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1Tykadla

Vladimír Novotný

Plži pod stromeček
Co přát Plži a jeho příznivcům k Vá-

nocům? Pochopitelně aby náš časopis
i nadále vycházel, leč k tomu musí mít
kolem sebe lidi dobré vůle. Jenže, na-
stojte, s jedním z nejvěrnějších se právě
v předvečer vánočních svátků v dobrém
rozžehnáváme. Všechno končí a všech-
no začíná a naopak a svou více než de-
setiletou tvůrčí spolupráci s Plzeňským
literárním životem nyní uzavírá Vojtěch
Jurík alias Vhrsti či Vhrsti neboli Vojtěch
Jurík, dříve obyvatel plzeňský, nyní již
řádný občan strašický – tvůrce obálky
Plže a jeho grafické úpravy, také ilustrá-
tor a rovněž autor vynikajících literárních
komiksů, které vycházely v Plži několik
let na pokračování. Vojtěch Jurík/Vhrsti

pro Plže učinil a vykonal mnoho, může-
me plným právem hovořit o juríkovském
nebo o vhrstiovském desetiletí našeho
literárního měsíčníku. Jak mu za to podě-
kovat slovy nehledanými? Snad přáním,
aby také on, člověk dobré vůle, v dalších
etapách svého lidského a kumštýřského
životaběhu se potkával především s těmi
lidmi dobré vůle. Bez Vojtěcha Juríka by
Plže nebylo – nyní snad PLŽ přetrvá a vy-
trvá i bez pana Vojtěcha. Zlé vůle totiž
bývá v našem okolí tolik, že i ta dobrá se
v něm dřív nebo později navzdory všemu
najde. Třeba jako dárek pod stromeček.
Proto všem našim věrným čtenářům
k svátkům přejeme pohodu, klid a mír
v duších.



2Poezie

Roman Kníže

Moje jitřní slunce
Noc divná vichrná

V nebi budu slyšet.
Beethoven

V nebi budu slyšet Beethovena.
Po zemi plno zulámaných větví,
ještě i na stromech zbyly.
Dopíšu ještě báseň?
Za dveřmi otravují samí pitomci.
Chrastivě už zvoní kosa.
Neznamená to, že došlo na nejhorší?
Že budeme požírat svoje koně,
svoje děti,
že za deště půjdeme rychle za rakví?
Dnes v ranním jíní hořelo slunce,
jako když vaříš povidla.
Na stromech tancují oběšenci
s oběšenci,
jak za tvého mládí, matko.
Dotřaskal náklaďák s třaskavinami,
vítr parkinsonik lomcuje holými stromy,
na chodbě slyším hlas:
V nebi budeme slyšet Beethovena.

6. 1. 2012 Dobřany

Co je moje maminka

Moje maminka je komínek
nažehlených kapesníků,

vonících po levanduli,
maminka je přesná vzduchovka,
co mi vystřelila zrcátko.
Moje maminka je bytost
navlékající ve vlaku jeřabiny.
Maminka je krmička tygrů,
moje maminka je klavírní virtuózka
a skvělá kuchařka.

Moje maminka je můj módní salón,
moje jitřní slunce.
Maminka je můj štědrovečerní stůl,
moje Polská omáčka,
moje maminka je Ryba po grecku,
maminka jest stayenka
a Homér a Chopin
a Konopnicka.
A mlčení o Katyni
a řeč stromů,
operní nápovědka,
překladatelka, prodavačka v Knize,
ochránkyně, dívka v rákosí,
dívka v cylindru, lukostřelkyně,
dívka v borůvčí, zástupkyně Koperníka,
totálně nasazena, řečník, světoobčan, 

semlbába,
mučednice…
Na jejím poli roste supermarket.
Moje maminka je komínek

nažehlených kapesníků,
vonících po levanduli.
Moje jitřní slunce.

14. 1. 2012 Dobřany

Babunia

Stříbrná horna loubím troubí.
Když jsme s maminkou přijeli
k babuni,
v kachlácích tiše praskal oheň,
že aby tam ráno
bylo už zadýcháno.
Na pláních bílo, na poli sníh,
zelný koláč.

24. 1. 2012 Dobřany
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Park s bílými pávy

Tak nevím,
jsme ptactvo ve voliéře,
ptactvo na svobodě?
Dobrá, beru do rukou hady.
Tedy, žádná slizkost,
za druhé ztuhlost,

že mohl by se proměnit
v hůl Mojžíšovu,
za třetí, hádej, co mne překvapilo?
Že mluvil,
nebo že nemluvil?

3. 3. 2012 Dobřany

Eva Rajtmajerová

Sedmý úsměv je nedělní
Okno do dětského pokoje

Na širokém parapetu
ve velikém okně v přízemí,
která mají jen krásné, starobylé domy,
sedávala den co den malá holka.

Hrávala si na figurínu ve výkladní skříni,
možná byla i trochu herečkou
oblečenou do máminých večerních šatů
a tátův klobouk 
jí zakrýval dětský obličej.

Každý den ji pozorovali kolemjdoucí
a těšili se na její bláznivé převleky,
na okno, které bylo její svět,
její malé pouliční jeviště, dětský svět.

Jednoho dne si ta malá sedmiletá holka
vylezla naposled do svého okna.
Jen tak, bez převleků
a vyryla malým nožem do okenního rámu
2 + 2 = 4.

Potom se uklonila,
opatrně slezla, urovnala záclonu
a rozplakala se.
Toho dne jí umřel táta.

Nenávist

Bojím se sama sebe,
mám strach
z vlastního bytí.
Nenávidím toho homo sapiens,
co mě tak zradil.
Nenávidím ho pro jeho
tvář a pro jeho ústa plná lží.
Nenávidím toho člověka,
co mě naučil jen jednomu…
MÍT STRACH a bát se.
Chtěla bych se očistit
od těch dotyků
a voda nepomáhá.
I vlasy jsem si nechala ostříhat.
Ty vlasy, co nesly stopy
po jeho pohlazení.
V tuhle chvíli
už nic nepomáhá.
Cítím jen
tu nenávist a ten strach.
Pláču bez slz a bojím se sama sebe.
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Jediná a poslední sklenka calvadosu

Kdysi v malé kavárně v Paříži
s výhledem na Notre Dame
seděli dva lidé.

Drželi se za ruce a přáli si být
celý život spolu.
Objednali si každý sklenku
toho zázračného pití s kostkou cukru.

Tehdy jim nevadilo, že je to stojí
celé jejich jmění.
Milovali se
a chtěli být stále spolu.

O pár let později v restauraci v Paříži
na známém bulváru
seděli s nimi i jejich děti.
Byli bohatí a ještě stále chtěli být spolu.

Od té doby je již nikdo v Paříži neviděl.
Až v Amsterodamu v malé kavárně
seděli dva lidé.
On, muž v nejlepších letech a velmi 

mladá ona.

Drželi se za ruce a pili něco mnohem 
smutnějšího.

Vzpomínka na Paříž

Až jednou Tě obejme splín
jako svou nejdražší bytost
a v šedivém listopadovém odpoledni
Ti každý spadlý list ze stromu
rozbolí celé tělo i duši,
tak se na chvíli zastav.

Až jednou Ti dny plné tepla a úsměvů
ukážou svá shrbená záda
a nebe bude mít barvu uplakaných andělů,
co jim tam nahoře odepjali křídla,
tak v tuto chvíli se zastav,
přivři oči a vzpomínej na PAŘÍŽ.

Samota

Co je to za chvíli, když moje ruce
hladí mé tělo.
Dotýkají se prsty mého nosu, mých rtů,
boky vyzývají k pohlazení
moje vlastní ruce.

Co je to za chvíli, když moje prsty
hladí má stehna
a dech tvůj se ozývá v pravidelných 

rytmech
šťastného spánku.

Co je to za chvíli, když moje ruka
hledá tvou, bloudí a nezná směr.

Co je to za chvíli, když praví rozum:
„Jdi klidně spát do 28. pokoje…
Je odestláno a čekají tam Tvoje ruce…“

Sedmý úsměv

Podaruju Tě sedmým úsměvem,
tím nejdokonalejším,
ten reklamní na plakátě
je jen mrtvý škleb.

Podaruju Tě sedmým úsměvem,
tím nejšťastnějším,
když se za mnou ohlédneš.

Svých sedm úsměvů mám jako dnů 
v týdnu.

Bůh stvořil svět za sedm dní
a v neděli pak odpočíval.

Můj sedmý úsměv je nedělní…
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Bosá

Jednou večer
na svátek Kristýny
jsem si Tě zase moc přála.

Myslela jsem na Tvůj hlas
ušitý ze sametových slov.
Plakala jsem sametově.

A pak všichni odešli
a Tvůj sametový hlas
rozložil svůj hebký koberec,
po kterém jsem mohla kráčet
celá bosá.

Proč

Proč tolik lží z tvých úst
před půlnocí.
Ty nevíš, co cítím, když s tebou uléhám.

Proč tolik lží z tvých úst
při milování.
Ty nevíš, co cítím, když s tebou usínám.

Proč tolik pohledů při lhaní…
Jako bys měl masku ze samých úsměvů.
Ty nevíš, co cítím při těch slovech.

Proč tolik úniků v našem životě…
Jako bys chtěl utéci sám sobě:
Ty nevíš

nerozumíš
NECHCEŠ

Próza

Vilém Stadtherr

Rok plný řídkého bláta
1.
Záznam na listovém těstě se nedocho-

val z důvodu jeho pozření. Možná právě
tím bylo nebezpečenství zažehnáno.
Štrúdl se snědl a bylo. Událost nijak zvlášť
zajímavá.

2.
Příliv dnes přinesl povětší skupinku ja-

kýchsi velice cizokrajných lidově demo-
kratických občanů. Tito byli ve svém po-
čínání ihned bezbřezí a tak trochu ne-
bezpečně radychtiví. Dosti je také zají-
maly staré zprávy, které přinesl příliv ně-
kolik dnů před nimi. Některé z těchto
zpráv je dokonce natolik uklidnily, že se

pak postupně a poměrně v tichosti roz-
ptýlili do krajiny. Nás obyvatele útesů již
dávno takové věci nepřekvapí.

3.
Cikáni snědli, co ukradli. Nikdo si jich

nevšímal. Tak se urazili a odešli, aby se
zase mohli vrátit.

4.
Ten, kdo tvrdí, že prošel peklem, pro-

šel zatím jen hovnem.
V určitém údobí života pak Bůh někte-

ré myšlenky láskyplně odjímá.
Blbec se nechá pak už i nakrmit nebo

byv přikryt neodkopává se naschvál.
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Zvedl se vítr, na chodbě vznikl průvan,
v mezaninu bouchlo okno.

Někdo řekl: Já jsem to říkal.
Někam pod židle mi ulétl důležitý papír,

který dnes budu ještě kdovíkolikrát po-
třebovat.

Paní, co čeká vedle, ale jinak je za-
městnána v obchodě coby pokladní, se
zadívala otázkou Osm rohlíků? – a já
jsem odpověděl: Ano, tam to leží kousek
za vámi.

Někdo pozdravil.
Řekl jsem: Já jsem poslední.
Nějaká paní z ulice si mne našla, aby

se mi svěřila patrně se vším. Mluvila ale
tak dlouho, že se jí to nakonec nepodaři-
lo. Zamluvila se.

Podařilo se mi vnutit jí větrový bonbon.
Bolí mne srdce. Že by to neustálé kýchá-
ní?

Příliš se sleduji.
Další! Pan Zet!
Ale já mám mít řeč u toho pána, co je

tady v té ehm krabici.
Vy jste ale pyšný, ješitný a naivní, pane

Zet.
No vidíte! A co mi na to napíšete?
Třístovku pokoru a švihem na patologii!
Tak tedy pat?
Vaše zvědavost zde není na místě, pa-

ne Zet.
Takže za mnou už nikdo?
Ne! S vámi zde smrt končí.
Jídlo, pití, léky, peníze a jiné zbyteč-

nosti můžete hodit zde do tohoto pytle.
Dovysušil jsem si hrdlo zbytkem jablko-

vého závinu, naposedmnácté jsem do-
polknul a vší silou s maximálním využitím
gravitace jsem sebou seknul.

