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EDITORIAL 1

Hoø, jsi-li ohnìm.

Karla Erbová

Dubnové pøepršky jsou tady a s nimi    

i dubnový PLŽ. Mohlo by se pøi listování 

novým èíslem èasopisu zdát, že a� dìlá-

me co dìláme, poøád pøipomínáme nìèí 

narozeniny, nìèí životní jubileum, poøád 

abychom mìli plné ruce nachystaných 

zdravic a gratulací a obrácenì. Dokonce 

máme dùvodù k oslavám ještì více než 

v minulém èísle! Po kulatých èi pùlku-

latých narozeninách Kvìty Monhartové  

a Václava Grubera v minulém Plži ten-

tokrát mají své kula�ouèké kulatiny nebo 

neménì zakulacené pùlkulatiny hned tøi 

persony: v Tøinci je mùže slavit plzeòský 

rodák, spisovatel a výtvarník Karel Ada-

mus, kterému na dálku pøejeme zdraví, 

zdraví a zase jen zdraví (též jako auto-

rovi Plže, nyní pisateli Starých pøíbìhù), 

naopak v Dobøanech životní èas dospìl  

k jubileu básníøky Evy Válkové. Také jí 

rádi vinšujeme pravým plžím blahopøá-

ním, aby ne! A doporuèujeme všem na-

šim vìrným ètenáøùm, a� si pøeètou její 

nové verše.

Dotøetice všeho nejlepšího: v dubnu 

má cosi jako nekoneèné kulatiny Karla 

Erbová. Tato klasièka plzeòské poezie si-

ce už dlouho pøebývá v Praze, leè v Plzni 

je jako doma. Vlastnì je poøád v Plzni 

doma – a také své sbírky nejèastìji vy-

dává v Plzni a okolí. Aèkoli nejenom tam 

a tady. Co však o ní v editorialu napsat 

jiného než odkázat na upøímné a citlivé 

vyznání úcty, s nímž v rubrice Šalmaj  

pøišel zprvu jihomoravský, poté severo-

èeský a dnes zèásti i støedoèeský poeta 

a kritik Ivo Harák? Zavøít tak kolegu Ha-

ráka do nìjaké plží jeskynì, urèitì by      

v ní sepsal monografii o díle Karly Er-

bové, jenomže ouha: musí uèit a pøed-

nášet, studenti èekají, studentky èekají… 

Navíc vysokoškolská byrokracie bývá 

neúnavnì protivná. Každopádnì by si 

Erbová takovou monografii zasloužila. 

Nejlépe vskutku z Harákova pera! Zatím 

jí adresujeme velkou plží gratulaci, pøed-

stavujeme její novìjší verše i prózu a po-

tìšenì pøipomínáme, že Erbová patøí     

k nejpilnìjším pøispìvatelùm Plže: mìla 

v nìm i svou autorskou rubriku, psala do 

nìj ráda – vìøme, že i nadále do nìj bu-

de psát ráda.

Pro samá blahopøání nezbývá dost 

místa pro chvaloøeè urèenou dalším 

autorùm dubnového èísla. Proto struènì, 

ale vskutku pochvalnì: Výtvarníka Jiøího 

Slívu možná zná každý, ale že píše sa-

tirickou poezii, to jste vìdìli? Vladislav 

Høebíèek byl kdysi hvìzdnou kometou 

èili vlasaticí Ason-klubu; teï už žel po-

vìsil poezii na høebík, a tak mu tiskneme 

neuveøejnìné verše: kéž by se jednou 

vrátil k básnìní! A co dál? Nový plzeò-

ský literární talent jako hrom – Tereza 

Èermáková. Tak a� se vám líbí – její pró-

za i nový Plž.



POEZIE 2

Jiøí Slíva

Rádio hlásí...

Rádio hlásí – v Budapešti

Rádio hlásí: v Budapešti

prý se v noci nedá vyjít.

Toulaví psi v noci vøeští,

štìkají a divì vyjí,

nevyspáním hlava tøeští...

Teï nám korespondent píše.

Že to není v Budapešti,

ale v Bukurešti spíše.

Rádio hlásí – bába na koštìti

Rádio hlásí:

milé dìti,

pøiletí bába 

na koštìti.

Ten, kdo jí øekne

mladá paní,

dostane stovku

na mlsání.

Rádio hlásí – zprávy z Èíny

Rádio hlásí

zprávy z Èíny:

zemí táhnou

stíny.

Unavení

Èíòané jdou

z kurzù

angliètiny.

Rádio hlásí – ze senátu

Rádio hlásí: ze senátu

ozývá se kruèení.

Zpráva øíká: „Po špenátu.”

Bez dalšího urèení.

Rádio hlásí: senátoøi

bìží, jako když jim hoøí

za zadnicí vata...

Cožpak tohle patøí do zpráv?

Promiòte mi slova pádná.

Cožpak už vám není žádná

instituce svatá?

Rádio hlásí – z hnoje

Rádio hlásí pøímo z hnoje:

prý tam byly nepokoje,

teï tam prázdno,

pusto je.

Slepice jsou

na paprice,

kohoutek prch’

do sprch.

A kdo zùstal u hnoje?

Jenom ti tøi

reportéøi.

Jinak prázdno,

pusto je.
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zjistili proè

smrdí tchoøi

Pokusí se

poradit,

jak ty tchoøe

odsmradit.

Pro zaèátek 

ukáží,

jak se vonìt

v podpaží.

Rádio hlásí – Mona Lisa

Rádio hlásí

divnou zprávu:

Mona Lisa si

dìlá hlavu,

èasto se sama

sebe ptává,

jestli je falešná,

anebo pravá.

Budí se v noci,

potí se zrána,

bojí se, zda není

padìlaná.

Rádio hlásí – v klášteøe

Rádio hlásí: v klášteøe

o pùlnoèním tichu

ozývá se hašteøe-

ní bøichatých mnichù.

Hádají se, který z nich

lépe drží celibát.

Já, chlubí se jeden z nich,

vydržím i nelíbat!

Rádio hlásí – žurnalisté

Rádio hlásí: novináøi

nejsou o nic vìtší lháøi,

nežli tøeba politici,

to je tøeba nahlas øíci.

Rádio hlásí: žurnalisté

od pøírody duše èisté

dobráci jsou od kosti.

Nepíšou lži úmyslnì,

pokud ano, je to plnì

dáno jejich tupostí.

Rádio hlásí – v Singapúru

Rádio hlásí: v Singapúru

jsou prý lidé døíve vzhùru,

nežli tøeba na Karlštejnì,

prý se o nì ale stejnì

není tøeba obávat,

jdou zas o to døíve spát.

Rádio hlásí – v Kopøivnici

Rádio hlásí: v Kopøivnici,

na severu Moravy,

se poprali dva protivníci,

mlátili se do hlavy.

Vždycky, když se opijí,

tak se mlátí kopií

prototypu Tatrovky

(svìdkù máme na stovky)

Rádio hlásí – tchoøi

Rádio hlásí:

profesoøi
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Šrám

PRÓZA

Pøemysl, pøáteli nazývaný Pøemýšlo-

viè, pøišel do práce s docela slušným 

šrámem na tváøi. Šrám byl tenký, ostrý, 

jako by jej zpùsobila jehla. Táhl se od 

vnìjšího koutku levého oka šikmo k bra-

dì. Aèkoli byl vzápìtí po svém vzniku 

náležitì ošetøen milující rukou, zdálo se, 

že nemá daleko k zanícení.

Po jeho pøíèinì se nikdo neptal. 

Všichni, i ti, kteøí incidentu nebyli pøí-

tomni, již byli náležitì a detailnì infor-

mováni. Každý se tváøil tak pøehnanì 

nevšímavì, že Pøemyslovi bylo jasné, že 

se dívá jen a jen na jeho poznamenanou 

tváø. Bylo to nepøíjemné, ale nedalo se 

nic dìlat.

Pøemysl Pøemýšloviè byl básník. Po-

kládal to sice za svùj jediný životní údìl, 

ale živit se musel docela jinou, obyèej-

nou prací obyèejných lidièek. Básnièkami 

se u nás ještì nikdo neuživil. Pøesto se 

dá øíci, že to byl dobrý básník. Mìl na 

svém kontì nìkolik vydaných básnických 

sbírek, èas od èasu byl pozván na autor-

ské ètení, jednou se dokonce zúèastnil    

i jakéhosi semináøe na téma JAK PSÁT. 

Moc ho to nepoznamenalo. Pøemysl 

byl èlovìk vzdìlaný, neustále se vzdìlá-

vající, jak jinak: Pøemýšloviè - a podobné 

nalejvárny nepotøeboval. Stejnì nejsou  

k nièemu. Jen sem tam cítil potøebu se 

nìkde objevit – kdo není vidìt, jako by 

neexistoval – navázat nìjakou tu zná-

most s dalšími, podobnì postiženými, 

pøípadnì získat typ na noviny, které nì-

co otisknou, dokonce i ubohouèký hono-

Karla Erbová

ráø zašlou, èi na vydavatele, který vydá 

knížku a nechce od autora zase až tak 

nehorázné peníze. O vydavateli, který 

knížku vydá bez finanèního pøispìní au-

tora a zaplatí dokonce i honoráø, nikdo   

z takto získaných známých nevìdìl. Ne-

bo se o tu drahocennost nehodlal dìlit.

Vèera mìl Pøemysl Pøemýšloviè opìt 

jeden ze svých š�astných dnù - absol-

voval autorské ètení v mìstské knihovnì 

a mìl dokonce i úspìch. Jak øíkám, byl 

to básník dobrý, jeho poezie se dala ne-

jen poslouchat, dalo se o ní i pøemýšlet, 

pøípadnì si s autorem o ní pohovoøit, da-

lo se k ní i vracet. Navíc mìl pomìrnì 

hodnì kamarádù, pøíbuzných, známých, 

spolupracovníkù a bývalých spolustu-

dentù, a tak bylo plno. Nìjakých 25-30 li-

dí, což není bìžná vìc. Veèer byl zdaøi-

lý, poezie se líbila. Básník se svou kre-

denciózní postavou a lysou lebkou sice 

ménì, ale mìl nìžné, snivé oèi, tichý 

hlas, byl to hodný, mírný, ušlechtilý èlo-

vìk a vyzaøovalo to z nìj. Takže vìtšinì 

pøítomných vlastnì ani nevadilo, že po-

èínaje tøetí øadou už nic neslyšeli.

