenáři do duše myšlenku, že kdeco v životě
zanechá své stopy snad jen v povětří, přesto
dobře cítíme, že srdce těchto stop rozhodně
ušetřeno nebylo.

Ilona Gruberová

Ladislav Smoček
pod deštníkem 

Někdejší hlavní porotce plží soutěže literár-
ních miniatur Plzeňský literární deštník, ale
především významný dramatik, prozaik a diva-
delní režisér, plzeňský rodák Ladislav Smo-
ček oslavil v závěru srpna jak slunce kulaté
životní jubileum. Redakce Plže gratuluje
a i do dalších let přeje nebe bez mraků a ne-
utuchající tvůrčí energii. (red.)

Ortenovka je na Západě!

Nemějme žádné velké oči a nemáme žá-
dné velké oči, pro jistotu si je můžeme i pro-
třít, nicméně jde o literární událost jak hrom:
Vratislav Maňák, pražský vysokoškolák a pro-
zaik rodem ze Stříbra, obdržel za svou prvoti-
nu Šaty z igelitu (psali jsme o ní v Plži
č. 5/2012) prestižní Cenu Jiřího Ortena,
určenou talentovaným tvůrcům ve věku do
třiceti let. Jde o výsostné literární ocenění,
které bylo během čtvrtstoletí přiřčeno mj.
Tereze Boučkové, Zuzaně Brabcové, Pavlu
Bryczovi, Petře Hůlové, Jaroslavu Rudišovi,
Boženě Správcové, Marku Šindelkovi, Jáchy-
mu Topolovi, Jaromíru F. Typltovi – a loni
Františce Jirousové. Žádný mladý Západo-
čech však doposud neměl šanci, ačkoli by si
„Ortenovku“ zasloužila třeba Jakuba Katalpa.
Můžeme se pyšnit, že Vratislav Maňák je také
autorem Plže: uveřejňuje v něm své povídky
a básně. Věřme, že v něm bude publikovat
i nadále a že ho jednou nemine Cena Bo-
humila Polana. Nyní mu adresujeme co nej-
srdečnější plží gratulaci! (red.)

Šneci v hrsti

Sobota 26. květen. Poslední den hořovic-
ké výstavy Vhrstiho šneků. Jedu sám. Jet au-
tem nebo busem a vlakem? Jedu hodinu
a půl autobusem. Jdu podle mapky, je to kou-



sek. Malé náměstíčko s kostelíkem, tady to
asi bude. Tam dole proti škole jsou nějací
lidé. Než se stačím zeptat, vidím kýžený nápis
Klub Labe. Vcházím dovnitř. Jdu k baru a za-
šeptám: „Prosím vás, je tady výstava plžíků?“
„Nerozumím,“ odvětí barmanka. „Je tady vý-
stava plžíků?“ říkám trochu hlasitěji. „Cože?
Tady nic takového není,“ odpoví. „Má to tu být
už měsíc, dnes je poslední den, kreslíř Vhrs-
ti.“ „Tady nic takového není,“ slyším znova.
„Ale je to klub Labe?“ zkouším to. „To ano,
ale žádná výstava plžíků tu není. Dnes je tu
soukromá akce cyklistů,“ přichází odpověď. 

Nejistě se procházím po sálku a chodbách
se starými plakáty. Někdo tu nosí židle. Okou-
ním. „Výstava je tady, jestli ji hledáte,“ říká
jeden muž a otevírá dveře místnosti, kde jsou
složeny školní lavice a židle a kolem po stě-
nách jsou obrazy plžíků, tj. výstava Šneci kreslí-
ře Vhrsti. Tak přece. Myslel jsem, že tu bude
víc druhů kreseb, protože na webu klubu byl
asi výběr z různých portfolií Vhrstiho tvorby.
Tak tady jsou opravdu jenom plžíci neboli šneci.