Do fade outu zvolna odcházející vědo-
mí zaznamenalo ještě bouchnutí šam-
paňského.

Žádné retro, žádné světlo, standardní
žádnota.

5.
Už v respiriu byl založen komisní výbor.

To protáhlo samotnou konferenci až do
páté odpolední hodiny a ani Akademie
před závěrečným večerem nenechala
delegáty vydechnout.

Ve dvě ráno odjížděl poslední taxík.
V osm ráno nemohl naštěstí říct nikdo

nic konkrétního, a tak se vše zaplaťpán-
bůh ubíralo stejným směrem jako přede-
včírem.

Z výsledků se však netěšili dlouho. Při-
jel Treunman a naznačil, že to sice celé
není až tak zlé – ovšem!? A tím zasel
sémě pochybností do hlav vědců. Tito
praštili propiskami o stůl a rozešli se
letos již popáté do svých laboratoří.

6.
S klidnou krví zdolali propast nad

veškerou pochybností. Vedoucí expedi-
ce plukovník Steapelton se později svě-
řuje přeci jen poněkud zpocen: Henry,
už jsem se chvílemi viděl až tam úplně
dole mezi opačnými názory.

Johne! Ani to nevyslovuj. To by byla
politická sebevražda.

Já vím, ale uvaž, co všechno nás ještě
může potkat – je měsíc před volbami a my
se zde potácíme džunglí koloniální agendy.

Měli bychom se vrátit.
Yes.

7.
Kolikrát se někde zapomněl a musel

se jít hledat. Poté, když se objevil, sám
sobě se předal.

8.
A sakra. Už je to tu zas.
Už zase, jo? – A co?
Zase to samý co minule.
Ale jak to?
Jak to, co?
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9.
V krámě s utrpením jsem si vybral

pokud možno to nejlepší – značky Jesus
za trnovou korunu padesát. Avšak po
rozbalení doma jsem zjistil, že toto utr-
pení je již prošlé. Trvanlivost výrobku byla
do čtvrtého měsíce nísánu př. n. l.

Vlastně už nevím, došlo-li tenkrát k ně-
jaké reklamaci.

10.
No – někdy to nejde jinak dál, než

zase vokolo přes to svinstvo.

11.
Náhle pocítil prudký nával odvahy – dál

už si nepamatuje nic.

12.
Dávali si pozor, jak nejvíc to šlo.
Jak úzkostlivě o sebe dbali!
Vždy říkávali – no to si musíš dávat

větší pozor, prosím tě, copa myslíš?!
Dávali si tak velký pozor, že našinec

o ně začínal mít skutečné obavy.

13.
Tmavě bílá noc. Nějaké ustanovení na-

řizovalo, že z bodu A do bodu B se musí.
Fujtajbl, tak jdem. Bod B nebyl nale-

zen. Alternativa 2 (a dál) dána ve směr-
nicích nebyla.

Počkejte – třeba přijdem na něco no-
vého!

A skutečně… ale o tom až příště.

14. 
Přepočítali se

Jeden chybí…
Že by zrádce?
Na co hned nemyslíte, majore?
Velitel musí myslet na všechno. Najdě-

te ho!

Ááá – tady je!
Tak kdepak jste byl, Perkinsi?
Tady pane – ale přepočítali se!
Midletone! To je na soud!

15.
Všechno tu, zdá se, být v pořádku.
Přijedu – myslím v úterý.
Líbá Líba.
(Jo a krm ryby a kočku.
Jo – a zhasínej ve špajzu – když z něj

pudeš.)

16.
Někde v těchto místech upadl v zapo-

mnění.

17.
Ztratili se cestou do schodů někde

nad osmým patrem.
Lidé pak přemýšleli, jak se to mohlo

stát, ale na nic nepřišli.
A tak nad tou věcí raději přemýšlet pře-

stali.
Po čase se ještě nějaký ten pamětník

zmínil v hospodě.
„Jo, to je pravda, ňáký tam zmizeli. Ale

kam nebo jak? To se neví! Dyť už je to
taky pěkně dávno, no ne? Chuj s tym!“

18.
Nebyl tu dlouho. Až sem si vše zacho-

valo dosti původní tvář.
Teď uviděl, že cesta je předělaná.
Zatáčela se k místům, kudy nikdy ne-

šel.
A nyní poprvé jde a zažívá onu divnou

nepodstatnou premiéru.
Doma mu řeknou – Cos viděl, že tak

divně koukáš?

19.
Ale to si nemůžeme vzít!
Ale jen si to vemte – nikdy nevíte…
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No – abyste si nemysleli…
Mysleli, nemysleli, berte…
Maruš, prosím tě, vem to a pojď…
Dobrá, dobrá… ale děkovat vám nebu-

deme, to ne.

20.
Procházím večerním Petrohradem.

Odevšad se line v chřípí vše, jenom ne
nezápach.

Ze všech zdí všech domů dští podivná
jaterní horečka.

Náhle je mi jasné, že to, co naposledy
zemřelo, a nevědělo se, co to je, byla na-
děje.

21.
Velmi rád se dobře díval na všechno,

co zkazil.
Napravování je jeho koníčkem.
Ví však, že nic z obojího nesmí příliš

přehánět ani za cenu vysokého potěše-
ní.

22.
Lidová tvořivost přiměla pracovníky

zkazit práci hezky.
Než se to vyhodí, všem se to líbí.

23.
Procházím stavem – kdy důsledky stá-

vají se příčinami dalších potíží.
Pomáhal při požáru.
Pomáhal při odřezání oběšenců.
Pomáhal při obřezání vyděděnců.
Pomáhal při zakládání MCHRT.
Vypomáhal, když nemohli jiní.
Musel jít pomoci v období nemoci.
Pomohl chytit.
Pomohl pustit.
Napomáhal při státním převratu.
Byl nápomocen vždy – bylo-li třeba být.
Byl pomocným dělníkem někde mezi

Prahou a Mělníkem.

Asistoval při předání čehosi.
Pomohl si k pěkným penězům.
Jakmile vás uvidí, hned vám běží na

pomoc.
To nemůže být samosebou, že by měl

tak špatné svědomí?

24.
Nedávej mu tolika, dyť to nesní.
Ne? A copa minule?
To bylo něco jinýho, to nevíš?
Jak nevim?
No asi né.
Ty seš vopravdu blbá.
No vidíš, dyť to sněd.
Prosim tě, dej to sem. Zlomíš to a bu-

de po prdeli.
Ale…
Hele, já to teda vezmu.
Dyž myslíš.

25.
No sláva!
Co jsem se vás nahledal, člověče!
Víte, co to je, mít dnes opravdu skuteč-

ného nepřítele?
A ne jen ňákého spekulanta, který se

chce nakonec stejně jen skamarádit?
Poďte, ať vás obejmu!
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Dana Raunerová

Po cestách stlaných 
džínovinou

Jde mi to jako po másle. Skočím do
toho po hlavě a jsem v tom až po pás, až
po uši. I když toho mám někdy po krk,
musím jít po svých. Modrou cestou
modré nohy jdou. 

A i když není vždycky po mém, vysvět-
lím osudu tu věc po lopatě a pak už to jde
jako po drátkách. Popaměti a tak trochu
potajmu tápu k prvnímu pevnému bodu. 

Tak, to je můj start! Nikde nikdo, mu-
sím jít sám do dalšího patra domu narva-
ného příběhy. Po modrých kobercích
k výtahu, k východu, průchodu, nadcho-
du… a raději rychle ven a po modři
okresní silnice k prvnímu slušnému nad-
jezdu. I podjezdů je v té motanici mojí
modravé cesty dost. Dost víceúrovňo-
vých křižovatek s tajenkou připravenou
na tvé odhalení. Jen se v klidu posaď na
zbytek trávy, travičky zelené, blátem cest
zkropené. Odpočiň si a pak zase… nan-
dej na sebe modrý džíny…

A vůkol? Až k obzoru – přísně písko-
vaná poušť promodralá zimou nocí. Skří-
pe pod koly, kolečky, co do ní denně vy-
tlačují pruhy. Pruhy naplněné historií hle-
dání, ztrát i nálezů, násilí, vražd i nadějí.
Vyjeté koleje rudě linkují bílé tělo panen-
ské země. Pruhy po kolech těžkých vozů
naložených vnitřnostmi domovů, co vy-
kuchané zbyly kdesi za velkou louží. 

Červené pruhy opratí nasáklých krví
a potem. Pruhy a nad nimi džínové moře
s jinovatkou hvězd. Pruhy a hvězdy. Pru-
hy po mlsném a drsném jazyku biče
a hvězdy v zaslzených očích. Body a přím-
ky z nich poskládané. Tady a odtud až do
nevím kam. 

Třeba až k linečce obzoru, jež dělí to
původní – upadající s každou rozkvetlou
růží hlouběji do času minulého a to bu-
doucí – rodící se v blízkosti osudově
ocelově modré oblohy s každým dalším
nadechnutím.

BYLO, JE a BUDE je naměstnané do
nehmotné rýhy horizontu obepínajícího
v červeném prodloužení i domek posled-
ního vydechnutí panny přečisté v náruči
Janově, kdesi v zemi turecké, v době bib-
lické na opačném konci bytí vezdejšího. 

Zdrávas Maria, matko boží, oroduj za
nás! Oroduj za nás! Oroduj za nás!

Tenounce zpívají bělostné lístečky pro-
sebníků s prodřenými koleny džínů, ba-
lící místo posledního spočinutí do pěny
potichoučku praskajících bublin proseb
a přání. 

Oroduj za nás! volají mlčky ti, co se bo-
jí jít sami. 

Jsou jich mračna – jak motýlů monar-
chů na veledlouhé cestě za kratinkou
láskou, jak migrujících husí, jak vloček,
jak dětských dlaní, které je chytají, jak
krajek na závoji věčné nevěsty, který
spolykala pěna mořských vln a vichr je
roztrhal na cetličky a camfourky a odnesl
daleko, daleko… po hladině i po obloze,
aby se spojovaly se všemi modřemi světa
– kobaltem, azurem, blankytem, ultrama-
rínem… i oním královským indigem na
kalhotách tuláků.

A silnice ze sepraných pásků z kalhot
námezdních dělníků tě vede z kontinentu
na kontinent. Díváš se skrz okénka leta-
del a letadýlek ponořených v modři prus-
ké a hned se deroucích modří pařížskou,
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vyprsklou z tuby malíře kdesi na zapo-
menuté půdě nejstaršího činžáku světa,
modří nebeskou vystříklou z kádí barvičů
na úpatí And do tváře oblohy – oblohy
s rozkošnými důlky po vítězném véčku
prstů Viktorky – hrdé i toužící po jiné po-
zici. 

Ruka už bolí a srdce taky. 
A ta záda! Ach, takhle si zatančit, leh-

nout, odejít, padnout do vln oceánu, roz-
plynout se, nebýt……… pořád tady!

Viktorie, svoboda a otročení – dvě
v jednom. 

Dvě věže, dvojčata, dva nekonečné
stíny a stovky malých v nich schoulené. 

Dvakrát nekonečné nic ve dlani vesmí-
ru. 

Stovky nových hvězd rozsvěcujících se
v prodřeném plátně nebeské rifloviny. 

Tisíce nových světýlek ve čtvercovém
prázdnu s kapsami na knoflíky plnými
smetí, tajemství i vzkazů.

Vrať se! A – Máme tě rádi! S vykřiční-
kem božího ukazováčku nakonec. 

S ukazováčkem hlavně pušky s bílým
křížkem zaměřovače vepředu. 

Pal! 
To mi to ale pálí! Hergot!
To bude tou pálenkou z moravské pá-

lenice! 
Pal! Bílý křížek přeškrtává cíl. Bagdád!

A zase šedomodrá smršť mrští nás do
záhonu růží, růží z Texasu. Růží z texa-
sek a na texaskách. Neklidné nohy v tom
vyšíslém, sepraném plátně nás nesou
přes hory, přes doly, mé zlaté parohy, až
do kolébky podivuhodné, tajemné, jina-
čí… civilizace. 