Po celou dobu svého vystoupení držel 

v pravé ruce dvì rudé rùže. Když skon-

èil, zaznìl upøímný potlesk. Vstal, obì rù-

že nìžnì políbil, pøistoupil k první øa-   

dì, podal jednu z rùží mladé, krásné 

dívce, kterou objal a políbil. Poté pøistou-

pil k øadì tøetí k dámì v nejlepších le-

tech, která byla jeho manželkou, a i jí po-

dal rùži. Také ji objal.
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do tajemství zasvìcených, našeho bás-

níka oznaèovala slovem VÙL.

Pøemysl Pøemýšloviè mìl další dùvod 

k pøemýšlení. Svùj šrám nosil bezmála 

jako šerpu lásky, ale cosi mu stále zù-

stávalo zahaleno. Proè? K sedmi stateè-

ným nepatøil. I pøátelé o nìm øíkali, že je 

bábovka (to v lepším pøípadì), posera 

(když šlo do tuhého) èi rovnou, že je to 

starý kompromisník, dobrý sice k lah-

vince èerveného, ale spolehnout na nìj 

nelze, to si musí každý obstarat sám.

Do stolu Pøemysl Pøemýšloviè bouch-

nout neumìl, i kdyby se dìla nevímjaká 

levárna. Odejít se vztyèenou hlavou støe-

dem, když už mu køivota vùbec nešla 

pod nos? To nebyla jeho parketa. Ráznì 

se v životì nikoho nezastal, nebo� to by-

lo pro nìj spoleèensky neúnosné.

Jinak to však byla duše citlivá, jemná, 

a proto èasto zamilovaná. Manželka tuto 

drobnou vadu na kráse snášela mnoho 

let s nadìjí, že se vzpamatuje anebo že 

stáøí vykoná své, ale trvalo to už pøíliš 

dlouho, a tak si i ona našla útìchu. Je-

dinou podmínkou bylo, že to nesmí být 

básník. 

Tentokrát však hrneèek její trpìlivosti 

pøetekl a rozhodla se nevìrníka ztrestat. 

Ba i kufry mu sbalit, což Pøemysl dosud 

netušil.

Dívka, kvùli níž k incidentu došlo, 

zùstala s krásnýma, udivenýma oèima 

plnýma otázek zcela konsternovaná, 

protože takové razantnosti a netaktnosti 

by se od zmínìné dámy nikdy nenadála. 

I ona byla jemná, citlivá a nìžná duše. 

Miláèek Pøemysl v jejích oèích v tu chvíli 

nabyl velikosti antického hrdiny.

Ostatní úèastníci veèera se pomìrnì 

rychle rozešli s omluvami, že ještì nìco 

Manželka byla rovnìž citlivá, mírná 

žena, milující a chápající. Tentokrát však 

už toho mìla dost. Tou darovanou rùží 

se našemu básníkovi ohnala po oblièeji. 

Rùže, jak známo, mívají trny. Proto ten 

šrám. 

Ta mladá, krásná žena byla básníko-

vou milenkou. Nikoli první, nikoli posled-

ní. Manželka o tom vìdìla, jakož i o øa-

dì dalších. Vždycky od nìj odcházely      

z vlastního rozhodnutí. On by nikdy k tak 

zoufalému a drásajícímu èinu nepøistou-

pil. Ta poslední jej opustila jen proto, že  

jí kapal kohoutek v koupelnì. Tuto zá-

vadu objevil její kamarád ze studií, který 

k ní zašel vrátit jakousi odbornou knihu. 

Druhý den se dostavil s potøebným náøa-

dím, které se obvykle v domácnostech 

snivcù a jejich milenek nenachází a bez 

váhání závadu odstranil. Bylo to gesto 

tak výmluvné, že mu muselo být podì-

kováno. V posteli.

Zeï vedle lùžka byla popsána krásný-

mi verši, avšak shledáno, že muž, který 

umí opravit vodovodní kohoutek, umí ne-

jen to a dovoleno mu zùstat. 

Z této události se náš básník nemohl 

dlouho utìšit. Za nocí, kdy své srdce rval 

na kousky, napsal mimoøádnì krásnou 

básnickou sbírku. Ta oslovila dívku, jíž 

Pøemysl Pøemýšloviè daroval rudou rùži.

K zoufalému gestu, které takøíkajíc 

vešlo do dìjin literatury, dohnala chápa-

jící manželku, jak se sama v kruhu nej-

bližších pøátel pøiznala, jeho stále nekon-

èící blbost.

Pøítomné dámy, ostatnì do sladké-  

ho tajemství zasvìcené, ji zcela chápaly 

a jednohlasnì tvrdily, že to mìla udìlat 

dávno. Vìtšina pøítomných pánù, rovnìž 
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Karla Erbová

Dalibor

PRÓZA

V onom létì jsme si s Janou udìlaly 

výlet do Èimelic. Prý je tam kvìtinová 

výstava. Byla. Pøekrásná, jak jinak. Byl 

horký den, davy návštìvníkù, na limo-

nádu se stála fronta. Mezi tìmi kvìtino-

vými zázraky výstava keramiky, která mi 

vzala dech. Pan Fifka a jeho úsmìvní 

apoštolové, postavy historické i vymyšle-

né, mušketýøi a králové, uèenci a zvíøata 

bájná – prostì mi padl do srdce. 

Nahlas jsem si povzdechla, že nìja-

kou malièkost od toho bájeèného ke-

ramika bych chtìla mít ve svém bytì, 

tak, pro radost z každého dne.

„Na námìstí v Díle ho právì mají,” 

pravila Jana. „Já si ho nekoupím. Milá-

èek se s ním zná a mùže mi nìco od nìj 

obstarat za nevelký peníz.”

Mìla jsem chu� jí jednu vrazit. Vìdìla, 

že mám kapsu jednu prázdnou a druhou 

vysypanou, a tak se pøede mnou chlubí, 

že ona mùže mít takovou krásu za hu-

bièku.

Padla na mne lítost z pokaòkaného 

letního dne, který pøinesl tolik radosti, ale 

snažila jsem se nedat to znát. Takovou 

radost jí neudìlám.

Druhý den dopoledne jsem vyrazila 

do Díla. Fifku mìli, dokonce bylo možno 

si vybrat z nìkolika dílek. Vybrala jsem  

si keramiku k zavìšení na zeï: gotic-   

ká vìž, v ní zamøížované gotické okén-

ko, za okénkem poprsí s houslièkami.    

Z okénka na drátku visel až k patì vìže 

džbáneèek.

Tenkrát se dala umìlecká díla poøídit 

snadno: položili jste na pult v Díle ob-

èanku, stovku a odnášeli jste si tøeba 

obraz za tøi tisíce a kopii smlouvy, v níž 

jste se zavázali každý mìsíc platit tøe-  

ba právì také po stovce. Žádní ruèitelé, 

žádné úroky, vìøilo se lidem.

Koupì Dalibora tedy pøíliš nebolela. 

Vìdìla jsem, že nìkolik mìsícù budu 

posílat po stovce, ale odnášela jsem ho 

pøesto nechápal. Vždy� jí pøece všechno 

øekl! Pravdomluvnost manželé kladli na 

první místo jejich vzájemného soužití, tak 

proè ta záš�? Vùbec mu nedošlo, že 

manželka má jeho avantýr prostì plné 

zuby a že je naèase, aby si hledal aspoò 

nìjakou støechu nad hlavou, jinou ku-

chaøku, jinou uklízeèku, jinou pradlenku 

a jinou organizaènì schopnou bytost, 

která se o nìj bude starat. Poèínaje ka-

pajícím kohoutkem.

mají. Doma je opuštìný pes, musí ještì 

za babièkou do domova dùchodcù, musí 

pro šéfa dodìlat jakousi zprávu, není jim 

dneska nìjak dobøe a podobnì.

Pøemyslu Pøemýšlovièi to nedošlo. 

Pøikládal si na poranìnou tváø vlhký 

ubrousek, díval se oddaným zrakem na 

tu, která jej láskyplnì hladila po rameni, 

nebo� vlasù nebylo. Snažil se dopátrat 

dùvodu manželèina èinu. I svých nema-

lých znalostí z oboru psychologie použil, 



7

„A pochutná si?” – „Pochutná si.” – 

„Proè až veèer, když ho nevidíš?”

„Nemohu ho pøece urazit tou almuž-

nou, vždy� ti øíkám, že je to umìlec, 

taková dušièka køehká. Musím to re-

spektovat.”

„A on ti potom hraje?” – „Ano. Chceš, 

zahraje i tobì, ano?”

Mezitím jsem nenápadnì zapnula 

gramofon, na nìmž byl pøipraven hou-

slový koncert – a Dalibor zaèal hrát.

Sedìly jsme na polštáøích na zemi, 

oèi upøené na Dalibora a bylo nám do-

bøe. Pozorovala jsem to krásné dítì, 

které hltalo hudbu i pøíbìh a mìla radost. 

Snad jsem do ní zasela semínko. Deska 

dohrála, dítì se zvedlo z polštáøe, po-

dívalo se na gramofon a øeklo: „Ale to 

hrála ta deska, viï, teto?”

Zhroutilo se ve mnì celé pohoøí. I ty, 

Brute, chtìlo se mi køièet. Bylo mi líto, že 

ten tvoreèek, pøed minutou tak uchvá-

cený, je najednou realistický jako starý 

èlovìk.

Nedalo se nic dìlat než to pøijmout. 

Jen jsem si víckrát netroufla jí tu krásnou 

pohádku znovu vyprávìt.

Dalibor se mnou putoval z bytu do by-

tu, pokaždé mu bylo pøidìleno èestné 

místo, stal se èlenem rodiny. Dnes jsem 

se pøestìhovala pojedenácté. Myslela 

jsem, že už jsem si dávku tìchto radostí 

vybrala, ale mýlila jsem se. Nìkdo dru- 

hý se postaral o to, že jsem musela 

zmìnit adresu. Byt patøí dceøi, ale já tam 

mám nìco, z èeho se pokusím opìtnì 

vybudovat domov. Tentokrát už jen pro 

sebe. Už nechci, aby mne bolelo další 

louèení s láskou, nadìjí a vírou. V mini-

pøedsíòce visí na zdi proti vchodovým 

dveøím Dalibor. Vítací výbor pro ty, kdož 

v dobrém pøijdou.

v náruèi, v oèích štìstí. Doma jsem ho 

povìsila na zeï nad nízkou bílou skøíò-

ku, na níž ležel gramofon, a zazvonila    

u Jany. 