Plžík Bill Gates má na sobě čtyřbarevné lo-
go, Vincent van Gogh ucho, Vinnetou čelen-
ku, Sacher čokoládový dort, Cheops pyrami-
du, Nemo ponorku, Archimedes vanu s těle-
sem, Foglar ježka v kleci, Kaplický knihovní
chobotnici, Josef Sudek fotoaparát apod.
Následují Spiderman, Superman, Batman,
chybí už jen Jára Cimrman. Vím, že Vrhsti je
světový umělec, vystavuje v cizině, ale já
bych přece jen víc ocenil, kdyby Winnie the
Pooh byl česky Medvídkem Pú, Cristopher
Columbus byl Kryštofem Kolumbem. Šneček
Medvídek Pú má místo ulity hrnec ukapávající
medem. Co má na sobě Hamlet? Co je to na
lebce, houba nebo hořčice? Golem má spra-
vovanou ulitu jako ze slavného filmu Císařův
pekař. Plžík Edison má na zádech žárovku, tu
klasickou. Jen aby ještě vyhovovala legisla-
tivě EU, snad to není stowattová, to by ji
musel Vhrsti přemalovat. Plžík Prokop Diviš
má na ulitě hromosvod, plžík Hillary má hi-
malájský vrchol podobného tvaru jako
Cheops pyramidu. Plžíci Parléř a Karel IV. na
sobě nesou šikmé stavby, plžík Larry Flint
bujná ňadra. Jsou tu i figurky ze seriálu Simp-

sonovi. Marge Simpsonová musí mít místo
pro svůj vysoký účes, víc místa potřebuje na
bleskosvod Prokop Diviš, Eiffel pro Eiffelovku
nebo Koroljov pro Sputnik. Ale velký je i Josef
Hrubý se svou knihou s křídly. 

A to už je konec výstavy, už jen cesta na
vlak, několik sušenek pro kachny na rybníč-
ku. Na shledanou, Hořovice. 

Některé šneky můžete vidět postupně
v Plži, ale nejen pro jeho čtenáře jsem je
zdokumentoval z výstavy i barevně! Viz:
http://velebny.rajce.idnes.cz/vystava_sneci
_horovice.

Marek Velebný

Literární klub Mladé tužky

„Na farmě Johna Tunstalla našla domov
a práci šestice výrostků z okraje společnosti.
Tunstall je vychovává, učí je číst a psát a do-
držovat určitá pravidla…“ Takhle nějak začíná
oficiální anotace kultovního westernu Mladé
pušky s podtitulem Six reasons why the West
was wild. A podobně jako ona šestice by
chtěl hladinu – tentokrát literárního a české-
ho Západu rozvířit klub Mladé tužky, jehož
vznik byl ohlášen 25. dubna letošního roku
na závěr stejnojmenného literárního večera
v Polanově síni Knihovny města Plzně. Klub si
vytknul za cíl sdružovat západočeské autory
prózy, poezie a knižních ilustrací, zaměře-
ných převážně na trampskou, skautskou, vo-
dáckou a vůbec směrem k přírodě a roman-
tice orientovanou literaturu, umožnit jim set-
kávání na seminářích a tvůrčích dílnách, vydá-
vat jim malonákladové sbírky a pořádat literár-
ní večery. Jak při nich, tak na webových
stránkách klubu www.mladetuzky.estranky.cz
dostanou především začínající mladí, ale
i méně mladí autoři a autorky možnost pre-
zentovat svou tvorbu a vyjadřovat názory na
práce ostatních. Do jaké míry se plán naplní,
to ukáže čas, nicméně – už samo vykročení
na cestu k cíli má smysl. Ba dokonce to bývá
mnohdy podstatnější než cíle dosáhnout.

Miroslav Valina
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Karel Adamus

Básně obrazy (9)



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

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

Vojtěch Elhota (1884-1968 Plzeň) 
– pedagog; jeho sbírka Kytka šťovíku,
kopřiv a peluňku vyšla v roce 1927

Ilona Gruberová (1970 Plzeň)
– pedagožka a kulturní publicistka

David Charvát (1974 Plzeň) – básník,
prozaik a „antidivadelník“

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

Věra Kubová (1943 Plzeň) – pedagožka 

Vratislav Maňák (1988 Stříbro) – student
FSV UK, prozaik, žije v Praze a ve Stříbře

Ivan Martinovský (1937 Úvaly) – emeritní
archivář města Plzně, v níž žije

Vojtěch Němec (1983 Cheb) – student PF
UJEP v Ústí nad Labem, prozaik a kritik

Kateřina Sachrová (1982 Plzeň) 
– básnířka a prozaička

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

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista 
a germanista

Miroslav Valina (1963 Litoměřice)
– prozaik a překladatel, žije v Plzni

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) 
– básnířka, žije ve Františkových Lázních

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

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

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

V příštím Plži mj. čtěte:

Básnickou skladbu Květy Monhartové

Prozaická podobenství z pera Karla Adamuse

O novém románu Václava Grubera
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