Do kolébky, jíž houpala noha v moka-
sínu se slunečními kroužky náramků ko-
lem kotníků. Tady už žhne mexické slun-
ce, švihá tě oceánský vichr a štípe mráz
vysokých hor, ale nejvíc to slunce! To

slunce, co nad hřišti Aztéků radilo: Jen
hoď ten míč přesně, mně do očí! Ne, jen
tak, hlava nehlava! Do koše s ním musíš!
Jinak tam padne tvá hlava se všemi skvě-
lými nápady, jak přežít, jak vylepšit svět,
bratře!

Pak už jen krůček a dva veselé sudy
vysokou travou a jsi na místě. 

Peru! 
I ty si tady přeper v bolestně křišťálo-

vých potocích a vodopádcích své uvále-
né džíny. 

Děti v červených vlněných sukních,
kulaté kloboučky z plstě na hlavách, se
chichotají a tahají lamy za dlouhé chlupy
na břiše a pak se v kotrmelcích i s tebou
do kupy koulí z Machu Picchu, až na
břeh oceánu a ten hned nabízí svou věč-
nou modř, sepranou o valchu pobřeží,
aby ses po ní zase vrátil domů.

Musíš ale nejdřív otlouct své tělo
o stezky, kterými běželi rychlí, nejrychlej-
ší běžci s čerstvými rybami z ranního
moře, aby je donesli na polední stůl pa-
novníkův v kamenném sídle u nebeských
bran. Tisíc kilometrů a kousek dne a de-
sítky nahých běžců běžících nadoraz jen
v modrých bederních rouškách.

Řítíš se, valíš, kulíš po těch stezkách
v opačném, ač není tvým cílem ryba pro
vládce. Letíš po nich a vlákno po vláknu
necháš zemi svými kamennými zuby oku-
sovat nohavice už tak servaných kalhot
a do vln oceánu už vstupuješ oděný jen
svou kůží s modrými skvrnami po džíno-
vém indigu. Jsou to poslední připomínky
tvých cest, tvého hledání, nacházení
a ztrácení se na zemi i v sobě.

Plaveš tím temně modrým modrem,
které si přibírá i modř z tvého těla a ještě
víc prohlubuje své tajemství, své modra-
vé hloubky i dálky, které se ale neko-
nečně mísí se smetanou mlhy a vtahují tě
do náruče věčnosti. 
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Milan Čechura

Všechno jednou skončí
Ano, to se dost často říká. A taky se

říká, že nic netrvá v světě věčně, ani láska
k jedné slečně. Má láska k papírovým
slečnám nebo paním je ovšem trvalá a ne-
měnná, takže by se spíš hodilo – v nej-
lepším přestat. Správně, to je ono.
V nejlepším přestat, než tato rubrika
začne být fádní a nezajímavá, možná i dí-
ky dalšímu přísloví – čeho je moc, toho je
příliš. Takže jsem se rozhodl, že ji de-
finitivně a neodvolatelně uzavřu a dovoluji
si vám oznámit, že tento díl je dílem po-
sledním. Nebudu v něm však vyprávět
pouze o jedné knize, ale o těch minulých
sedmnácti. Myslím si totiž, že na konci
tohoto cyklu by bylo třeba malého shrnutí. 

Víte, mně vždycky ty knížky připadaly na
té jedné stránce tak nějak osamocené.
Co je dát, přinejmenším pro dnešek, do-
hromady? Napsal bych příběh, který to
umožní. Jasně, chce to trochu fantazie,
ale tu přece vy i já máme. Takže se ne-
budu zaobírat takovými maličkostmi, že
některý z těch knižních hrdinů žije v osm-
náctém a jiný zas v devatenáctém, dvacá-
tém či úplně jiném století. A že mluví jiný-
mi jazyky. A že prožívají své příhody na
úplně jiných místech zeměkoule. To pomi-
nu. Máme přece tu fantazii, ne?

Ještě předtím, než se rozepíšu, chci
vám upřímně a z celého srdce poděko-
vat za ty dva roky, co jste věnovali této
rubrice pozornost. Opravdu z toho mám
radost a možná někdy…

A teď už se posaďte, nalijte si kafe ne-
bo co, vyprávění o sedmnácti knihách
mého života právě začíná.

„To je záhada,“ pronesl zamyšleně Mi-
rek Dušín a rozhlížel se kolem sebe.

„Máš pravdu,“ přikývl jeho věrný kama-
rád z družiny Rychlých šípů, Jarka Metel-
ka. „Možná větší než ta s tím hlavola-
mem.“

„Kde to vůbec jsme?“ zeptal se další
člen party, Jindra Hojer. „Vypadá to tu
trochu jako ve Stínadlech,“ otřásl se
a zaostřil zrak na nápis, který určoval
název úzké uličky, jež se táhla okolo zdi
hřbitova s kostelem uprostřed. „Mnišská
ulička,“ přečetl jej nahlas a podíval se tá-
zavě na Mirka.

„Jmenuje se to tu Zvonokosy,“ odpo-
věděl mu jejich vůdce. „Je to napsané na
tomhle papíru, který nám dal takový div-
ný člověk, když jsme sem přicházeli.“

„Himbajs,“ vykřikl nejmladší člen Rych-
lých šípů, Rychlonožka a skočil na záda
svému nejmilejšímu příteli, Červenáčko-
vi. „Čeká nás dobrodružství.“

„Dej si placku na čelo,“ vykřikl naoko
rozhněvaně Červenáček. V dalším slov-
ním projevu mu však zabránilo cinknutí
zvonku, který se pohupoval nad otevře-
nými dveřmi obchodu se zbožím všeho
druhu. Ze dveří vyšel obrovitý muž v muš-
ketýrském stejnokroji, s kordem u opas-
ku a širokým kloboukem na hlavě. A za
ním další tři.

„To jsou…, to jsou…, to jsou…,“ vyrá-
žel ze sebe Jarka Metelka a nevěřícně
zíral na muže.

„Ano, to být Pornos, Xerox, Baranys
a Jardaňan,“ ozvalo se za jeho zády. Slo-
va vycházela z úst malého muže růžolí-
cích tváří. „Že mám pravdu, profesore
Parkhille,“ obrátil se na společníka, který
jej doprovázel. Ten jen zoufale zavrtěl
hlavou a zašeptal. „Pane Kaplane…“

Rychlé šípy usedly na kamennou la-
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vičku u hřbitovní zdi a němě zíraly před
sebe.

Porthos, Athos, Aramis i d’Artagnan
udělali několik kroků a otočili se. Ve tma-
vém obdélníku stála mladá žena, na tváři
měla ruměnec, ňadra se jí dmula a pra-
mínky uvolněných nazlátlých vlasů jí pa-
daly do čela. Mušketýři se dvorně uklonili
a svými klobouky rozvířili prach u svých
nohou.

„Děkujeme, madame Čuprová,“ řekl za
všechny Aramis. „Určitě se zase brzy uvi-
díme.“ Pak se on a jeho druhové obrátili
a jako jeden muž vykročili po hlavní zvo-
nokoské ulici.

„Teda kluci, to bylo, co?“ zhodnotil
uplynulé okamžiky Athos. „Ale abych
pravdu řekl, teď se mi nějak chce…“
Přejel zrakem okolí a zastavil se pohle-
dem na novotou svítícím domečku s ná-
pisem pisoár. „Tady píšou, že je to jen
pro dva. Tak kdo půjde první?“

„Já musím,“ vykřikl Porthos a hrnul se
dovnitř. Vchod však náhle zatarasil svým
tělem muž, který právě vycházel. Z jeho
dlouhých vlasů trčelo orlí pero, byl oble-
čen do bohatě řasených legin a v rukou
svíral pušku, jejíž pažba byla pobita stří-
brnými hřeby.

„Jsem Vinnetou, náčelník Apačů,“ pře-
jel pronikavým pohledem skupinku před
sebou. „Je to tu very well,“ pohodil hla-
vou směrem za sebe, až se mu dlouhé
vlasy rozlétly. „Jen jsou tu lidé, kterým
příliš nerozumím. Před chvílí jsem se
potkal vevnitř s nějakou podivnou bledou
tváří. Měla na očích brýle, říkala, že se
jmenuje Jim Dixon a prohlašovala o so-
bě, že je šťastná. Moc na to nevypada-
la,“ uzavřel svůj proslov náčelník a hvízdl.
Přiběhl kůň, na kterého se Vinnetou vy-
švihl a tryskem vyrazili kupředu. Vzápětí
se ozvalo kvílení. V oblacích prachu se-
bou smýkal od jednoho okraje cesty ke

druhému automobil, který vypadal ošun-
těle, ale pod jehož kapotou tlouklo zá-
vodní srdce.

„Ještě že ten Karel má tak dobrý
brzdy,“ řekl Robby. Jeho kamarádi Otto
a Gottfried, se kterými tvořil nerozlučnou
trojici, přikyvovali. Všichni hleděli na
vzdalujícího se koně, na jehož hřbetě
seděl muž s pérem ve vlasech a řval na
něj. „Ilči, ještě jednou nedáš přednost
a půjdeš do guláše.“

„Víte, co je zajímavé,“ řekl Otto. „Že za
tu dobu, co sem jedeme, to není poprvé,
kdy se nám přihodilo něco podivného.
Nejdřív nám hopsnul do auta ze stromu
ten skoro nahej chlap, co pořád křičel
něco jako Tar-zan, Tar-zan, potom se na
nás vrhli nějací ptáci, to tedy byla hrůza
a pak jsme skoro přejeli asi deset šílen-
ců, kteří si na silnici mezi sebou házeli
míčem a hulákali, že něco vyhráli. Asi byli
pěkně opilí, protože jsem koutkem oka
zahlédl, jak se v příkopu povaluje bedna
od šampaňského. A řeknu vám, už zda-
leka nebyla plná. No a nakonec, než
jsme do tohohle městečka vjeli, tak nám
do auta vhodil nějakej divnej člověk hrst
papírů. Gottfriede, nemrknul by ses, co
je tam napsáno?“

„Píšou tady, že jsme vítáni v městečku
Zvonokosy, a že by autor těchto řádků
byl rád, kdybychom se shromáždili v Ma-
carátově hostinci,“ odpověděl Gottfried
Ottovi. „A hele, tady to je,“ zvolal zne-
nadání. Robby strhl volant a smykem
zaparkoval vedle velkého zelenkavého
kabrioletu. „Teda to je paráda,“ vykřikl
Otto, „takový už se nevidí. Vsadím se, že
bude jeden z posledních.“ Do jeho
oslavné řeči opět tlumeně zadusala ko-
pyta koně.

„Do frasa, co se to tady děje,“ svezl se
ze sedla šlachovitý mladík, na němž bylo
na první pohled vidět, že pod jeho košilí
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bije srdce kovboje. „Jako že se jmenuju
Monte Walsh, tak tohle jsem ještě neza-
žil. Nevíte, proč máme jít do týhle hospo-
dy?“ 

Tři kamarádi pokrčili rameny a začali
stoupat po schodech. Ještě než vešli
dovnitř, ohlédli se a uviděli ostatní, kteří
si také přečetli vzkaz, jenž dostali od to-
ho divného člověka. Pomalu přicházeli
Tři mušketýři, Rychlé šípy, Vinnetou,
Šťastný Jim, Pan Kaplan, po střechách
přihopsával Tarzan a z postranních uli-
ček se blížil veselý řev házenkářů, kteří
již šampaňské dopili.

„Dovolíte,“ zaznělo najednou pod
schody hostince Bohdana Macaráta.
„Byl jsem pověřen, abych na toto setkání
doručil kytici. Tak jsem tady. Uklonil se
okolo stojícím. Karel Jaromír Erben. Těší
mě.“ S těmito slovy vešel dovnitř. A za
ním další a další. Chvíli jim trvalo, než si
jejich oči zvykly na přítmí. Lokál byl již
skoro plný, na improvizovaném pódiu
sestaveném ze stolů, seděla kapela.
„Hele, Smiřickej,“ volal kapelník na saxo-
fonistu, jestli zase zmršíš to sólo v Red
river, protože budeš čumět po žen-
skejch, tak si mě nepřej.“

„Moc jich tu není,“ zamumlal Danny
Smiřický. „Ale možná přijdou nějaké
místní. Škoda, že jsem neřekl Ireně, aby
jela se mnou.“

„Nechcete si odložit?“ ptal se u vcho-
du každého sluha Saturnin. Byl očividně
ve svém živlu. U někoho se setkal s po-
chopením, u někoho ne. Třeba Porthos
ho chtěl hned propíchnout, ale pak si
naštěstí všiml kyprých tvarů hostinské
Jarmily Macarátové a uklidnil se.