„Pojï na kafe,” pozvala jsem ji. Ne-

tušila zradu a hned se mnou šla o to 

patro výš – bydlely jsme v jednom domì.

Udìlala jsem kávu a posadila ji tak, 

aby její zrak padl na stìnu s Daliborem. 

Všimla si.

„Tak ty máš Fifku,” pronesla se špatnì 

tlumenou závistí v hlase.

„Neodolala jsem.”

Druhý den si Jana v Díle koupila Cy-

rila a Metodìje a Jana Amose, hledícího 

z okna. Musela mne trumfnout, samo-

zøejmì. Ani neèekala, až jí to miláèek 

pøinese mnohem lacinìji.

Ve stejném domì bydlel i mùj bratr se 

ženou a tøíletou Verunkou. Verunka cho-

dila každý den ke mnì na návštìvu, byla 

to hezká, milá holèièka. Bývalo mi s ní  

po smrti mého muže ménì smutno.

I dneska za�ukala: „Teto Kalièko, teto 

Kalièko –”

„Pojï dál, Verunko, mám pro tebe 

pøekvapení.”

Pøedstavila jsem ji Daliborovi jako 

svoji neteø a doporuèila mu, aby ji mìl 

rád. Holèièce jsem vyprávìla o tom, kdo 

to byl Dalibor a co v té vìži za møížemi 

dìlá. Poslouchala se zanícením.

„A proè je tady ten džbáneèek?”- „Na 

víno.” – „Tak mu tam nalej, teto.”

„Teï ne, Verunko, až veèer.” –„A proè? 

Já chci vidìt, jak to bude pít.”

„To nejde, holèièko. Víš, on je umìlec 

a to jsou citliví a nesmìlí lidé. Nemohu 

ho urazit tím, že se budu dívat. Naleju 

mu vína vždycky veèer a on ho v noci, 

když spím, vypije.”
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Karla Erbová

Kdosi
NÌKOMU DALEKO 

Nìkomu blízko

Mùžem si hlavu vykøièet

Uschlá a ztvrdlá popíranou žízní

         to je ta hlína

z níž jsme stvoøeni

U cesty na ní roste podbìl

Jitrocel bodlák kopøivy

Spí na ní kumpáni

         s nimiž jsme táhli svìtem

a chtìli chvíli být

Naslouchat zvonùm z nedaleké vsi

a èekat motýly

a v noci chvosty komet

Chraplavì pøeštìkávali se psi

S námi pak strach být tady obèas sám

Za sebe sám

A za ty druhé zpola

TY OHNÌ ZA ZÁDY
          které jsme uhasili

to že je domov?

Ten nìkdy po bradu

a jindy po kolena?

To že jsou støepy

          které navrstvíme

na stopy vèerejších

aby nás rozpoznali?

A kapsy plné slibù 

A hlavy mrákotné

A pøece žijem! Také z darù:

Práce a radost dìti rovnìž smrt

          jakož i poezie

Ale kde hrdost

Pohození høívou

Ještì tu s námi bydlí?

Skví se jak Saint Michel nad ústupem vod

KOLIK je èasù na zemi?
Který z nich právì vzhùru?

Po Zlaté stoce plavou èísi vlasy

a vùnì cizích rozhnìvaných duší

Na bøehu leží rozvaliny

         té zemì samotáøù:

Kláštera

Zámku

Hospody

Na bøehu postava

Kdo jsi?

KDOSI
        KDOSI

               kdosi

BUDEME SPOLU MLUVIT 

O VÁŽNÉM
Tudíž vestoje

Tudíž pøed stolem

pøed nímž se scházíme 

            ke slavnostem chleba

na zámku Piastovcù v Brzegu

Aèkoli dokážeš se podepsat

Chlubíš se že I psát

že psát I vlastní knihy

ještì ses chlapèe nenauèil èíst

            cizí øádky

Ještì máš onu umanutost bláznù

pro které vždycky prší zvláš�

Stále jen vidíš vlastní písmena

Zeptej se obèas: Jak je venku?

Padají jablka Padají Perseidy

Padají marná slova
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HOØ

         jsi-li ohnìm

pøeskoè strmý bøeh

zacloò si oèi Buï!

Hlas ve sluchátkách 

         se málem topí

Co ti to poøád našeptává?

Tenata Úplòky èi pomsty?

Øekl ti: Bude smutno

a stále vìtší nepøítomnost

Zemì se bude ohlížet

Jsme jen kus kamene

z nìhož èas ukousává

z nìkoho písek

z nìkoho viklan somnambul

PØÁTELÉ ODEŠLI
Gesta tu sice zbyla 

ale to ticho!

odkud pøišlo ticho?

Aby se z toho jeden uchlácholil

otevøel šuplík komody

          Vypluly mu vstøíc

zatuchlé vùnì parfémù

známosti ze šantánù

a èísi foto: byl to však on sám

ve vìku dvou – tøí let

s prstíkem na ústech

Tohle jsme byli – šeptal si

Proè jsme se nepotkali?

POZLÁTKA SLÁVY UMYL DÉŠ�
Kde je ta jiskra

Kde ten mrak

Kde tikot hodin

Kousek toho ledu

Po kom ty housle na høebíku?

9

Jen jedno víme: život náš

vypravování plné zámlk

že zítra bude pozdì

Profláklé povezou na lafetì dìla

Básníka vynesou postranním vchodem

JAK NOBLESNÌ 

SE DNESKA KLENE TICHO
Kamarád malíø líèí zeširoka

           jak možno trhat papír

Podél a napøíè Ano to znám

Za oknem bøeznové slunce

           na kusy rve øeku

Kolikrát prùtrž

Kolikrát velká voda

a prùvan který všechno zpøehází

aèkoli uvázané u pøístavu

A ty mi píšeš: Každý osud

obèas si øekne o výkøik

PODE MNOU MÌSTO

          které nemusím

Až pøíliš marnivé

Až pøíliš vìrolomné

Tu žádný èerstvì navátý sníh

Tu nikdy mohérová mlha

Tu nikdy polární záø

nad historií zadních traktù domù

Tady spíš jeden sám

Pojedu domù! Otevøu okna:

Za nimi hrdá noblesa vìží

Rudé plebejství støech

A ve tmì cosi zlatì svítí: Déš�



Karel Adamus

Staré pøíbìhy II.
6. Jak èasto?

„Proè nevkládáte do svých pøíbìhù víc 
okolností, víc toho, co bytosti obklopuje, 
víc pøedmìtù ze skuteèného života?” 
pustil se do mistra Øemena mistr Podnìt. 
„Okolnosti, pøedmìty? Co tím míníte?” 
opáèil mistr. „Tøeba letadlo, tøípokojový 
byt, zdvoøilost, kanceláø, obchod, napøed, 
koupelna, dejme tomu, ulice, policie, tak-
že, botník, víceménì, køoví, vidlièka, øí-
še, pøíznivec, výslovnì, koèka, prezident, 
øešení, náøadí, žlutá, polnost, náhodnì, 
rozloha, stát, voòavka, práce, rozdíl, 
topení, bunda, jazykozpyt, úøad, horeè-
ka, nazdar, hlavnì, obèan, rozhlížení, 
hruška, vlak, plán, pùda, hromada, pa-
lec, spiknutí, úžeh, podlaha, kolo, výhled, 
tajemník, postel, kapesník, žehlièka…,      
a tak,” nadhodil mistr Podnik. „Když nì-
co z toho potøebuji, tak to tam vložím,” 
odvìtil mistr Øemen, „spíš si ale všímám 
toho základního, toho, co èlovìka prová-
zí  den co den po celý život,” vysvìtlil mu 
to. „Mùžete mi to základní pøiblížit?” po-
žádal ho mistr. „Napøíklad,” vysvìtloval 
mistr Øemen, „jak èasto se vám v životì 
stane, že se probudíte v letadle, nebo     
v køoví, nebo na ulici? Jistìže, jednou za 
èas se to stát mùže, a také se to stává, 
ale nestává se to dennì, dennì se však 
probouzíte,” pøiblížil mu mistr Øemen to 
základní.

7. Dopøedu

„Mistøe,” požádali mistra žáci, „øeknì-
te nám nìco o sobì. Nìjakou pøíhodu, 
která se vám stala.” „Dobøe,” pøitakal po 
chvíli váhání mistr, „ovšem,” dodal, 
„mistøi sami o sobì mluvit nemohou. Mo-
hou ale vzpomínat na doby, kdy ještì 

nebyli mistøi a žili nìkde ve svìtì. Tedy,” 
zaèal vzpomínat mistr, „když jsem byl 
starší, byl jsem nejvyšším státním úøed-
níkem…, ale abych nepøedbíhal,” odml-
èel se a pak upøesnil, „když jsem byl je-
štì starší, byl jsem starostou…, ale to 
bych zase pøedbíhal,” znova se opravil 
mistr, „když jsem byl velmi starý, byl 
jsem lesníkem…,” chvíli pøemýšlel, zda 
nepøedbíhá, a když usoudil, že je pøi tom 
správném stáøí pokraèoval, „zakládal 
jsem les. Zapíchl jsem vìtvièku a èekal 
jsem, až vyroste strom. Tak jsem po-
malu vìtvièku po vìtvièce strom po stro-
mu sázel, až zbývalo vysadit poslední 
strom, ale vìtvièka, kterou jsem zapí-  
chl ne a ne se ujmout, vždy po nìkolika 
dnech uschla. Nedalo mi to, zaèal jsem 
pátrat po pøíèinì, chtìl jsem zjistit, co 
brání rùstu, a tak pøinesl jsem si náøadí  
a zaèal v tom místì kopat. Netrvalo dlou-
ho a narazil jsem na obrovskou kamen-
nou desku, na které bylo nìco vyryto, 
nìjaký nápis. Oèistil jsem desku a na ka-
meni èetl nápis Dál! Kopej dál! To není 
samo sebou, napadlo mì, co když je to 
past, léèka, už tak jsem kopal dost hlu-
boko a teï ještì kopat dál? Vzal jsem 
pušku a do desky jsem støelil. Nápis Dál! 
Kopej dál! zmizel a objevil se tam ná-  
pis jiný, teï tam stálo Dál! Støílej dál!  
Vidìl jsem, že si s tím sám asi nepora-
dím, a tak jsem pøivedl na místo staros-
tu. Starosta si rovnìž nevìdìl rady, mìl 
však u sebe úøední razítko a provedl   
pokus zakázat jev úøední cestou, vyslo-
vil zákaz a desku orazítkoval. Nápis Dál! 
Støílej dál! zmizel a objevil se nápis  
nový, na desce teï stálo Dál! Razítkuj    
dál! ,Budu to muset ohlásit výš,’ mínil 
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8. Pochvala

„Mistøe,” oslovil nejstarší žák mistra, 

„nemìl byste obèas nìkoho pochválit?” 

„Dobøe,” usmál se mistr a praštil nejstar-

šího žáka holí, „kdo ještì chce pochvá-

lit?” Po chvíli se pøihlásil jeden z ostat-

ních žákù: „Taky bych chtìl nìkoho 

pochválit.” „Tebe musím napomenout,” 

praštil ho mistr holí. „A co ty?” obrátil se 

mistr na nejmladšího žáka. „Ani pochvá-

lit, ani napomenout,” øekl nejmladší žák. 

„Správnì,” praštil mistr holí nejmladšího 

žáka, „naše cesta vede støedem.”

11

vùz, tøeba žebøiòák, do nìjž je za-

pøáhnuto dvacet, tøicet, ètyøicet, padesát, 

sto, tøi sta, pìt set koní, na voze sedí nej-

starší žák, konì táhnou, nejstarší žák se 

veze,” nastínil mistr žákùm, jak si pøed-

stavit auto. Žáci žasli. „Jak to vypadá, 

když po dálnici jedou taková auta?” ptal 

se žák. „Není to chùze ani putování ba 

ani cestování to není; ve svìtì se tako-

vému zpùsobu pohybu øíká doprava,” po-

kraèoval ve vysvìtlování mistr, „je tu dál-

nice a po ní jedou auta. Takové auto vy-

padá jako pohybující se osobní krabice. 

Vsedì a osobnì, skoro na bobku se tìs-

nì nad zemí krèí v každé takové krabi-  

ci jeden èlovìk. Jeden, vsedì a osobnì. 

Jen jeden. Jen jeden jediný. Ne více. 

Drží se, drží se, drží se. Jede. Pohlíží 

pøímo pøed sebe, míøí vpøed, dál, poøád 

dál, jede, pøed sebe pohlíží, tam…, tam 

kam jede. A jede dopøedu, jede tam, 

tam…! Kam jede? Jede tam, kam vede 

dálnice!” „Takový svìt však musí brzy 

zaniknout, brzy se tam, ve svìtì, dojede, 

každá dálnice jednou skonèí,” usoudil 

nejmladší žák. „Zanikne, skonèí, skonèí,” 

utrousil ještì mistr, „ale až všudy pove-

de dálnice.”

starosta. ,A uvidíme!’ dodal výhružnì. 
Jev byl ohlášen výš, u desky se støídali 
rùzní úøedníci, kámen prohlédli, nevìdìli, 
co s ním a postoupili vìc výš, až vìc do-
šla na vládní úøad a ke kameni se dosta-
vil vládní úøedník. Chvíli okounìl, chtìl 
kámen vyzkoušet a kopnout do nìj krum-
páèem, z kapsy mu však pøitom vypadla 
obálka, spadla na kámen a zmizela v ka-
meni. Kámen obálku pohltil a projevil se 
nápisem Dál! Dávej dál! ,Vidíte to,’ øekl 
mu starosta, který ho doprovázel, ,vidíte, 
jak se kámen chová, co jste mìl v té 
obálce?’ ,Ále!’ mávnul rukou úøedník      
a hodil na kámen ještì nìkolik mincí, 
které kámen ihned pohltil. Na kameni se 
skvìl nápis Dál! Dávej dál! Vládní úøed-
ník o vìci zpravil nejvyššího vládního 
úøedníka a ten dostal nápad: ,Co kdy-
bychom se pokusili pomocí toho nena-
sytného kamene zbavit dluhù?’ Vydal se 
ke kameni v èele doprovodu a položil na 
kámen jakýsi dluhopis, nic se nedìlo; pøi 
bližším zkoumání se však zjistilo, že dluh 
se zdvojnásobil. Na kameni byl dál nápis 
Dál! Dávej dál! Nejvyšší vládní úøedník 
nechal kámen obehnat vysokým plotem 
a povolal znalce, aby se pokusili nìjak 
na kameni vymoci aspoò to, co pohltil, 
znalci si však nevìdìli rady, takže ne-
zbývalo než povolat šamana. Ten vìc 
prozkoumal a vyslovil se o ní takto: ,Za-
hrabejte kámen znova pod zem, kde 
pùvodnì byl, a tomu místu se vyhýbejte. 
V budoucnosti tudy povede dálnice.’ ” 

„Co to je ta dálnice?” zeptal se nej-

mladší žák, když pøíbìh skonèil. „Dálni-

ce je cesta, po které jezdí ve svìtì auta,” 

vysvìtlil slovo dálnice mistr. „Auta…,” ne-

chápal žák, „mohl byste nám to nìjak 

pøiblížit?” „Auto," pøemýšlel mistr, jak nej-

líp vìc pøiblížit, „tedy jen velmi pøibližnì, 

velmi malé auto, osobní auto,” jal se 

vysvìtlovat žákùm mistr, „pøedstavte si 
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Eva Válková

Jen lehký dotyk bradavek

Øíjnová jízda

Zlato podzimu
Rezne
Støíbro rybníkù
Bìlá
Hladový píše básnì
Ne sytý

Slunce
Šikmé jak osamìlá
Ptaèí noha
Za obzorem

A vlasy rákosí
Vlají kolem vlaku
Osvobozené
Od všech letních
Pøání

Meditace

Boky
Jako loï
Která obsahuje moøe
Slunce
Svítí žebry
Hrudního koše
A lotos hlavy
Záøí
Duhou vesmíru

Advent

V mlze stmívání
Se ztrácejí
Stopy zániku
Anebo to svítá

Svíèky betlémù
Ve tmì
Hned po poledni

A hryzání útrob
Zmatených
Netušeným tušením

Napùl narození
Napùl smrt

Lednová jízda

Èervený úplnìk slunce
Na vìtvích èerných stromù
Nad bílými zrcadly
Tušených rybníkù
Tìch zimních luk

Èervený úplnìk slunce
Otevírá
Mé zmrzlé srdce
Které se choulilo
S králíky
Na mezích strachu

Jízda Prahou

Majestát klášterù a hradù
Hemživé ulice
A polospánek budov
Zelené exploze stromù

Procházím nevìøící
Skepsí
Hemžením a polospánkem
A mezi dláždìním
Pár køehkých lísteèkù víry
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Vzpomínky 
na útesu Cokdyby

Moøem tvých oèí
A propastí zornic
Na opaènou stranu
Tmy
Pálící tak sladce
Žhnoucí nìhou

Tak voní
Pukající zemì
Oheò a voda
A dveøe modlitby

Pøedzvìsti nových svìtù

xxx

Za pouští slov
A popelem ztrát
Za smogem každodennosti
Leží mlha nad lesy
A ostøe voní
Podzimní listí

A je tu znova
Vzpomínka
Na stádo koní
Okøídlených
S oèima lanì

xxx

Trefa

Na støelnici štìstí

Obalená cukrovou vatou

Slov

A krepem rùží

Uèím se meditovat

V prádelnì dní

A blesky osvìtlují noci

Výbuchy

Podzemních vzpomínek

Mì budí

I ve snech

Hra s ohnìm

Vzpíná se

Kopyty bije

A høívou šlehá

Krev

Rozbouøená

Pohledem

Vùní tvé kùže

Ostruha vzpomínky

Vnoøená

Do mého klína

xxx

Jen lehký dotyk

Bradavek

Tìch rùžových spouštìèù

Ohromných vìcí

Jako je

Velký tøesk

A nový vesmír
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Oldøich Janota

Zapomenutá øemesla
Jeníèek s Maøenkou se živí nejstarším 

pohádkovým øemeslem, hupsla hopsla 

za mìstem, olupováním perníèkù. Nejlé-

pe na kostelích, tam jsou veliké, pìknì 

vypeèené. Faráø zdola volá: „Kdo mi to 

loupá perníèek?” A Maøenka, chlap fú-

ziska jak kubánský prezident, pøekvapivì 

jemným hláskem odpovídá: „Ale to 

jenom vìtøíèek!”

Faráø vybìhne s pistolkou, pif, paf, 

puf, jenže kdepak pistolka a faráø! Tre-

fuje se leda Pánubohu do oken, až mrak 

nad kostelem zdìraví jak cedník a leje 

jako z konve.

Jáøku, kampak ty ale s deštíkem na 

Jeníèka s Maøenkou! Chlapi popadnou 

utržený okap, zvednou ho nad hlavu       

a nespadne na nì ani kapka! Zato crrrr, 

namíøí okap na faráøe! Faráø je v tu ránu 

mokrý jak myš a utíká se schovat do 

kostela. Ludia sa možu poterhat smí- 

chy: „Tu máš, farárko, tež reštytùcyju!” 

Ve výkupnì (pro parní lokomotivy by 

to nebyla výkupna ale výtopna) se Little 

John and Mary tìší úctì až posvátné. 

Èasto tam se zamìstnanci postávají  

nad perníèky ve zbožném vytržení celé 

hodiny: „Tož toto jest ze sv. Haštala, toto 

okap od sv. Zdislavy, to møíž od sv. Ja-

kuba Vìtšího…” Až se èlovìku zpìt do 

reality vracet nechce.

Módou je dnes putovat do Santiago 

de Compostela èi do Medžugorje, ale 

Džej end Em, jak si sami J. a M. øíkají, 

neokázale navštìvují i docela opuštìné 

kaplièky a kostelíky zapadlých koutù na-

ší vlasti, bez sebemenší snahy o vlast-  

ní zviditelnìní. Kolik již zapomenutých 

kostelíèkù tak proputovali! Málokterý 

poutník by se s nimi v té horlivosti mohl 

mìøit. 

Navazují tak na tradice našich pøed-

kù, pøerušené kolektivizací, a jak svìdèí 

živý zájem návštìvníkù trhù tradièních 

øemesel o ukázky jejich práce, není to 

snaha zbyteèná. 

V celém tom svém pracovním kolotoèi 

nezapomínají ani na dìti. Pøipravili pro 

nì interaktivní hru „Osobo, nevidìla jste 

tu bìžet dìti?”  Dìti sborem odpovídají: 

„Ale to se ví, že z elektrárny padá smetí!”