Vlevo od pódia stál stůl se třemi židle-
mi. Na prostřední z nich seděl prošedi-
vělý muž s plnovousem a důrazně hovořil
ke dvěma sousedům. „Ne pane Horníč-
ku, ne pane Rosenbaume, to jste špatně

pochopili. Ani vaše Hovory H, ani váš Pa-
pírový ohňostroj se dnes prodávat nebu-
dou.“ Poté povstal a zaťukal nožem
o sklenici. Nastalo ticho, jen zvenčí se
ozýval šramot, to jak si ptáci, kteří zůstali
pod širým nebem, začali brousit zobáky.

„Milí přátelé,“ začal muž hovořit. „Jsem
moc rád, že jste tu všichni. Snad se na
mě nebudete zlobit, že jsem vás takhle
sezval. A promiňte, ještě jsem se ne-
představil.“

Od stolu blízko vchodových dveří se
někdo zvedl. „Ale, vždyť my tě známe,“
řekl dotyčný. „Já se jmenuji George Vir-
don a přijel jsem Císařovnou, pokynul
hlavou směrem, kde byl kabriolet zapar-
kován. „A ty jsi ten spisovatel z Plzně, co
o nás všech, co jsme tady, psal do toho
časopisu Šnek nebo tak nějak. A máš
samé bláznivé nápady. A tenhle je ze
všech nejbláznivější. Tak co s ním pro-
vedeme?“ obrátil se na ostatní.

„Já ho propíchnu,“ tasil Porthos.
Tu však k němu pomalu přistoupila Jar-

mila Macarátová. „Přátelé, neblázněte,
vždyť díky němu jsme se tu mohli takhle
potkat. Bez něj by se nám to těžko po-
vedlo. A řeknu vám, nezdá se mi to jako
špatná společnost.“

Jarmila měla pro své tvrzení dobrý dů-
vod. Ti zvonokoští chlapi byli už tak tro-
chu okoukaní. A tihle nevypadali nijak
hrozně. Zálibně po nich přejela pohle-
dem. I ten Mirek Dušín jednou dospěje.
A aspoň Čuprovka neslízne všechnu
smetanu, pomyslela si se zadostiučině-
ním. Vrátila se k pultu a začala roznášet
džbánky s lahodným vínem.

Spisovatele z Plzně si už nikdo nevší-
mal. Vstal, oblékl si kabát a vyšel před
hostinec. Ptáci sedící na zábradlí a okol-
ních stromech zaklapali svými nabrouše-
nými zobáky a pomalu vzlétli.



Oldřich Janota

Ano, čili nic? 
Hrůzostrašný zjev prezidentského kan-

didáta pana Franze má jednu nepopi-
ratelnou přednost: díky němu vyniká
krása kandidátů ostatních. Oč půvab-
nější a ušlechtilejší se náhle jeví jejich
obličeje!

My literáti se přesto pro pana Franze
nemůžeme ubránit jisté slabosti, a to pro
jeho neodolatelnou podobnost s hrdinou
slavného Melvillova románu Bílá velryba,
polynéským harpunářem Kvíkvegem.
Proč bychom my, knihomolové, také jed-
nou nemohli mít svého prezidenta, když
už nemáme nárok na šrotovné?

Pokerovaný zjev pana Franze bohužel
působí nebezpečně. Jistě, obličeje
ostatních kandidátů také, ale to je ne-
bezpečí nám již důvěrně známé. Již ví-
me, co se skrývá za vzezřením státnické
rozšafnosti, urozené noblesy či úřed-
nické serióznosti. Vždyť to jsou i naše
masky, které používáme v životě také my
sami. 

Maska pana Franze zato hrozí čímsi
neznámým. Porušuje základní tabu vše-
obecně uznávané – totalita netotalita,
galerka negalerka – totiž zdání vnější so-
lidnosti. Odhaluje tragický konflikt mezi
povrchní kázní a vnitřní nekázní, morální
formalismus způsobující psychické pře-
pjetí, které stále znovu vrhá západní civi-
lizaci do činů mravní zkázy. 

Není jasné, co od muže, který takto
okatě manifestuje svoji nezávislost, lze
očekávat. Může být, že když řekne NE,
pak to bude skutečně znamenat NE. To
je velmi nepříjemná představa. Protože

takto by svět pohlížel i na nás, na český
národ. Jako na nebezpečné lidi vlastních
názorů, kteří při hledání niternosti jsou
ochotni jít proti všem. 

Taková období český národ jistě pa-
matuje, ale dnes, v době centralizova-
ného individualismu a globálně vytváře-
ných vlastních názorů, působí takové
hledání až dojemně zastarale. Pokud by
to ovšem svět nevzal jako další provoka-
tivní mystifikaci našich mladých umělců,
nějakým miliardářem financovanou, ně-
co jako autobus dělající kliky či zlatou
slzu o váze jedné tuny. V každém přípa-
dě by fotka českého prezidenta bleskově
oblétla celý svět a média by nám za něj
zulíbala ruce. 

Jenže jak to bylo v Bílé velrybě dál?
Kapitánu Achabovi se velryba stala zhou-
bou. Tedy zhoubnou se mu nestala vel-
ryba, ale posedlost mstou a zabíjením.
Když si tak čtenář vybaví onu závěrečnou
scénu, ve které albínský mořský tvor od-
náší na hřbetě Achaba zamotaného v la-
nech harpun do hlubin jak čert do pe-
kla… 

Ovšem nás voliče teď hlavně zajímá,
jak to dopadlo s harpunářem Kvíkvegem.
Nic jednoduššího by nebylo než zajít do
knihovny a do románu nakouknout. Či
otázat se ptakopravců, pokud onen le-
gendární prognostický ústav stále ještě
existuje. Jenže to bychom přišli o pointu,
to by se prozradilo ještě před koncem,
zda Kvíkvega skutečně prezidentem zvo-
lili nebo ne. Jak říkával při zkoušení náš
matikář na základce: „Ano, čili nic?“

14Sova bez not
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Tomáš Kunc

Vločka
Z šišaté klenby bez Slunce svitu
Odpadla jediná vločka
Sleduji tiše vznešenost pádu
Říkám si (jen), zda na mě počká?

I nepočká!!!

Neb rustikální kroky mé 
Pomalu sunou se s nadějí
Že jednou Ji obejmu (vločku)
Vždyť všechny postupně roztají!

Ač volají
„Líbej mne! 

Pohlaď mě!
Miluj mne!

Do nebe křič!!!
Neb jsem tu jen dnes!

Zítra už budu pryč!
Tajemně usnu 

A v páru se postupně změním
S lehkostí vlastní už zase létám.

Je krásný vzlet i let,
Točí se obzor?

Je vůbec něco poprvé,
Nebo je všechno Naposled?“ 

Nevím

A tak si hlavu lámu
Zabořen v tyrkysu myšlenky
Je skvělá, předčí i Dalajlámu 
Či lamu? (zde míněno to tupé zvíře, jímž 

se chlubí každá zoo, nechápu)
A jejich mozkové šišinky?

Chtěl bych být feudál
A mít svůj hrad
A taky někoho
Kdo mě má rád

Třeba i bez hradu!

Za sebou smyslnou zahradu
Kde vepsáno je vše ve vůni bordových růží

Proč pořád docházet na trhy s podivnou
marností

Či s čistou vadnoucí kůží?

Když krásy tak málo
Či není vidět?
Nebo jsme slepí?
Proč za ní se stydět!

Proč vločka překrásná je?
Tajemně hladí
Postupně ztrácí se
Žije?
Nebo nežije?

Když jo, tak proč jen tak krátce?
Proč křídla má až poté?
Čas upraví překotnou stopu, hladce!
Už po tisící? Nebo jen po sté?

Jen jedna jediná křídla má už teď!  
Hleď!
Tak křičí vše kol:
„Leť!“
Dokud jsi ještě v prostoru a čase
Oddej se jedinou vteřinu 
Barevné jednoduché kráse

Bytí, vločka, krása, mysl!
Je? Není?
Či je to sen?

Dávají stopy nějaký smysl?
Nebo ne?
Proč bílá krása, čistota duše
Pokaždé někam odvane?

Proč pořád něco nového vzniká?
Potřísněn smůlou, 
Se kterou si tyká
Dál půjde Světem jen tak si snít
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Stanislav Bukovský 

Za všechno se musí platit
Nedomyšlené restituce
Aby se učinilo spravedlnosti zadost,

mají být na katolickou církev a něco málo
i na církve ostatní převedeny rozsáhlé
majetky. Je opravdu nejvyšší čas, nelze
už čekat na dobu, až bude po krizi.
Jednak není jisté, že někdy bude po krizi
a dále hrozí při neustále klesajícím počtu
věřících, že za čas už ani žádní věřící
nebudou a církev bez věřících, to by vy-
padalo hloupě. Lidi jsou dnes samá le-
grace a žádné náboženství. 

Katolické církvi se tím ovšem prokazu-
je medvědí služba. Převod majetku do
jejího vlastnictví jí přinese samé starosti.
Však ne nadarmo pravil Ježíš, jak je psá-
no v Evangeliu podle Lukáše: „Žádný
sluha nemůže sloužit dvěma pánům.
Neboť jednoho bude nenávidět, a druhé-
ho milovat, k jednomu se přidá, a dru-
hým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu
i majetku.“ 

Ale dejme tomu, že by to církev nějak
dokázala skloubit, vždyť v minulosti už
dokázala leccos. Ovšem co bylo dříve,
zdaleka už není dnes.

Za feudalismu bylo vlastnictví nemovi-
tostí pro církev i šlechtu požehnáním. Ale
dnes? Dnes se za všechno musí platit.
Kvůli nedomyšleným ideálům nastole-
ným za osvícenství se nemusí chodit na
robotu. Proto by se měli naši poslanci
ještě jednou nad tím zamyslet a s přijetím
zákona o převodu majetku na církev by
opět měli uzákonit i robotu. Jinak se
církev nedoplatí. Robotní povinnost by
se samozřejmě musela týkat i nevěřících.
Jak znám lidi, kdyby na robotu měli cho-
dit jen věřící, v tu ránu by byli všichni
ateisty. 

A už to vidím, jak by si taky všichni při-
nesli lékařské potvrzení, že jim jejich
zdravotní stav neumožňuje v žádném pří-
padě vykonávat jakoukoliv práci. Na ro-
botu by se jim nechtělo a přitom na svém
by se klidně udřeli a ještě by se k tomu
bez nějakých zábran oddávali sportu. 

Chtělo by to proto také znovu zavést
dříve osvědčenou funkci drába. A dát
drábovi patřičné pravomoci. Dále uzáko-
nit, aby se všude vysázely lísky a přidělit
na to klidně i nějaké ty dotace. Byly by
jednak oříšky na Vánoce, ale hlavně lís-
kové pruty. Drábové by už věděli co s ni-
mi. Na chudé lidi totiž musí být přísnost.
Bohatých by se robota zcela přirozeně
netýkala.

To, co teď vláda chystá, je ve skuteč-
nosti, pokud k tomu nebudou provedena
i výše uvedená opatření, na církev jeden
velký podraz. Mám dojem, že to vymys-
leli nějací neznabozi. V době, kdy církev
bojuje o přežití, házejí se jí na krk různé
aféry a lidé namísto do kostelů chodí do
velechrámů obchodu, se jí dá tenhle da-
najský dar. My sami hospodařit neumí-
me, zemědělskou výrobu jsme byli nuce-
ni utlumit a s lecčíms vůbec přestat, lesy
nám požírají kůrovci a rozkrádají zloději
a veškeré stavby vyžadují neufinancova-
telnou údržbu; tak se toho zbavíme a dá-
me to církvi. Ať se s tím zlobí ona. 