Tradièní øemeslo Jeníèka a Maøenky 

je tak významným pøíspìvkem k regio-

nální politice zamìstnanosti, ale pøesto, 

jak už to bývá, narážejí nìkdy na ne-

pochopení: „Mìdìných okapù na koste-

lech stále ubývá, skoro všude již jsou je-

nom plastové,” stýská si „Džej” Jeníèek. 

„Øešením by bylo, keby štát dotoval vý-

kup plastových okapù za cenu mìdì-

ných, jak je tomu v jiných zemí EU,” 

dodává fúzatý performer Maøenka. 

Na otázku, zda neuvažují o vstupu do 

politiky, kde by mohli k øešení tìchto i ji-

ných palèivých problémù prakticky pøi-

spìt, odpovídají s úsmìvem: „Tož v tej 

naší robotì, poøád tak mezi nebem a ze-

mí, jest tež takovy parlament.” 

Býval kdysi jeden novináøský taký 

žánr, naozaj oblúbený, ale kde je mu 

nyèko konec. Jmenovalo se to soudniè-

ka. Zmizela s minulým režimem, náhle, 

nepozorovanì, jako když do vrabcù støe-

lí. A že tìch vrabcù bývalo!
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Vítr mi nadìlil
Vladislav Høebíèek

I.

Už zas pøechází vítr pøes chraš�ovská luka.

Havrani vìdí a houfují se ve vìtvích.

V hejnech pak táhnou za jeho vlhkým hlasem.

A za nimi,

se zhasnutými okny,

nedojezenou veèeøí

a rozlitými sklenkami vína,

pochodují domy.

II.

Nikdo se nepodiví.

Lidé se jen hloubìji pøitisknou k základùm

a naslouchají otøesùm zemì.

III.

Proè zrovna havrani a domy?

Kdo ví. Vždy tomu tak bylo.

A pak,

v téhle vesnici,

která je stejnì stará jako první bùh,

je zakázáno ptát se na cokoli.

IV.

Stáli jsme nìmí na vrásèité zemi.

Na obzoru se utápìla kostelní vìž.

Viseli na ní andìlé jednoho z dalších bohù

a zbìsile mávali køídly.

V.

„Až se vítr obrátí,”

otoèil jsem se k tobì,

abych poprvé v životì porušil zákaz,

„dáš mi ještì šanci?”

Tys ale mlèela jak tiché víno

a já znovu nenašel sílu

bodnout ti mlèky koštýø do srdce

a vdechnout.
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Josef Hrubý

Milejovice

Jak ta fùra zezlátla
V høívì stéblo
a èerný biè Nebe
se zvrhlo s obilím a pabuzou
pod dvouramenný køíž

Pod plachetkou osoba
a níž zlomený sochor

Ivo Harák

Hrst vzpomínek pro paní Karlu
Paní Karla. Už nevím, kdo mi ji takto 

pøedstavil. Vladimír Køivánek? Milan 
Hrabal? Zøejmì to bylo na nìkterém       
z Literárních Varnsdorfù. Pozdìji, když 
jsem ji lépe poznal, jsem si øekl: ano, 
skuteèná paní. Noblesní èlovìk. U nìhož 
jde o vlastnost nikoliv vrozenou, ale (nì-
kdy i bolestnì) získanou. Která se však 
stala souèástí její bytosti, nìèím, co tvoøí 
samu podstatu osobnosti Karly Erbové.

Noblesní... Nebo� to první, co ji za-
jímá, jste Vy a Vaše problémy, to, jak se 
Vám daøí, co je u Vás (ve Vaší rodinì      
i Vaší tvorbì) nového, jak se Vám po-
daøilo pøekonat veškeré stráznì a jak 
krásnì a zajímavì Vám to píše (a� už 
jste básníkem nebo kritikem). Díky tomu 
jsem velmi dlouho nevìdìl, jak neleh-
kou a strastiplnou byla její cesta za umì-
leckým mistrovstvím. Že se s ní život vì-
ru nemazlil a nemazlí. Tyhle vìci jsem se 
vlastnì musel dozvídat od tìch druhých. 
O sobì totiž spíše mlèela; a pokud 

hovoøila, tedy o tom, co nového jí má 
vyjít – anebo jak bylo na chalupì v Ku-
øímì (dobøe si pamatovala, že pocházím 
z nedalekého Tišnova: Brána nebes se 
tak dostala nejen do mých veršù).

Básníøka. S níž jsem se ale nejdøíve 
seznámil jako s blízkým èlovìkem a pøí-
jemnou spoleènicí. I pøiznal jsem se jí, že 
jsem s první recenzí jejího díla vìru vel-
mi dlouho váhal. Protože - i k tomu jsem 
se jí pøiznal – lhát neumím a kruté prav-
dy se pøátelùm øíkají špatnì. Hned jsem 
však také dodal: naštìstí jsem o Vás 
mohl psát pravdu. Protože se mi to líbilo. 
Smála se upøímnì. Stejnì upøímnì mi 
øekla: Ale kdyby se Vám to nelíbilo, na-
psal byste pravdu i tak, že!? – Napsal.    
O tuhle sebevražednou tendenci mne 
zatím mravní, literární otrlost nepøipra-
vila.

Básníøka, øeknìme tradièního støihu. 
Nad jejíž tvorbou vzpomenu Skácela, 
Šiktance; možná i Holana. Básníøka vel-

P.S. V Milejovicích jsem poprvé potkal Karlu Erbovou.
Bylo mi jedenáct a jí deset. Tolik k parabole po sedmdesáti letech.
S obdivem nad tím èasem a s díky.

Karle Erbové

             když se jí pøihodilo nevšední jubileum

zebe u studánky

která uzdravuje oèi

Mezi spánky máš

dvì lampièky

pro nadìji i beznadìj

až zase uvidíš kopyta

høívu moèál a køíž
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Noblesní... Také jako porotkynì øady 
soutìží. To už na Literárním Varnsdorfu, 
teï spolu zasedáme v porotì básnické 
èásti Magnesie Litery. Svìøená díla ète 
peèlivì, dùkladnì se s nimi seznamu-   
je, argumentuje stejnì pøesvìdèivì jako 
konstruktivnì. A na soutìžící, by� jsou 
nìkteøí v oboru zaèáteèníky, pohlíží ja- 
ko na své (mladší) kolegy, jimž mùže 
usnadnit (by� nikoli umésti) cestu: rada-
mi zaèasté vycházejícími z vlastní zku-
šenosti.

Kdysi jsem pravil, že o ženách je ta-
kovéto tvrzení ponìkud netaktní, nicmé-
nì že o ní – o básníøce – musím napsat: 
Karla Erbová zraje jako víno. Ne každé 
víno umí a smí ovšem dozrát. Sorty la-
ciné, vína nepovedená èi vína, která se 
pøedvádìjí na efekt, dozrát nesvedou. 
Èas u nich záhy odhalí nìkdejší drobné 
nedostatky – dorostlé do olbøímích chyb. 
Vína s charakterem, ovšem. Rád tedy 
opakuji: Karla Erbová zraje jako víno. 

Proèež se velmi tìším na další opusy 
vyšlé zpod jejího pera. Byl bych jenom 
rád, kdyby si jich více všimla koneènì 
také Praha.

Tenhle text jsem vùbec nemusel psát. 
Netøeba pøipomínat životní jubileum         
u básníøky, u níž jest zapotøebí pøipo-
mínat pøedevším její stále živé dílo. Stá-
le živé? – no ano, protože nevytváøí pod-
stavec k pozdìjší soše, ale nutí nás pøe-
mýšlet, dobásòovat, formulovat vlastní 
stanoviska – a obèas také nesouhlasit 
(pokud si pøeètete nìkterou z mých re-
cenzí jejích sbírek, záhy zjistíte, že ne-
jsou JEN pochvalné). 

Myšlení sice bolí, s Karlou Erbovou se 
touto svatou bolestí alespoò na chvíli 
stáváme také básníky. I za TOHLE sluší 
se paní Karle podìkovat. Za verše pocti-
vé a nešizené. Kéž bychom tohle – jdou-
ce vlastní cestou - také jednou svedli.    
A nejen v poezii.

kých témat (kulturních), pøiznaného pato-
su a dùvìry ve slovo. Nìkdy si øíkám: 
jako by neprošla padesátými a sedmde-
sátými léty. Jako by se nepotkala s vy-
prázdnìnými metaforami a slovy zneu-
žívanými k politické propagandì. Ano, 
tady pocházíme z jiných svìtù. Když mé 
rané verše kdysi srovnávali se Skáce-
lovými, nevnímal jsem to jenom jako 
pochvalu. Docela možná, že její pøístup   
k poezii vychází ze zkušenosti genera-
ce, která jako jedna z posledních mìla 
možnost poznat, co znamená, je-li národ 
plnì integrován ve svojí kultuøe. Jsou-li 
kulturními také jeho politici, manažeøi, 
dokonce i tak zvaní pracující. Tohle, by� 
zasuto pozdìjšími hubenými léty, zùstá-
vá v ní i její poezii pøítomno. Kdežto pro 
mne je poezie, literatura odjakživa zále-
žitostí ghetta: Kdysi trochu i politického, 
dnes ghetta nepraktických bláznù 
zabývajících se neužiteènými vìcmi.

Básníøka nestydící se za to, odkud 
pochází; svázaná s milovanou Plzní tisí-
ci viditelných i neviditelných nitek: sko-  
ro se stydím napsat, že jí to trošinku ta-
ké škodí. Jako by pro nìkteré zùstávala 
napoøád autorkou regionální. Jako by se 
vedle generaèních souputnic (Viola 
Fischerová, Jana Štroblová) stávala tro-
šinku outsiderem. Tou z Plznì. Ne z Pra-
hy (pøestože má právì zde už dlouho 
své trvalé bydlištì). Na Státní cenu za li-
teraturu byla zatím jenom nominována.   
V Magnesii Liteøe zasedá v porotì. Ano, 
má nìkolik Cen Bohumila Polana. Tìch 
plzeòských. A za sebe mohu øíci, kolik 
úsilí stála mne snaha prosadit recenzi na 
její novou knihu v kritické rubrice Tvaru. 
Úsilí marného. 

Noblesní autorka. Také tím, jak málo 
dbá na svoji popularitu. Kdyby mìla 
ostøejší lokty, kdyby se umìla lépe a ví-
ce vnucovat (jako kritik i básník dobøe 
vím, o èem hovoøím). Je až pøíliš pro nás 
snadné o ní mlèet. Nevnucuje se totiž; 
leda kvalitou díla.
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Stanislav Bukovský

Andìlé budou plesat

Chudoba cti netratí. Svatá pravda. Ale 

taky, jak napsal básník, nuzota z lidí lotry 

èiní a vlky z lesù žene hlad. Lepší lidé 

mívají dobré vychování, obèas se z nich 

však v mládí stává zlatá mládež a ve 

zralém vìku pak podvodníci. Chudáci  

ale také èasto sklouznou na dráhu zloèi-

nu. Nìkdy se zdá, že jim ani nic jiného 

než zlodìjna a prostituce nezbývá. Tìm, 

co oproti nuzákùm mají dost, mùže pøi-

Tunel aby byl jen tunel
Nic proti nièemu

Èeština je jazyk bohatý, k psaní 

poezie vhodný. Ale nepøesný a nejedno-

znaèný. K psaní vìdeckých statí prý hùøe 

použitelný. Bude tøeba napøíklad uzáko-

nit, aby houby byly jenom houby a ne zá-

roveò nic. A tunel aby byl jen tunel. Jiné 

tunely by se nemìly dovolit. Zde je ukáz-

ka nìkterých takových nepøesností:

Není tam nic. Tak to tam asi bude nìco. 

Nebo tam bude nic?

Nikdo nic neví. Mùže vùbec nikdo, a� už 

nic nebo nìco, vìdìt?

Nikomu nevìø! A jak bych asi mohl niko-

mu vìøit?

Z nièehož nic. Netøeba øíkat. Z nièehož 

nemùže být nìco ani z nìèehož nic.

Je to strašnì krásné. Tak je to krásné 

nebo strašné?

Pìkné, hroznì pìkné, strašnì pìkné. 

Nejpìknìjší je hrùzostrašnì pìkné?

Blbé, strašnì blbé, pìknì blbé. Hezké, 

strašnì hezké, pìknì hezké?

Muži mohou být zmužilí. Mohou být ženy 

zženštilé?

Zbabìlci se také mohou zmužit. Mohou 

se zmužit báby?

Èlovìk je muž nebo žena. Mùže ke mnì 

pøijít nìjaká èlovìk?

Je víc lidí lidé nebo lid? Nejvíc lidí asi 

bude lidstvo.

Šli jsme na houby. Houby jsme našli. Co 

jsme našli?

Nevycválaný mladík. Vycválaný staøík?

Nezbeda dìlá neplechy. Zbeda dìlá ple-

chy?

Nerudný neruda. Rudný ruda?

Neøestný nemrava. Øestný mrava?

Klíè – paklíè. Hýl – pahýl? Ruka – paru-

ka? 

Nožka – ponožka. Høeb – pohøeb?

Smyèka – pøesmyèka. Kližka – pøekliž-

ka?

Past – propast. Rok – prorok?

Hrad – zahrada. Plat – záplata?

Hodit za hlavu. Záhlaví?

Vzít po hlavì. Pohlaví?

Nová doba pøináší nové hlavolamy: Muži 

se doposud ženili a ženy vdávaly. Nic 

proti nièemu ani nìèemu.

Jak ale to je pøi uzavírání registrovaného 

partnerství? Ženy se se ženami žení? To 

by šlo. Ale co muži? Ti se vdávají? 
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staví babylónské vìže a chudáci nemají, 

kde by hlavu složili.

Papež Lev XIII. požadoval zajištìní 

úèasti všech na bohatství podle zásad 

spravedlnosti. Totéž, co Lev XIII. v libe-

ralistickém kapitalismu, chtìl Petr Chel-

èický již bezmála o 500 let døíve ve støe-

dovìkém feudalismu, kdy tøi spoleèenské 

tøídy byly pøirovnávány k tìlesným údùm. 

V traktátu O trojím lidu napsal: „Ó, kte-

rak daleko jsú od øeèi sv. Pavla, aby 

trpìli všichni údové pro núzi každého 

úda. Tito pláèí, ano je lúpí, vìzie, šacují, 

a oni se smìjí jeho veliké bídì.”

Teï, zdá se, alespoò v naší zemi na-

stane obrat k lepšímu. Církev získá ma-

jetek. Pøedpokládám, že buï ho podle 

Kristova doporuèení rozprodá a rozdá 

chudým anebo se soustøedí na to, jak, 

obraznì øeèeno, nauèit chudé chytat ry-

by a jak jim napomoci v hledání mož-

ností rybolovu. Její pøíklad, výchova a ra-

dy urèí smìr jak dál a její pomocná ruka 

nám pomùže øešit spoleèenské problé-

my. Bohatí se zastydí a zaènou ve svých 

chudších bližních vidìt své bratry. Bude-

li se církvi v tomto úsilí daøit, možná, že 

se zastaví odliv vìøících a namísto ne-

køes�anského sobectví a vydøidušství      

a také lhostejnosti, vítìznì nastoupí 

køes�anská pravda a láska a my všichni 

se vrátíme dobrovolnì a rádi do lùna 

církve svaté.

Co nešlo po Bílé hoøe po dobrém,       

a bylo proto provedeno po zlém, teï 

možná probìhne bez jakéhokoliv násilí. 

Andìlé v nebi budou nad tím èeským 

zázrakem plesat.

padat, že také nemají dost, a chovají se 

pak jako ti, co nemají dost, jako ti, co ne-

mají vùbec nic.

Zkrátka všichni by chtìli mít víc, ti  

nejchudší by si pøáli mít alespoò co jíst. 

Pro ty, co jsou na dnì, snaha nìco získat 

vychází z pudu sebezáchovy. Nemo-

hou-li sehnat poctivý zdroj obživy pro 

sebe a pro svou rodinu, mohou se po-

kusit i o zdroj nepoctivý? Nepokradeš, 

zní jedno z pøikázání. Jsou ale pøípady, 

že když chudák nepokrade, spáchá tím 

jakoby høích sebevraždy a vraždy. Pro-

tože sebe i svou rodinu odsoudí ke smrti 

hladem. Roènì tak v dnešním globalizo-

vaném svìtì konèí desítky miliónù lid-

ských bytostí, neb duší, jak se døív øíká-

valo. Jiní kradou a pøitom zbytky nespo-

tøebovaných potravin vyhazují. Nekradou 

tedy z hladu. Platí „nepokradeš” stejnì 

pro ty i ony?

Mají bohatí pomáhat chudým? Ježíš 

bohatému mladíku toužícímu získat vìè-

ný život doporuèil prodat, co mu patøí      

a rozdat chudým. Také se ale øíká, že se 

nemá chudým dávat ryba, ale mají se 

nauèit ryby chytat. Ale platí to i dnes, kdy 

jsou již oceány vydrancovány a ti, co umí 

ryby chytat, nemají co chytat? 

Papež Lev XIII. se v roce 1891 v en-

cyklice Rerum novarum vyslovil, že „nej-

chudší vrstvì lidu se musí rychle a pøi-

mìøenì pomoci, protože nesèetní lidé ži-

jí v pomìrech ubohých a žalostných, až 

je to nedùstojno èlovìka”. Uplynulo více 

jak 100 let. Bohatí bohatnou a chudí 

chudnou. Zlo nadále zhoršuje v oné en-

cyklice odsouzená žravá lichva. Boháèi 
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Evžen Pìnkava

Øádeèky za kamny
Jak v souèasnosti charakterizovat 

žánr „spoleèenského románu”? Brnìn-
ské komerèní nakladatelství MOBA si 
zøejmì ví rady, nebo� vydává samostat-
nou edici s názvem Spoleèenský román. 
V této edici vyšla celá série románù 
jakési (reálné?) Aleny Jakoubkové, je-
jichž názvy jsou vskutku emblematické. 
Slyšme: Starým láskám nevolej. – Do-
padlo to špatnì… vzali se. – Dobrý man-
žel… který nemlsá. – Všude manžel       
o dvou kùrkách. – Chytrá žena pro man-
žela pøes plot skoèí. – Èiò manželu 
dobøe, peklem se ti odmìní. Další tvùrky-
nì arcispoleèenských románù sepsaly 
napøíklad Vášnivé tango, Stanici odlože-
ných lásek nebo Palaèinky s pepøem. 
Pak že se už neète a nepíše! 

Prozkoumávám bayreuthská knihku-
pectví – a zdaleka nejsou stejná! Mark-
rabské knihkupectví má klasickou atmo-
sféru a probíhají v nìm literární ètení      
a podobné poøady, zatímco v knihkupec-
tví na hlavní tøídì Maxmilianstrasse už je 
velice postmoderní prostøedí: dìtský 
koutek, prodávají se tu i nástìnné hodi-
ny s názvem Surrealismus (podle šper-
ku Dalího) a všelicos potøebné pro do-
mácnost. Zmínku si zaslouží nová žánro-
vá pojmenování knižních regálù: nìkdy 
sice dosti neosobní, ale pøevažují názvy 
jako Nerváky atp. Nebo cosi jako Veliké 
city, možná by tomu spíše odpovídal 
název Dojáky. Nejvíc mì „dojal” regál      
s názvem Lesenfutter. Správnì, nafutro-
vat se èetbou, jakoukoliv! 

Pseudonymní básník Albert Kauf-
mann, dávno již nepíšící básník Kauf-
mann rozeslal výzvu, abychom, jedno-

duše øeèeno, koukali jít k prezidentským 
volbám a ne že ne. Pøipojí pár výrokù     
o „disciplinované lùze” a o „hlasu polo-
gramotného asociála”, poté se roz-
hoøèuje, že „volební právo má kdejaké 
polosvéprávné hovado” a varuje pøed 
nebezpeèím, že „krasoduchové se na 
volby vyserou”. A kdyby došlo na dvojici 
prosazovanou v podplacené mediální 
kampani, je tu „nebetyèný rozdíl mezi 
úslužným probruselským troubou a za-
prodaným promoskevským zmrdem”. 
Tak pravil Albert Kaufmann. Co na to 
hlas lidu? Dnes jej zaslechneme v au-
tobuse: „Jen aby tam nedali toho ba-
revného vola!” Sic. 

Pøed nìkolika dny zemøel v Hrani- 
cích na Moravì mùj generaèní vrstevník, 
o pùlrok starší Josef Frais, který kdysi 
patøil s Vladimírem Macurou a Miro-
slavem Stonišem k ostravské skupinì 
ismuistù. Jeho vstup do literatury právì 
Macura doprovázel vychvalovaèskými 
komentáøi a srovnával ho s Vanèurou, 
což se uvádí ve všech wikipediích.         
V osmdesátých letech autor psal so-
cialistickou èervenou knihovnu na hai-
leyovská témata. Po roce 1989 vyklidil 
literární scénu a vìru nikomu na ní ne-
scházel. Zato hojnì publikoval pod pseu-
donymy – dovídám se, že vydal dvace-
tero knih pod autorským jménem Hel-
muth Nowak: samé ètivo o nìmeckém 
vojákovi na ruské frontì. Jenomže co     
z Fraisových knih není ètivo? 