Já na místě církevních představitelů
bych to rozhodně bez roboty nechtěl.
Takhle to vypadá jako past a skočí-li cír-
kev na špek, historicky se znemožní. Já
bych jim, být na místě oněch velebných
pánů církevních hodnostářů, co o tom
rozhodují, řekl: „Tůdle! My chceme ná-
sledovat našeho Pána Ježíše Krista a žít
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v chudobě. My, když by to mělo být tak-
hle, se nedáme korumpovat majetkem.
Kdybychom měli dostat majetek bez zno-
vuzavedení robotní povinnosti, ve shodě
s Ježíšem amen pravíme vám, bohatý
těžko vejde do království nebeského,
a proto nechceme nic. Beztak snáze
projde velbloud uchem jehly, než bohatý
do Božího království.“ 

A boží království by zůstalo odepřeno
těm, kteří by se těch majetků zmocnili
namísto církve. 

Nezdařilci
Josef Jungmann pravil, že Čech je ten,

kdo česky mluví. Ti však, kdož si své řeči
neváží a vědomě jí škodí, že jsou nezda-
řilci. Takoví nedbají na krásu české řeči
a na čistotu její, ale znešvařují ji výrazově,
tvarově i slohově. Z lajdáctví, z neschop-
nosti čelit pokleslé módnosti, ze snobské
snahy o světáctví, kvůli předstírání svě-
tovosti. Zatímco konzervativní Angličani si
na své řeči, na jazyce Shakespearově,
zakládají a šovinističtí Francouzi na
ochranu svého jazyka vydávají zákony,
u nás pokrokářští nezdařilci se za svou
mateřštinu pomalu začínají stydět. 

Tihle Češi, co jsou Češi a vlastenci jen
když skáčou, se budou soustředit (to je
obrat teď velmi, dokonce strašně i mezi
vzdělanci oblíbený) na to, aby byli in
a nebyli mimo mísu, protože o tom to je.
Jejich kultovní ikony jsou jim vším, neboť
to jsou mediální celebrity a ty, co celebri-
tami nejsou, oni nemusí. Vedle zpotvoře-
ných módních frází nezdařilci taky použí-
vají cizí slova, jimž buď moc nerozumějí,
či je třeba i špatně vyslovují, ale o to ra-
ději, i tam, kde to vůbec není třeba,

a vůbec všude a co nejvíc je nadužívají. 
Nezdařilci podnikatelé a živnostníci zá-

sadně nenazvou svou firmu nějak srozu-
mitelně a lidsky a česky, jako třeba Ško-
da nebo Baťa a třeba i Kavárna Hawelka,
ale předvádějí svou kreativitu a světovost
s takovou vehemencí, až jde z toho hlava
kolem. Uvedu příklad. 

Takhle se jmenuje kavárna (že se tak
jmenuje, soudím podle toho, že se kro-
mě uvedených nápisů nijak jinak nejme-
nuje) v plzeňské ulici nesoucí jméno jed-
noho slezského barda, jehož z toho však
rozhodně vinit nelze:

Café Hardy
Coca Cola
coffee to go

29,-
BREAKFASTS
(from 8 a. m. to 11 a. m.)
PANINI  FRESH  JUICE  GELATO
SALADS  DOLCE  PANINI

Asi si tam lze dát cafíčko nebo coffíčko
a něco k jídlu a třeba i k snědku, nebo si
něco zakousnout. Asi je to normální
a v souladu se současným trendem.
Zkuste schválně najít nějakou firmu,
která se jmenuje normálně. Vždyť už ani
ta Škodovka se nejmenuje Škodovka,
a to přežila i dobu, kdy patřila pod
Reichswerke Hermann Göring, a pak
i tu, kdy byla přejmenována na Závody
V. I. Lenina. 

To bylo tenkrát za oněch časů, kdy se
v ekonomice ještě skloňovalo tehdy
oblíbené slůvko chozrasčot a namísto
bankovních produktů se produkovaly
produkty průmyslové a zemědělské.
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Martin Lang

Večerní rozhovor 
o strašidlech

– Strejdo, proč pláče Meluzína?
– Asi proto, že v číši vína
utopila svůj dívčí sen.

– A strejdo, proč pokaždé v pátek
si hastrman šije kabátek?
– Dřív se mu nechce z vody ven!

– Strejdo, a proč bubáci,
skřítkové a pajduláci
až v noci vylézají z děr?

– Ze světel otevřených dveří,
taky z lamp u nich na zádveří
dovedou nabrat správný směr.

– Strejdo, proč vždycky večer z piva
se místo tebe čert na mě dívá
a ble, ble, ble, ble říká jen?

– Kuš, spratku, u sta hromů
a koukej se pakovat domů,
vždyť zítra bude taky den!

Mladý Západ

Karolína Pláničková

Nařídil
Nebyla to její vina, že až příliš podlehla

kouzlu dadaistických her. Byla ze své
podstaty tvůrcem a vždy ji lákaly experi-
menty všeho druhu. A tak z vrozené hra-
vosti a v touze po legálním dobrodružství
postupně propadala onomu dosud ne-
známému typu závislosti – verblingu čili
patologické závislosti na slovech. Asi tu-
šíte, kde byla prvotní jiskra, která zažehla
onu neodolatelnou touhu po magickém
účinku slov. Ano, byl to ten zdánlivě ne-
škodný nápad vnést do nudy a stereoty-
pu všedního dne nějaký ten experiment,
který by onu šeď narušil. 

Když poprvé zabodla svůj prst na 211.
stránku Kunderovy Nesmrtelnosti, netuši-
la, že tato nevinná hra odstartuje celou
sérii naprosto nepředvídatelných událostí

a že se z tohoto nevinného Žertu a Flirtu
s Kunderou stane každodenní rituál, kte-
rý se rozvine v nebezpečnou Závislost.
Pár dní předtím uvažovala o tom, jak ge-
niální název vymyslel její oblíbený autor
pro jediný soubor svých povídek. Směš-
né lásky. 

Ano, v těch dnech totiž měla pocit, že
láska je směšný cit, protože z člověka činí
nesvobodnou bytost, která se kvůli stavu
zamilovanosti potácí mezi směšnou závis-
lostí na druhém člověku a zároveň tou-
hou po svobodě. Ale co všechno ještě
může začít být v jejím životě směšné, ten-
tokrát nedokázala ve své náhle pozbyté
prozíravosti ani vytušit, natož pak odhad-
nout. Není směšné se rozhodnout, že
budete každý den, ráno co ráno, s želez-
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nou pravidelností, zabodávat svůj pravý
ukazováček na už nevím kolikátou strán-
ku Kunderovy Nesmrtelnosti? Copak ne-
ní směšné dělat z této knihy evangelium
a z jejího autora Mesiáše duchaplnosti?
Ale co, dost bylo nejapných otázek. Kaž-
dý nechť má právo na své úchylky, pokud
jimi neobtěžuje druhé; i sám velký Mesiáš
duchaplnosti říká, že dnešní svět je svě-
tem lidských práv, který se změnil ve svět
práv na všechno. Když touha po lásce se
stává právem na lásku, proč by se touha
po magii slov nemohla stát právem na
magii slov? 

Být moderní rovná se být spojencem
vlastních hrobníků, poznamenal kdysi
Mesiáš literární postmoderny. A dívka
zoufale toužila být postmoderní, a tak
usoudila, že být postmoderní znamená
být spojencem Kunderových slov. Nebyla
to vůbec špatná úvaha, kdyby… Kdyby
nevedla k závislosti.

Když se naše dívka rozhodla, že bude
spojencem Kunderových slov, byla by
blázen, kdyby nechtěla být také spo-
jencem slov vlastních. A pak ji napadlo
něco, co v tu chvíli považovala za na-
prosto fenomenální: nejenže bude spo-
jencem Kunderových slov, ona je bude
studovat, a až dostuduje, stane se ma-
gistrou magických slov. 

Ten titul, který si právě vymyslela, ji
fascinoval natolik, že úplně zapomněla
na slovo, které se objevilo nad zabod-
nutým prstem druhý den ráno. Bylo to
slovo „nařídil“. To už znělo daleko méně
poeticky a ještě o něco méně zábavněji
než slovo, v jehož duchu prožila celý
včerejší den, a tak začala propadat mírné
skepsi. Ale když „nařídil“, tak nařídil. Co

řekl Mesiáš Duchaplnosti, pro ni bylo
vždycky svaté. 

Když tedy Kundera „nařídil“ motto dne,
bude jej muset respektovat, nikdy by si
netroufla stavět se proti jeho autoritě.
Přesto si přála, aby tento den rychle
skončil. Den, kterému vládne hrozivé slo-
vo „nařídil“, neslibuje nic dobrého, ale
spískala si to sama. Kundera pro ni teď
byl Bůh duchaplnosti a Mesiáš magic-
kých slov, který slovem „nařídil“ najednou
získával podobu despoty. Kundera je
despotický Bůh magických slov a já jeho
truchlivým vyznavačem, pomyslela si
smutně, ale vtom se jí rozjasnila tvář nad
tím, že možná vyslovila celkem duchapl-
nou myšlenku. Kundera ji zcela jistě neo-
cení, ale nějaký literární kritik třeba ano. 

Den ve znamení „nařídil“ sice nebyl,
jak ostatně očekávala, příliš radostný, ale
aspoň po něm zbyla jedna myšlenka,
která za něco stojí. Mírně znechucená
šla spát a říkala si, jaké podivné hry s ní
Kundera hraje. Nebo si hraje ona s ním?
Každopádně – tato hra se ukázala jako
značně vyčerpávající. Jeden den lehký
šibalský úsměv, a ten druhý nařídil! To
byla od Kundery vyložená schválnost,
ale jako by neznala ty jeho Žerty! Stejně
se nechala znovu nachytat. 

A vsaďte se, že další den se nechá na-
chytat znovu a pak zase znovu a znovu, až
se stane skutečně prvním verblerem,
člověkem závislým na užívání a zneužívání
slov. Že takových verblerů najdeme v řa-
dách politiků a novinářů už odjakživa mno-
ho a mnoho? To je sice pravda, ale ona to
slovo vymyslela a jen tak se ho nevzdá;
patří jen a jen jí a ona prostě bude první
verblerkou, ať chcete nebo ne. 
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Lucie Koutná 

O vánočním tichu
Kdo jsou ty stíny, co se neslyšitelně plí-

ží? Kam odložily stromy svou veselou lis-
tovou energii? A proč mě zaplavuje ten
pocit nedefinovatelného zmaru? Proč na
zimu, neřkuli před Vánocemi odcházejí ti,
které jsme měli rádi? Kam spěchají tak-
hle na zimu? 

A tak jsem se vydala do lesa a domní-
vala jsem se, že na Štědrý den v tom ti-
chu odpovědi uslyším. A kdy jindy taky?
Jenže les byl tichý, jen vítr si hrál s větve-
mi. Nikdo nemluvil. Ani Bůh mi odpověď
neseslal. Postála jsem a poslouchala,
ale neslyšela jsem nic jiného než ticho.
Zvířata spí. Ptáci nezpívají. Lidé jsou do-
ma zalezlí. Pod nohama mi občas zakřu-
paly suché větvičky. Kdyby byl sníh, křu-
pal by ten. Ale jsou Vánoce nezasněže-
né, takže nezbývá než pozorovat sníh
přesypávající se v těžítku anebo v televizi.
Mám takovou představu, že si ten sníh
při natáčení navzájem studia půjčují, kro-
mě případu, že se děj odehrává na ho-
rách (tam není o sníh nouze).

SNÍH, VÁNOCE, DĚTI, KOLEDY, DÁR-
KY, SVĚTLO, SVÍČKY, BETLÉM, JEŽÍ-
ŠEK, VÁNOČNÍ STROM, SMRT

Co mezi tato slova nepatří? Anebo, co
vás praští do očí? Že by smrt? Neztotož-
ňujete ji s Vánocemi, tak proč ale lidé na
Vánoce umírají? Protože smrtka si nevy-
bírá, v kterou roční dobu si pro ně přijde?
Proč krajina vypadá, jako by zemřela?
A proč nepřestanou lidé o svátcích vál-
čit? Dokážete to vytěsnit a radovat se? 

Anebo je snad smutek o Vánocích ně-
co jiného? Já nevím, jak vy, ale mě záro-
veň přepadá strach z nejasné budouc-
nosti. V tom šeru nejde dohlédnout, jaký
bude ten další rok. Jak máme jít dál?

Zvesela, tiše, nenápadně? Jak překročit
práh a vkročit do dalšího roku? Cesty
zpět není. Jenom smíme jít dál. Ale jak
jít? Doufat, či nedoufat? Nic neočekávat
nebo očekávat jen málo anebo naopak
očekávat změny k lepšímu? A toto oče-
kávání bude hybná síla?

Tak nejspíš takovéto otázky jako bych
v tom vánočním tichu slyšela. To, že se rok
chýlí ke konci. A možná i proto, že není
sníh. Ale kdy naposledy byl o Vánocích
sníh? Vždyť nespadne z nebe ani vločka.
Sníh bude padat, ale až na nový rok. Jaké
to jsou podivné Vánoce bez sněhu. Že už
jsem velká a nemuselo by mi to vadit? Tak
nemuselo, ale mám z toho obavy. Něco
není v pořádku. V zimě a na Vánoce má
být sníh. Je to normální a je to i krásné,
když je vánoční ticho tak hezky optimi-
sticky zabalené v bílé barvě. Pod nohama
křupe, ale je to jen němý obal, co nepro-
zradí vůbec nic o novém roce ani o čemko-
liv jiném. A že jsem moc zvědavá? Tak
jsem. Asi by mě potěšilo mít na chvíli tu
možnost a pod sněhovou přikrývkou za-
hlédnout nablýskaný nový rok. Ale třeba je
to tak dobře, že vánoční stromky mlčí a že
kapříci otevírají hubu ve vaně. Třeba by-
chom slyšeli jen nadávky: „Pusť mě, ty haj-
zle.“ Anebo: „Au, nevěš na mě ty koulič-
ky.“ Za trest mě stromek popíchá, jako
když zvedá kord do útoku. Na tuhle bod-
nou zbraň jsem krátká. A to samé se dá
říct i o dárcích – krabičky leží pod stro-
mečkem a žádná z nich se nenamáhá
o sobě cokoliv vyžvanit. Jen dárky, které
jsou nezabalené, se možná trochu stydí za
svou nahotu. Možná to špatně chápeme
a ticho o Vánocích je ten největší dar, tak
nastražme uši a zaposlouchejme se. 
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Lucie Růtová 

O ptáčkovi, kterému
nenarostlo peří

Nedaleko odsud byl dříve jeden les, ve
kterém bydlela spousta krásných zvířá-
tek, jako například jeleni, zajíci, lasičky,
ježci, lišky a divoká prasata. Nejvíc tam
ale žilo ptáčků, a proto se tento les nazý-
val Ptačí les.

Lidé tenhle les neznali. Byl schovaný
hluboko uprostřed jiného lesa, tak hlu-
boko, že všichni se tam báli chodit, a tak
měla zvířátka spokojený život. Nikdo je
nerušil, myslivci na ně nečekali a nestří-
leli je. Zvířátka se nemusela bát, že by na
ně někde v trávě byla pytláky nastražená
past.

Jednou se v hnízdě na vysokém smrku
narodila čtyři malá ptáčátka. Byly to dvě
ptačí holčičky a dva ptačí chlapečci.
Maminka Ptáková a táta Pták měli z dětí
obrovskou radost a pěkně se o ně stara-
li, pravidelně jim nosili jídlo, četli jim po-
hádky na dobrou noc, aby se jim pěkně
usínalo. Radovali se z toho, že jim děti
před očima rostou jako z vody.

Uplynul nějaký čas a tři děti byly krás-
né a každý den chodily s tátou Ptákem
na blízký kopec, kde se učily lítat. Tatí-
nek se s nimi také často procházel po
lese a učil je poznávat rostliny a ostatní
zvířata. Učil je všechno, co sám uměl.
Jen ten čtvrtý, ten nejmladší ptáček, mu-
sel být doma a nikam nesměl. Měl totiž
vysoké horečky a nerostlo mu peří. Ma-
minka Ptáková se kvůli tomu moc trápila,
nevěděla, jak svého syna vyléčit.

Když ptáčkovi ustoupily teploty, ale pe-
ří přesto stále nerostlo, zašla s ním
k doktoru datlovi. Ten si ho pořádně pro-
hlédl a pak řekl: „Váš syn je těžce ne-

mocný. Peří mu nikdy nenaroste.“ Ma-
minka Ptáková se rozplakala, protože do-
bře věděla, že pták bez peří být nemůže.
Věděla, že jestli její dítě nebude mít peří,
nikdy nebude moct lítat a že brzy umře.
Zeptala se datla, jestli by se s tím nedalo
něco dělat. Dala by za to, aby se její syn
uzdravil, všechno. Ale doktor jenom za-
vrtěl hlavou. „Ne. Na tuhle nemoc není
žádný lék. Je mi to líto.“

Maminka Ptáková poděkovala, objala
malého holého ptáčka křídlem kolem
krku a společně se vydali zpátky domů.
Maminka stále plakala a malý ptáček ji
uklidňoval. „Bude to dobré, maminko,“
sliboval jí pořád dokola slabým, piskla-
vým hláskem. „Vyléčím se. Uvidíš. A taky
budu krásný.“ Moc si přál, aby mu peří
narostlo, protože i on toužil vylétnout
vzhůru do oblak a obdivovat svět sesho-
ra, hrát vysoko nad stromy s kamarády
na honěnou a všelijaké další hry.

Doma si maminka promluvila s tátou
Ptákem a oznámila mu, co se dozvěděla.
Byl z toho moc smutný a celý večer pro-
seděl na jednom místě. „Musí přece být
nějaké řešení,“ opakoval stále dokola.

Jak dny plynuly, malý ptáček byl čím
dál tím smutnější. Nikdo ho neměl rád.
Všechna zvířátka v lese se mu posmívala
a nikdo s ním nechtěl kamarádit. Kdyko-
liv přišel, že si chce hrát, dostal odpo-
věď: „S příšerou si já hrát nebudu.“
Ptáčkové se mu pošklebovali, ukazovali
si na něj a pokřikovali na něj, naparovali
se před ním, aby mu ukázali, jaké mají
krásné peří. Malému ptáčkovi to bylo líto.
Mrzelo ho, že je ošklivý a že mu ostatní
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nadávají. Neměl ani jednoho kamaráda
a jeho sourozenci se za něj styděli. Jen
maminka a tatínek ho měli rádi.

Den ode dne to bylo horší, a proto se
maminka Ptáková rozhodla, že poletí do
jiného lesa a poptá se tam. Třeba někdo
bude vědět, co mají s malým ptáčkem
dělat, aby se uzdravil, aby mohl být jako
ostatní. Ráno se rozloučila se všemi
svými dětmi a s tatínkem Ptákem a vydala
se na cestu. Vylétla vysoko nad špičky
stromů a zamířila na západ. Po cestě se
ptala všech ptáků, které potkala, a prosi-
la je o radu, ale nikdo jí nedokázal pomo-
ci. Maminka byla strašně nešťastná, ale
nevzdávala se a vytrvale letěla dál.

Letěla celý den a celou noc, až se za-
stavila v jednom velikém lese. Byla velmi
unavená a bolela ji křídla. Nejradši by si
odpočinula, ale nemohla. Chodila od
jedné ptačí rodiny k druhé a všem vysvět-
lovala, co se stalo. Nikdo nic nevěděl
a maminka Ptáková už byla úplně zoufa-
lá. Začínala věřit, že už svému synovi po-
moct nedokáže, když vtom potkala sý-
korku. „Ahoj,“ pozdravila ji. „Mému sy-
novi neroste peří a doktor datel ani nikdo
jiný neví, jak to léčit. Nedokázala bys mi
poradit ty, sýkorko?“ Sýkorka chviličku
přemýšlela. „Nevím, o takové nemoci
jsem nikdy neslyšela. Ale určitě bys měla
zkusit navštívit sovu. Bydlí támhle na tom
smrku,“ ukázala křidýlkem za sebe. „Že
mě to hned nenapadlo!“ vykřikla mamin-
ka. Poděkovala za radu a hned se vydala
k tomu nejvyššímu stromu v celém lese,
kde měla sova bydliště. Zaklepala na ků-
ru stromu, a když sova otevřela dvířka
a vykoukla ven, hned vychrlila svoji pros-
bu. Sova se na maminku Ptákovou za-
hleděla přes brýle a pozvala ji dovnitř.

„Sice mám tenhle týden dovolenou,
abych si od toho věčného radění také
trochu odpočala,“ řekla chraplavě, když

postavila před maminku sklenici s vodou,
„ale vidím, že jste měla zřejmě velmi
dlouhou cestu, tak vám pomůžu.“

Maminka Ptáková poděkovala a začala
sově vysvětlovat, co se stalo. Vyprávěla jí
o svém synovi, jak mu nenarostlo peří
a samozřejmě nezapomněla dodat, že
ho kvůli tomu nikdo nemá rád, že nemů-
že lítat a že zřejmě brzy zemře, jestli se
nevyléčí. Sova dlouho seděla a přemýš-
lela a potom začala hledat ve svých kni-
hách, které měla v poličce. „O takové
nemoci se tu bohužel nepíše,“ řekla
omluvně po dvou hodinách. „A opravdu
nemám tušení, jak se léčí.“ Maminka
Ptáková se znovu rozplakala a myslela si,
že když už ani stará moudrá sova neví,
tak už je opravdu nemožné vyléčit její
nebohé dítě.

Ale jak všichni dobře ví, sovy jsou mou-
dří ptáci, ti nejmoudřejší, a vždycky do-
káží přijít na nějaké řešení. A tahle sova
samozřejmě nebyla výjimkou. Chvíli pře-
mýšlela a pak mamince Ptákové oznámi-
la svůj nápad. Ta poděkovala a hned co
nejrychleji letěla zpátky domů a poprosi-
la všechny ptáčky, které znala, jestli by
nebyli ochotní pomoct jejímu synovi a ne-
darovali by mu dvě tři svoje peříčka.
Všichni se vymlouvali, že peříčka dát ne-
mohou, protože by jim pak určitě chybě-
la. Nikdo nechtěl zachránit nemocného
ptáčka. Naštěstí se ale maminka Ptáková
nevzdala a prosila a přemlouvala ptáčky
tak dlouho, až jich několik změnilo názor
a zatoužilo malému nemocnému ptáčko-
vi pomoct. Zobáčkem si vytrhli několik
peříček a věnovali je mamince Ptáčkové.
Maminka Ptáková měla velikou radost.
„Děkuju vám všem! Děkuju vám moc.
Když budete něco potřebovat, taky vám
pomůžu,“ slíbila a potom naskládala pe-
říčka do košíčku tak, aby se nepomuch-
lala, vzala košíček do zobáčku a letěla,
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co jí síly stačily, zpátky za sovou. Cesta
byla dlouhá, a protože maminka Ptáková
byla docela unavená a košíček s peříčky
byl příliš těžký, musela často odpočívat.
Cesta jí trvala celý jeden den a jednu
noc.