Televizní dar: Otto e mezzo, Osm       
a pùl. Pokolikáté se už na tenhle Felli-
niho klasický film dívám? Seèteno a zvá-
ženo, o nìco víc mne z odstupu èasu 
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krétních lidských pøíbìhù zvláš�. Jeden  
z hercù je podobný malíøi Pepovi Härin-
govi a v hlavní roli exceluje Igor Chmela 
coby pan Hering. Celé pøedstaveni pro-
sedí herci u hospodského stolu, po pøed-
stavení se uvolnìnì usadí u stolu v diva-
delní kavárnì. Arcizážitek.

Když jsem bral èi brával rozum, øí-
kávalo se krušnému potvoøení a pitvo-
øení èeštiny na rùzných schùzích „partei-
chinesisch”. Teï se hovoøí o byrokratické 
bruselštinì a ta neutìšenì proniká i do 
mluvy vzdìlancù, pohøíchu vzdìlancù   
ve funkcích. Takže všude vùkol naslou-
cháme postorwellovské novoøeèi jako 
napøíklad: „Spustíme diskusi, až se na-
startuje.” – „Tady záleží na dopilování in-
terního poptávkového systému.” – „Tato 
vìc se má øešit pilotnì.” – „Celá záleži-
tost musí být ošetøena shora.” - „Pak je 
to všechno na vrácení prostøedkù.” Po-
kud si nìkdo s tím vším neví rady, pak 
bohatì postaèí, když se mu podaøí 
„certifikovat elektronický nástroj”. Ano, 
èeština bývala chrámem i tvrzí.

Po dlouhé dobì je tu vrcholný opus 
èeské literatury, leè i kniha, kterou nikdo 
nebude èíst, málokdo žel dostane chu� ji 
posuzovat, natož ji zkusit vèleòovat do 
vývojových souøadnic prozaické pro-
dukce. Sedmdesátiletý Petr Koudelka 
dokonèil bilanci nikoli svého života, nýbrž 
filosofie svého bytí románem Š�astné 
dny v kómatu (s podtitulem Jednopatrový 
román). Když prý prožijeme tragický lid-
ský údìl, staneme se kandidáty pøíští 
existence, vyšší skuteènosti. Prožíváme 
osvobození od strachu, od nejistoty 
prvního øádu. Abychom se dostali do 
prvního patra, k tomu, co dává vlastní 
smysl našim životùm, nutno projít me-
ziprostorem, který ztìlesòuje Nic. 
Román-pøíbìh, ale i román-traktát.

oslovuje Sladký život. Tvùrèí drama re-
žiséra Guida Anselmiho je v retrospek-
tivách a ve snových partiích pùsobivìjší 
než v každodenních výjevech, jsou tam 
však scény, které vyrážejí dech a s nad-
sázkou øeèeno dohánìjí k slzám. By� ne-
slzíme. Mnohem naléhavìji nyní ke mnì 
promlouvají kardinálovy sentence, že 
lidé nemají za úkol být š�astní a že pøe-
ce vše smìøuje buï k Civitas Dei, anebo  
k Civitas diaboli. Teprve teï víc rozumím 
zdánlivì samoúèelným meditacím filmo-
vého kritika: Musíme být prozíraví až do 
konce, zdùrazòuje. Což je vždy nejtìžší. 

Dostávám vyznavaèský mail básní-
kùv, jenž nech� je citován: „Zvažuji, jak    
v poezii dál. U Máchy jsem se progra-
movou parafrází pøiuèil, jak rozplánovat  
a rozfázovat velkou skladbu, když ale 
mám pøijít s vlastní koncepcí, váhám  
nad formou. Vím už dobøe, co poskytuje 
a nedovoluje vázaný verš a co naopak 
volný. Ale mám za to, že skladby ve vol-
ném verši pøíliš autora svádìjí k po-
lytematiènosti. Kosmogonii, jak øíkáte, 
bych si pøál mít zøetelnì orientovanou 
kolem nìkolika nov a významy tohoto 
prostoru by mìly být jasnì a pøesnì 
uspoøádané, pøièemž by se mìly úžasnì 
propadat jeden do druhého jako do 
èerné díry. Maluju si to, co? Budoucnost 
bílého trpaslíka: dívám se do èerné díry.”

Výjezd do Divadla Na zábradlí èili 
výjezd do starých èasù? Ale do kterých 
èasù? Ty moje zaèínají záhy po roce 
1960 pøedstavením Vyšinutá hrdlièka. Po 
padesáti letech je zde non-stopová di-
vadelní lahùdka: hra ètyøicátníka Rolan-
da Schimmelpfenniga, rodáka z Gõttin-
gen, s názvem Ambrózie a s podtitulem 
Dionýská slavnost na zaèátku 21. století 
bez katarze. Ba, bez. Strhující metafora 
slepých ulièek soudobé civilizace a kon-
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Bylo pár dní pøed Štìdrým dnem a uli-

ce mìsta zasypával bílý sníh. Obvykle 

mívám v pátek dobrou náladu, protože 

ten den odjezdím nejvíc kšeftù, ale ten-

hle pátek byl sakra divnej. Cestou jsem 

potkal tøi ne moc pìkný bouraèky a všu-

de ve vzduchu viselo nìco ošklivýho.

Nikdy jsem na zázraky nebo na nì-

jaký nevysvìtlitelný jevy nevìøil. Ale ta-

hle noc na mì pùsobila divným dojmem 

a já byl zatracenì nervózní. Mìl jsem 

chu� zastavit se v nìjaký zaplivaný knaj-

pì a kopnout do sebe panáka.

Z nervozity mì vytrhl až hlas dispe-

èerky, který se náhle ozval z vysílaèky    

a oznámil mi, že mám v ulici Liliová 

kšeft. Zaøadil jsem pìtku a hnal jsem ta-

xík mìstem, abych co nejdøív uvidìl ale-

spoò živáèka.

V Liliové ulici byla další bouraèka. Za-

parkoval jsem auto k chodníku a s ne-

chutí sledoval dvì docela zdevastovaný 

auta. Zpod rozmlácený kapoty jednoho  

z nich se ještì kouøilo. Pak mi nìkdo 

za�ukal na okýnko a otevøel dveøe.

„Èekáte tu asi na mì,” øekl trochu 

ochraptìlý hlas a do auta si pøisedl nì-

jaký muž. Když jsem ho spatøil, leknutím 

jsem vyjeknul.

„Není vám nìco?” zeptal jsem se. Ten 

èlovìk vypadal pøíšernì. Kùže mu bledì 

svítila, jak byl celý zesinalý. Ruce i tváøe 

pokrývaly odøeniny a na èele mu mokva-

la veliká a hluboká jizva. Aèkoliv vypada-

la dost èerstvì, netekla z ní krev.

„To je jen takové škrábnutí,” usmál se. 

S hrùzou jsem zjistil, že se mi postavily 

snad všechny chloupky na zádech.

Hospoda U konce svìta
Tereza Èermáková

„Kam to bude?” zeptal jsem se.

„Do Poslední ulice,” zachroptìl.

Nastartoval jsem taxíka a rozjel se 

zpátky do centra. Poslední byla taková 

zapadlá úzká ulièka kousek od námìstí, 

kde snad nikdo nebydlel. Matnì jsem si 

vzpomnìl, že tam bývala nìjaká zastrèe-

ná hospoda.

„Dneska máme krásnou noc, že?” ze-

ptal se mùj podivnì vypadající zákazník. 

„Já jsem Šimon, rád vás poznávám,” do-

dal.

„Karel Vrba,” pøedstavil jsem se.

„Víte, nìco mi poøád vrtá hlavou,” øekl. 

„Pøemýšlel jste nìkdy o tom, Karle, jak 

byste sám sebe soudil, kdybyste musel?” 

zeptal se a upøel na mì vodové oèi.

Magor, napadlo mì. Celá tahle noc   

je zmagoøená. „Upøímnì - nepøemýšlel,” 

odpovìdìl jsem slušnì.

„Nevadí,” odvìtil klidnì. „Každý stejnì 

dostane to, co si zaslouží.”

Když jsem toho chlapa koneènì vy-

klopil v Poslední ulici, nesmírnì se mi 

ulevilo.

„Tak brzy nashledanou,” øekl mi na 

rozlouèenou. Stál tam, dokud jsem ne-

odjel. Ve tmì svítil jako duch.

Zadoufal jsem, že teï už budu mít 

pokoj, ale vzápìtí mi dispeèerka ozná-

mila, že další zákazník èeká opìt v Lilio-

vé ulici. Uhodil jsem pìstí vztekle do 

volantu a rozjel se tam. Venku zaèalo 

ještì víc chumelit.

U bouraèky v Liliové stála dvì poli-

cejní auta. To mì trochu uklidnilo. Vzá-

pìtí mi do taxíku nastoupila mladá tma-

vovlasá holka. Prohlédl jsem jí zkušeným 

okem noèního taxikáøe a usoudil, že je to
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boval, že sem dneska veèer pùjdem,” 

vzlykala hystericky.

Když jsem uslyšel to jméno, nìco 

slizkýho se mi pohnulo v žaludku. Na-

jednou do sebe všechno zapadlo jako 

puzzle. Ne, to není možný, opakoval 

jsem si. Zaèalo se mi chtít zvracet.

„Tak už jdìte,” øekl jsem tøesoucím 

hlasem. Vystoupila z auta a já ji sledo-

val, dokud se za ní nezavøely tìžký 

dveøe hospody.

Rozjel jsem se pryè jako šílenec.       

V hlavì mnì huèelo jako v úle. Mohla    

to být náhoda. Takovéhle vìci se pøece 

nestávají. Nejsou prostì možné. Nebo 

jo? Vzpomnìl jsem si na svoji pobožnou 

babièku, která mi vždycky øíkala, že zá-

zraky se dìly, dìjou a budou dít. Tøeba 

když Kristus vstal z mrtvých. Nebo až 

mrtví vstanou z hrobù pøi posledním sou-

du. Škoda, že jsem ji tenkrát moc nepo-

slouchal.