Sova peříčka prohlédla a přidala k nim
ještě jedno svoje, protože i ona chtěla
malému ptáčkovi pomoct. Poradila ma-
mince, ať s těmi pírky zaletí do blízké
farmy k její známé kachně a požádá ji,
aby z peříček ušila kabátek. Maminka
Ptáková neváhala ani chviličku a hned se
i s košíčkem opět vznesla do vzduchu.
O hodinu později už stála na dvorku far-
my. Když kachnu viděla, docela se jí bá-
la, protože oproti ní byla strašně velká
a měla hrozně velká chodidla. Bála se,
aby ji nezašlápla. „Dobrý den, kachno,“
pozdravila. „Posílá mě za vámi vaše pří-
telkyně sova. Chtěla bych vás poprosit,
jestli byste z těchhle peříček neušila ka-
bátek pro mého syna. Je nemocný, ne-
narostlo mu peří.“ Postavila košíček před
kachnu a čekala. Kachna se usmála,
vytáhla jehlu a nit a hned se pustila do
šití. Šila pečlivě, snažila se, aby byl ka-
bátek co nejhezčí. Brala peříčka z košíku
a přišívala je k sobě a pomalu vytvářela
nádherný kabátek. Když byla s prací ho-
tová, složila kabátek do košíku a předala
ho mamince Ptákové, která si mezitím
z výšky prohlížela ostatní zvířata na
farmě. Nevěděla, jak má kachně po-
děkovat, ale ta jen mávla křídlem. „To je
v pořádku. A teď rychle leťte domů a ni-
kde se cestou nezdržujte! Váš syn už vás
jistě očekává.“

Maminka Ptáková letěla nad stromy
a byla v tu chvíli moc šťastná. Hned, jak
dorazila domů, běžela za synem a poda-
la mu kabátek. „Obleč si to, dítě moje,“
řekla vesele a ptáček ji poslechl. Oblékl
se, ale když se podíval do zrcadla, ne-

usmál se. Pořád byl smutný. Maminku
radost také přešla. „Nelíbí se ti?“ zeptala
se zklamaně. Ptáček zavrtěl hlavou. „Je
krásný, mami. Líbí se mi moc, ale pořád
jsem jiný. Nejsem jako ty, ani jako táta
a nejsem ani jako žádný jiný ptáček.
Jsem od každého ptáčka trochu. Budou
se mi smát, že jsem takový pestrý…
vždyť mám modrá peříčka od sojky,
černá od doktora datla, šedá od tebe,
táty a sourozenců, červená od sýkorek
a taky jedno bílé od sovy. Taky tu mám
nějaké žluté a proužkované…“ Malý ptá-
ček si povzdychl a rozbrečel se. „Pořád
se nikomu nebudu líbit.“

Ale později, když se jako každý jiný ve-
čer šel malý ptáček projít, byl velmi pře-
kvapený. Tentokrát nemusel poslouchat
nadávky a nikdo se mu nesmál. Všechna
ostatní zvířátka a všichni ostatní ptáčci se
na něj dívali s úžasem v očích. „Ty jsi
krásný,“ volali na něj. „Jak pěkně jsi ba-
revný. Nikdy jsme tě tu neviděli. Kdo jsi,
jak se jmenuješ?“ Jeden ptáček, jakmile
ho spatřil, začal nadšeně pokřikovat:
„Jé, papoušek!“ Malý ptáček byl překva-
pený, že ho nikdo nepoznal a řekl jim,
kdo ve skutečnosti je. Všichni ptáčkové
z celého lesa se kolem něj seběhli
a dlouho si ho prohlíželi. Malý ptáček byl
pyšný a hrdě ukazoval každé peříčko,
které na sobě měl. „Vždyť tohle máš ode
mě,“ ukázala sojka na malé modré pe-
říčko nadšeně. „A tohle zase ode mě,“
křičel jiný ptáček, který pro změnu uka-
zoval na žluté pírko.

Od toho dne měl malý ptáček spoustu
kamarádů, s kterými si chodil každý den
hrát. Byl nadšený a rychle se naučil lítat,
aby si mohl hrát na honěnou mezi mraky.
A protože byl ten nejkrásnější ptáček,
jakého kdy někdo viděl, ptáci k němu
vzhlíželi s velikou úctou. A tak byl ptáček
konečně šťastný.
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Něco tu přece mělo zbýt
Zasvěcený čtenář po právu namítne, že do

světa Karly Erbové snadno mi vstoupiti,
jestliže například krajinou, jíž ve své nové
sbírce Únava z lidskosti (Sursum 2012) ces-
tuje na str. 37 („Tady je Ořechov/ Tady Vlkov/ 
Níhovské tunely// Po stráních smyčce/ Kost-
natá hruď lomu/ Portál kláštera“), také já pře-
často ve skutečnosti projížděl vlakem (jako
ona do Kuřimi – já jenom do Tišnova) a ná-
sledně se ji pokoušel tematizovat ve svých
verších. Konec Vysočiny svažující se k mému
(skoro)rodišti se mi ve vzpomínkách a před-
stavách spojuje s jabloňovým vlakem posled-
ní, existenčně bilancující (posmrtně vydané)
sbírky Skácelovy; byť tento přiváží podzim
podél řeky Svratky (zatímco hlavní, rychlíková
trať vede podél Loučky). Skácelův příbuzný,
za nímž básník do Štěpánovic zajížděl, byl
spolužákem mého dědečka. Ranného Jarní
tání, jež jsem byl kdysi vysvobodil z dehones-
tující role přepážky schraňující špinavé prádlo
(neb zadarmo dávati občas znamená v ne-
úctě býti; což se dozajista netýká mých textů
pro Plže – neb dobré slovo, jehož se mi za ně
dostává, nad zlato dražší a nad démanty zá-
řivější, nad obé vzácnější dnes bývá), visí do-
dnes v bytě mých drahých rodičů.

Zmiňuji-li nad Únavou z lidskosti Jana Ská-
cela, činím tak nejen pro mnohá vnitřní příbu-
zenství, jichž společným úběžníkem jest
onen podzimní čas (v několikerém jeho vý-
znamu), ale tolikéž pro občasnou vnější po-
dobu poezie Karly Erbové, jež jako by místy
zpod Skácelova pera vypadla: „Láska až na
půdu/ Ve sklepě peklíčko/ A v hrudi naležato
kámen.“ Směrem ku Skácelovi bohužel uka-
zují také (nutno dodat: nečetné) zjednodušu-
jící estetizace typu: „Bude z něj kolébka
a stůl/ A kus/ hodíme do ohně aby hřál.“ Pří-
liš okázalé a snadné, pro mne nepřekvapivé,
natolik definitivní, že už nezbývá prostoru pro
kognitivní a kreativní aktivitu čtenářovu.

Po bližším ohledání bazálních motivů
ovšem musím říci, že nalézám ještě další
a podstatnější vazby. Karla Erbová si totiž ve
své poslední sbírce nelibuje (na rozdíl od řady

verše píšících žen a dívek) v efektním lyric-
kém bolestínství. Ke čtenářsky oblíbeným kli-
šé se častěji uchylují autorky mladší, strázně-
mi tolik nenavštěvované: Co není zažito, bývá
doplňováno z povinné četby i předpoklá-
daného čtenářského očekávání. U Erbové?
Vlak, cesta, nachylující se čas přírody i lid-
ského života, vzpomínka, osamění, dům –
tady vzpomeneš pozdní Violy Fischerové.
A psaní poezie – marné a nutné zároveň; nad
čímž si vybavím jak Rukopis Bohumily Grö-
gerové, tak i Šaldův imperativ vydat sebe
v tvaru.

Jakém tedy? Míním, že ze dvou velkých
autorů víceméně svázaných se západočes-
kým úkrajím, nad nímž HLAVA KRÁLOVSTVÍ
pokyvuje spíše v rozpacích než uznale, je
Josef Hrubý nominalistou a Karla Erbová rea-
listkou. Pokusme se na současnou poezii
aplikované termíny středověké filozofie blíže
vyložit: totiž z poměru obou ku slovu a světu.
Hrubému je totiž samostatnou entitou už slo-
vo (do nějž se vztahy a děje světa promítají,
v němž se zrcadlí); o němž se přemýšlí a po-
chybuje (například o tom, jak se to má se
vztahem mezi označujícím a označovaným).
Erbová (říkám to už poněkolikáté) slovu stále
důvěřuje (někdy snad až příliš: užije-li bez
uzardění slova přece jen poněkud ohmataná
a vyčpělá – třebas verše „O dlouhých sta-
rostech/ a příliš krátkém štěstí,“ bych rád měl
realizovány a konkretizovány v původním bás-
nickém obraze, nebo příběhem; aniž věrojat-
nost těchto slov – a oprávněnost jich užití –
podrobuje dalšímu průzkumu, aniž tato slova
nově definuje). Vidí-li jakýsi problém a rozpor,
týkají se vztahů mezi slovem a světem, mezi
znakem a jeho uživatelem. Tím, jak se slovo
stává maskou a klackem, nejen že dochází
k jeho sémantickému vyprazdňování, ale jako
by se měnila a nakonec také vytrácela věc jím
pojmenovávaná.

U Erbové si znovu (a nyní možná ještě více)
cením tlumených gest; napětí nikoliv vnějšně
deklarovaného a demonstrovaného (gestem
stejně rozmáchlým jako prázdným, divadel-
ním), ale skrytého uvnitř pod zdánlivě nevý-
raznou slupkou, nad níž přečnívá symbolnou
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platností slov – například tehdy, praví-li Erbo-
vá o sešívání roztrhané paměti: „Tu hedvá-
bím/ tu lýkem“ (s látkou, její povahou a podo-
bou, jejím původem a její hodnotou dostaví
se teprve ona konkretizace, která čtenáři
umožní vložit do verše vlastní zkušenost
a svůj příběh). Některá dopovězení bývají
zkrátka nezbytná – ač omezují a vymezují,
říkají vlastně více, neboť i přesněji: „Po komsi
prázdno – / Po tom co nosil ještě teplý chle-
ba/ od pece k válu/ k noži.“ V těchto inten-
cích jdou také na ruby pointující konce básní;
z nichž potom uvěřím spíše těm, které jakoby
jdou proti původnímu významovému toku
textu, nikoliv ale těm, které právě z něj berou
sílu a přesvědčivost svého poučování: „Něco
musíš doříct sám.“ (Nedoříkává toto takto
vlastně mluvčí básně za mne!?)

Nad aktuálně vydanou sbírkou Karly Erbo-
vé jsem si vzpomněl ještě na jednoho básní-
ka, o němž jsem také a hodně psal: Na Zdeň-
ka Rotrekla. Ten vzýval záchovnou úlohu pa-
měti básnického slova v čase ideologických
a politických césur v našich nedávných ději-
nách; Erbová toto činí v době akutního nezáj-
mu o minulost, svědomí, kulturu, poezii, mo-
rálku. Nezájmu, který je motivován hédonis-
ticko-pragmatickým přístupem k životu. Oba
nevěří v šírší úspěch u publika, v to, že o po-
dobně ostnatá témata bude vůbec jaký zá-
jem. Témata? Některá jsme zde již nakousli,
dejme se tedy chutě do jídla – do díla: Do-
mnívám se, že ústředním tématem současné
poezie Karly Erbové je to, co bychom poně-
kud klišéovitě mohli nazvat hledáním důstoj-
ného způsobu a smyslu lidského života. Po-
kusme se tato slova vybalit z šustícího papíru
a řekněme, že u Erbové to značí dáti výhost
klamným slibům a zdáním, uvědomění si při-
bližnosti, neurčitosti některých pocitů a dějů
(„cosi jako závrať“) – s touhou po zřetelném
(nikoli líbivém), potřebu jíti až na dřeň („Neb
masky nekončí/ Ta kterous odhodil/ Jan od-
krývá tu pod ní“), byť by to bolelo sebevíce.
Raději žíti s plným vědomím blížícího se kon-
ce, než žít tak, jako by smrti nebylo. Přiznat si
definitivní ztrátu blízkých, úžící se životní pro-
story vnější (Nebesa úzká) i vnitřní (Ten dům

si klekl), marnost, nedomykavost slova i mar-
né hledání někoho, kdo je – přesto a proto
vyslovené – zaslechne a kdo mu porozumí
(„Kdo z nás dopoví/ tu věčnou nedoslov-
nost?/ Kdo to chce vlastně slyšet?“). A přece
nelze jinak, než vydat počet (nejen) ze svých
zranění a ztrát. „Snad něco přetrvá.“ „Když
klít/ tak do sebe.“ – s hodně hořkým úsmě-
vem z poznaného (viz str. 60).

Karla Erbová je mi zkrátka blízkou také
mužností (smím-li to říci...? – snad mohu;
vždyť mluvčí nejedné z jejích básní jesti gra-
matického rodu mužského) své poezie, její
dialogičností – báseň se jí stává rozhovorem
se čtenářem (vizme časté užití du-formy), ru-
kou podanou na klopotné cestě k pochopení
a možná i přehodnocení (některých) životních
postojů. (Ruku na srdce: Kdopak z nás si rád
a často připomíná vlastní smrtelnost?). Dou-
fám tedy, že samotný závěr sbírky („Ano já
vím/ Toto je poslední kniha“), přestože mne
nad tím zamrazilo stejně jako nad Rukopisem
Bohumily Grögrové, není dokladem působi-
vosti nekašírovaných faktů, ale pouhou bás-
nickou licencí.

Ivo Harák

Opravník regionálně
oblíbených omylů

Čta jeho knihu přemýšlel jsem, zda-li Vladi-
mírovi Novotnému neporadit, aby plzeňskými
ulicemi a zejména uličkami chodil vždy oho-
len (=s pořádnou sukovicí v ruce), zejména za
přicházejících časných podzimních soumra-
ků. Neboť si troufá věru hodně – jeho Plzeň-
ská literární vlasti(ne)věda (Nová Forma, Čes-
ké Budějovice 2012) nešetří totiž ani autorů
a autorit požívajících v místním (zejména aka-
demickém) prostředí nemalého renomé; na
frak zde dostávají a na pravou míru jsou uvá-
děny informace z nedávno vydané publikace
Dějiny literatury v západních Čechách (1890
– 2006), o níž Novotný s despektem hovoří
jako o „veskrze opatrnickém, nejspíše odbor-
ně nelektorovaném soupisu“. Jako znalec ku-
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loárových klípků a sklípků dodává ovšem ješ-
tě – například o Karlu Fleissigovi a jeho (ne)-
přítomnosti ve Slovníku českých spisovatelů
od roku 1945: „Asi bude hodně pravdy na
tvrzení, že jeden plzeňský badatel bohemista
tenkrát dostal na starost připravit seznam
západočeských literátů, o nichž by se mělo ve
slovníku referovat, jenomže on, jak říkávají
nejen děti, ale i dospělí, chtějí-li to povědět
dostatečně kulantně, na to hodil bobek. Z le-
dabylosti, z lenosti, z nepřejícnosti?“ Od No-
votného to ovšem schytají také dávnější auto-
rity jako Arne Novák, anebo Novotného téměř-
současník Přemysl Blažíček – pokud západo-
českou kulturu a zejména literaturu viděli tak-
říkajíc jenom z rychlíku. Skloní-li se Vladimír
Novotný před někým s úctou, je to například
a především kopuletá již dvojsvazková Literární
Plzeň v obryse (z roku 1933) z pera jenom
středoškolského profesora Emila Felixe.

Míním, že čísti pouze kritiku cizích omylů
a opravník cizích polopravd a mýtů bylo by
pro mne – jako pro čtenáře – příliš málo. Na-
štěstí toto nestačí ani samotnému Novotné-
mu; takže jeho „dvaadvacet polemických mi-
nirozprav,“ soustředěných vždy „na jeden zá-
kladní problém“ (povahy zvětša literárněhis-
torické) ze života neb tvorby určitého s Plzní
spjatého autora (kteréžto tvůrce najdeme
v knize seřazeny v pořadí abecedním; jich
aktivity obsáhly období od počátku 20. století
po naši současnost, v případě Klostermanno-
vě se ovšem dostáváme až hluboko do století
19.), vytváří na jedné straně přepestrou mo-
zaiku západočeského kulturního dění více
než stoletého, na straně druhé pak před námi
rozevírá celou řadu inspirativních otázek.

Kteréžto poněkud neobvyklé sousloví sluší
se vzápětí vysvětliti: jako arcibedlivý literární
historik nebojí se Novotný zmíniti ani bílá
místa našeho zatimního poznání; třebas ho-
voří-li o neprobádané pozůstalosti Felixově
nebo o možném hlubším (rozuměj: také umě-
lecky přepodstatněném) vztahu Ladislava Klí-
my ku Plzni.

Dovolím si tvrdit, že k jednotlivým pojedná-
vaným literátům se V. Novotný snaží být maxi-
málně spravedlivý. Kde je to možné, upozor-

ňuje na texty, které ještě i dnes stojí za pře-
čtení (třebasže jejich autor nepatří ku tvůrcům
čítankovým). Takový Pavel Francouz vyrůstá
mu ovšem v postavu vpravdě tragickou; ne
snad osudem, leč uměleckými a myšlenkový-
mi kvalitami díla, o němž lze říci toliko, že „po
spisovateli zůstává v dějinách jen pár slov,
konstatujících, že po něm nezůstává nic“.
V čase znejisťujícím a možná dokonce zne-
hodnocujícím řadu hodnot (čas jsou ovšem
zejména jeho lidé), včetně hodnot estetic-
kých a etických – a rozkolísání toho, co mů-
žeme s povolenou nadsázkou nazvat dějin-
nou pamětí – se nám mohou stát dobrým vo-
dítkem miniportréty někdejších krajských kul-
turních normalizátorů Zbyňka Kovandy
(„Funkcionářský kádr zakalený jak ocel.“) či
Rudolfa Hrbka (což byl: „Nejprve dlouholetý
ředitel Kovošrotu, poté náčelník, rozuměj za-
kladatel a tajemník západočeské pobočky
Svazu českých spisovatelů;“ jenž psával a vy-
dával „knihy, které jsou od počátku zbyteč-
né“). Vodítkem – ukazatelem slepých uliček
a cest, jež by každému slušnému spisovateli
měly raději zůstat zapovězeny. Sluší se po-
dotknouti, že také u osobností takříkajíc mar-
ginálních povede se Novotnému nejeden ob-
jev: tím největším jsou pro mne verše zatimně
mi neznámého Vladimíra Krásného, jež si
Novotný po svém – a proti odsudku Jiráskovu
– interpretuje a poté přesvědčivě vřazuje do
diachronního literárního kontextu.

Což může učinit také proto, že je osobou
náramně sečtělou: v literatuře primární i se-
kundární. Kritická slova – adresovaná ten-
tokráte dalšímu z někdejších západočeských
univerzitních kolegů (v současné době Novot-
ný přednáší na Univerzitě Pardubice) Viktoru
Viktorovi – si ovšem může dovolit jenom ten,
kdo přináší ještě více. Říci, že nad některými
pasážemi jeho textů „čeština skučí a úpí, ne-
boť něco tak strašidelného si věru nedove-
deme představit“, lze totiž toliko tehdy, vlád-
neme-li sami stylem osobitým a suverénním.

Novotný svým slovům kraluje s ironií vprav-
dě durychovskou; do níž patří též tematizace
vlastní jazykové výstavby, hyperbola, básnic-
ká etymologie, gradace výpovědi směrem
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k překvapivé pointě, apoziopeze, ovšem i po-
lemická verva násobená intelektuálním espri-
tem. Možná je ku svým předřečníkům někdy
až zbytečně příkrý (Viktora, Jirásek – ale kdo
jiný se pokoušel o současné syntetické po-
dání literárního dění v daném regionu? Před-
pokládáme samozřejmě, že také pro Novot-
ným vyslovené soudy platí ut audiatur altera
pars... A těšíme se na myšlenkově plodnou
diskusi!). Možná jej polemické zaujetí přivádí
k torzovitosti textu a brání syntéze. Jenomže:
Vladimír Novotný je z těch literárních historiků
(a kritiků), které mne zatraceně baví číst!

Protože neumí být kultivovaně mdlý. Nezdr-
žuje se zbytečnými pozdravy u vrbiček a ne-
bojí se občas urazit kus ze sochy (aby zjistil,
že domnělý mramor jesti sádrou...?). Asi to
nadále bude mít těžké; a nejen v oné Plzni:
do níž zajíždí co šéfredaktor tamního Plže –
naší snad jediné regionální literární revue, té,
v níž valná většina v knize obsažených textů
vyšla vůbec poprvé (tehdy ovšem ještě po-
depsána pseudonymním Evženem Pěnka-
vou). Máme mu tedy vskutku přáti dobré ho-
le? Hole Šaldovy? A je mu jí vůbec zapotřebí,
umí-li se tak dobře ohánět vlastním perem!?

Ivo Harák

Něco se stalo

Pár slůvek pro Romana

Znáte to. Občas se člověk probudí a v hla-
vě mu hnízdí melodie. Pár taktů, ale jak neod-
bytných! Třeba: „Šla má milá na houby.“ Chví-
li vás to těší, pak se začnete ošívat, posílat tu
milou někam docela jinam, ale kdepak, ona
si trvá na svém. A vy bojujete a zápasíte a kle-
jete – a málo platno. Nezbývá než se tomu
odevzdat, přejde to samo.

Mívám zkušenost i s verši. Například: „Jak
peníz tiše položený slepci“ – to ze školních
let. Nebo: „Mezi dva cedry touhy mé mne
zavěs jako síť…“ – to z dob lásek. A taky:
„…jestli se někdy odebereš na onen svět, ve-
zmi mne s sebou, básni.“ To je Roman Kníže. 

Nevím, jak dlouho se známe, asi milion let.
Ani nevím, jak jsem k tomu přišla.  Jeho poe-
zie – zvláště v jeho podání za dob, kdy
nemohl ještě publikovat – mi byla od první
chvíle velice blízká. Moje krevní skupina. Byla
upřímná, pravdivá, čistá, nesentimentální
a nesmírně vnímavě lidská. Vypovídala o lid-
ském údělu (nijak k závidění), o době, která
vždycky ty dole válcuje, o nás a o tom, jak si
vedeme, především však vypovídala o něm.
O tom, co bylo uvnitř. 

Jeho vnímání světa, dějinných procesů, lid-
ského bytí i podílu na událostech mne fasci-
novalo. A tak jsem ho přijala do svého srdce
zcela samozřejmě a bez výhrad. Mluvil o tom-
též, co trápilo, hryzalo, těšilo i mne. A mluvil
o tom lépe než já. Jeho verše braly dech,
nenechaly usnout, ozývaly se. Jsou horce
prožité, žádné šidítko, omalovánky, hýření
obrazností, odkudsi vybrakovanou, kdepak,
ty Romanovy jsou pečlivě zpracované, vy-
broušené, a zpívají. Jeden se málem zalkne.
Tak to má být. Takové verše mají právo na
život. 

I když vím, že se mu věru nežije lehko, že
si ho život pořádně podal, věřím, že to ještě
nevzdává a že se stále ještě mohu těšit na
další knížky. A že budou dobré, moudré, ne-
zapomenutelné a já se ještě mnoho dozvím.

A teď, ejhle, Romanu Knížeti je šedesát.
(Božínku, kamaráde, vždyť já mám takhle
mladé děti! Kdes k tomu přišel? Kdes vzal sílu
to všechno překonat a napsat?) Ať Tě ta síla
neopouští! Neboť Tys ten, který se neustále
ptá, stále je proč, stále je na co, svět stále
rozvrácen a lidé ošáleni. Tys ten, který se ptá,
protože mu jde o mnohem, mnohem víc než
o sebe sama, o spásu vlastní duše. Jde Ti
o to člověčí, co nás drží pohromadě. Co ob-
čas sice skomírá, námi přehlíženo, námi ne-
poznáno, námi zaprodáváno, ale bez čeho by
život stál za zlámanou grešli, za starou belu! 

A já Ti za nás všechny, kteří Ti rozumíme,
moc děkuji. Je to fuška, někdy je to na zdrá-
vaskrálovno, někdy z toho naskakuje husí ků-
že, ale vedeš si statečně. Jde Ti o mnohem
víc. Doufám, že my, ti kolem, to víme.

Karla Erbová
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Karel Adamus

Básně obrazy (12)



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

Karla Erbová (1933 Plzeň) – básnířka
a prozaička, žije v Praze

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

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

Roman Kníže (1952 Opava) – básník, žije
v Plzni

Lucie Koutná (1980 Praha) – v Plzni 
vystudovala FPE ZČU, básnířka 
a prozaička, žije v Praze

Tomáš Kunc (1963 Plzeň) – lékař, výtvarník
hudebník a básník, žije v Záluží u Plzně

Martin Lang (1954 Praha) – geolog 
a básník, vedoucí Muzea Středních Brd
ve Strašicích, žije v Mirošově

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

Karolína Pláničková (1975 Klatovy)
– pedagožka a literátka, žije v Plzni

Eva Rajtmajerová (1959 Manětín – 2011
Plzeň) – knihkupkyně a básnířka, žila
v Plzni

Dana Raunerová (1955 Cheb) – výtvarnice
a prozaička, žije v České Bříze

Lucie Růtová (1993 Plzeň) – studentka,
žije v Prášilech u Sušice

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

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