Mezitím jsem míjel další autonehodu, 

lidi opilý namol, bezdomovce, kterým se 

zvláštním vìdoucím zpùsobem leskly 

oèi. Když jsem projíždìl kolem kostela, 

spatøil jsem na chodníku výraznou posta-

vu. Mávala na mì. Zastavil jsem a poè-

kal, až nastoupí. Vlastnì jsem už ani 

neèekal nikoho normálního.

Sedl si vedle mì a já pocítil nutkání   

si ho pozornì prohlídnout. Mìl skoro bílý 

nakrátko støižený vlasy, a i když sedìl, 

bylo poznat, že je abnormálnì vysoký. 

Na sobì mìl roztrhanou svìtlou košili     

a stejnì svìtlý a potrhaný kalhoty. Aèko-

liv teplomìr ukazoval venkovní teplotu 

mínus dvanáct stupòù, tenhle podivný 

zákazník byl bos.

Rozhodl jsem se, že tuhle praštìnou 

noc se už nebudu divit vùbec nièemu.

„Kam to bude?” zeptal jsem se re-

zignovanì.

fakt kus. Až na to, že byla ubreèená       

a celá se tøásla.

„Sleèno, jste v poøádku?” zeptal jsem 

se.

„Jo,” pøikývla. Pak bylo chvilku ticho. 

„Zavezte mì nìkam na panáka, pøed 

chvílí se mi v támhletom autì zabil kluk,” 

øekla a zaèala vzlykat.

Vyndal jsem z kastlíku papírový ka-

pesník a podal jí ho. Vdìènì se na mì 

podívala a zaèala smrkat.

„To je mi hroznì líto,” øekl jsem. „Jen 

nevím, jestli byste radši nemìla jet do-

mù.”

Odmítavì zavrtìla hlavou. „Ne, po-

tøebuju se nìèeho napít,” øekla a já ji 

chápal. Taky jsem už silnì potøeboval 

štamprli. „Zavezte mì tøeba do Poslední 

ulice,” plácla.

Panebože, proè zrovna tam, napadlo 

mì. „Tam už ten podnik asi zavøeli, ne?” 

zkusil jsem.

„Asi ne,” pøeskakoval jí hlas, „mùj kluk 

mi sliboval, že tam zajdem.”

Nechtìl jsem jí to rozmlouvat. Rozjel 

jsem se po stejný trase do centra. Za pìt 

minut nebezpeèný jízdy po zasnìžený 

silnici jsme byli na místì.

„Tady máte peníze,” øekla a podávala 

mi dvì stovky.

„Nechte si je,” odmítl jsem rezolutnì. 

Sice mì dost trápilo, že zase zdražili 

benzín o dvacet haléøù, ale ozvalo se ve 

mnì morálnìjší já. Pøece teï od tý chu-

dinky nemùžu chtít prachy.

„To nechte, dejte si za to nìco k pití,” 

øekl jsem a narval jí peníze zpìt do roz-

tøesených dlaní.

„Dìkuju vám,” zašeptala. Pak se po-

dívala ven skrz hustì padající sníh. Uká-

zala prstem na bledì záøící vývìsní štít. 

Mìla pravdu, ta knajpa tam fakt byla. 

Pak se opìt dala do breku. „Šimon mi sli-
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Vlak plaval v bílé pìnì mìst
rovnal se podle páteøe trati
a po podlaze vagónu
lezla moucha pomalu
v protismìru jízdy

Ten veèer se všude prášilo
sladkými neviditelnými kaktusy
a bránit se bylo marné
a tak jen strnule zdrcenì zírala do samoty
jako pokosená louka vyprahlá ústy tmy

Èasto se probouzela s jestøábem uhnízdìným v krku
živým a divokým
nemohla mluvit
a teï – mluvila oèima
oèima sklopenýma do sebe

S pocitem hluboké køivdy hledìla na oblohu
králièí mrak se zvolna zachechtal
znìlo to jako výkøik zmrzlé labutì
skøípot života
trnitý leden

Pøála si uspat pøíliv svých vzpomínek
na nìj, co z kaštanù vidìl jen ostny
a podobal se studenému krápníku
a neumìl se dívat na hvìzdy
a jeho kyselost utrhávala listy stromù

Milena Písaèková

Trnitý leden

„Karel,” øekl jsem. „Karel Vrba.”

„Nesmírnì mì tìší,” odvìtil.

Rozjel jsem se vánoèní zasnìženou 

nocí a obèas nenápadnì mrknul po 

bosém zákazníkovi. Pak mnì najednou 

trklo, že kromì bot nemá ani kapsy.

„Nezlobte se, chci se jen ujistit,” zaèal 

jsem opatrnì, „máte èím zaplatit?”

Gabriel se na mì chladnì podíval. 

„Peníze nemám,” øekl. „Ale nestaèilo by, 

kdybych vám zatroubil na trubku?”

Plavovlasý zákazník se na mì podíval 
témìø èernýma oèima a mnì už ponì-
kolikátý za poslední hodinu pøebìhl mráz 
po zádech.

„Víte, kde je hospoda U konce svìta?” 
øekl nepøirozenì hlubokým hlasem.

Najednou mi došlo, že jsem ten nápis 
pøed chvílí nìkde vidìl.

„To je v Poslední ulici,” øekl jsem pøe-
kvapenì.

Ta podivná bytost se na mì usmála. 
„Jmenuji se Gabriel. A vy?” zeptala se.
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Stále žila v trnitém lednu
drcená tvrdými dlanìmi náhod
a hrubosrstá skuteènost
zametala stopy jejích snù –
padaly do bažin

Chøestýš – zvony – moèály 
a nikde bílá katedrála
a vlak se lomil a
opìt narovnával

A PAK SE NÁHLE MÍJELY DVA VLAKY

Podobná oživlé mrtvole
na zlomek vteøiny spatøila jeho oèi
za zrcadlem okenního skla
tekla v nich prudce modrá øeka

A ona – dosud pøesvìdèená
že všechny øeky dávno vyschly
olízla oèi
a na ústech
jí zùstal záøivý trojúhelník svìtla

Obilí zavonìlo a vlak se lehce zachvìl
a kùra borovic se vinula vzhùru
a ona usnula a on stál opìt u ní
a øeka v jeho oèích trochu zrychlila svùj pád
když øíkal

– Prosím tì, nepøehánìj, kvete ti život
– Jo, možná kvete, ale ne zádama
Potøebuju nìkoho, kdo by mi pomoh žít
byl plátnem pro mý barvy a vùbec
V pøípadì ztráty srdce odmìním nálezce

Vítr se smíchem lámal vìtve a on uslyšel
vidìl její rukávy plné hoøké mlhy
a potom možná zastavil vlak na malém nádraží
ona se probudila
a nìkdo nastoupil

…

Vlak plaval v bílé pìnì mìst
rovnal se podle páteøe trati

Už se setmìlo a ona stále ještì plula
v místech, kde øeka dostávala barvu
cítila lehce dikobrazí tlukot srdce
a všechno dosud bublá v kanálech
které teèou její hlavou
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Sbohem, cizinko
Pøed nìjakým èasem mi Vladimír Novotný 

vrazil do ruky knížku, z jejíž obálky se na mì 
díval pár hnìdých oèí. Napiš o tom nìco, øekl 
mi. Tak jo, souhlasil jsem, když jsem se po-
díval, kdo ji napsal. Ale nebude to žádná re-
cenze ani kritika. Spíš jen takové bìžné ète-
náøské úvahy. Nic jiného bych od tebe ani 
neèekal, pronesl literární vìdec a vzdálil se. 
Nejspíš aby znectil svým sžíravým sarkas-
mem nìjakého jiného autora. To já v tomto 
pøípadì ani náhodou neudìlám. Není totiž 
proè. Je hluboko po pùlnoci. Ležím v posteli, 
na oèích brýle a zírám do stropu. Ještì pøed 
chvílí jsem se skrz dioptrie díval na poslední 
slova knížky Daniely Kováøové, která mi teï 
leží na prsou a rytmicky se zdvihá a zase kle-
sá. Tedy ta knížka, aby nedošlo k omylu.

Nepamatuji, že by se mi nìco podobného 
v uplynulých øeknìme pìti letech stalo. Vìt-
šinou pøi èetbì usnu po dvou stránkách. Však 
to také znáte, že? Tenhle román o vztazích    
s detektivní zápletkou (jak je napsáno na 
obálce) jsem však vzal z jedné vody naèisto. 
Všech 152 stránek. A docela bych se vsadil, 
že udìláte to samé, pokud si knížku Sbo- 
hem, cizinko (Mladá fronta, Praha 2012) kou-
píte èi nìjak jinak poøídíte.

Od Daniely jsem pøeèetl všechno a nikdy 
se netajil tím, že se mi její styl zamlouvá. Jak 
už to bývá, nìco bylo lepší, nìco horší, ale     
v globálu velmi, velmi slušné. Ovšem upøímnì 
øeèeno, úplná bomba v její dosavadní tvorbì 
nebyla. Tohle alespoò podle mne bomba je. 

Pøíbìh dvou sester, z nichž jedna na po-
èátku zemøe, je napsán bravurnì a udržel mì 
v napìtí do poslední stránky. Ale nejen v dì-
jovém, ale i citovém. Protože hlavní síla té 
knihy je podle mého názoru v tom, že se au-
torce podaøilo skvostnì vykreslit citové vztahy 
mezi obìma hlavními hrdinkami i vztahy mezi 
èleny rodiny. Jde pøedevším o lásku a ne-
návist a o to, jak tenká je hranice mezi nimi.   
V prùbìhu románu se ta hranice posouvá a 
její poloha se pøekvapivì mìní. A fascinující 
závìr, pøi kterém se neèekanì otevøe Pan-
doøina skøíòka, zpùsobil, že mì mrazí ještì 
teï, když píšu tyhle øádky.

Musím také ocenit pøípravu. Mám na mysli 
zejména rozhovory autorky s øeditelem plzeò-

ského krematoria, v nìmž se èást dìje ode-
hrává. Poznatky, které získala, využila skvìle. 
Také popisy plzeòských zákoutí ve mnì vy-
volávaly libé a nostalgické pocity.

Jedinou negativní poznámku jsem si ne-
chal nakonec. Myslím si, že ta knížka je tak 
dobrá, že se ji Daniele Kováøové jen stìží po-
daøí tou pøíští, kterou napíše, pøekonat. Ale 
možná se mýlím. Snad. Doufám.

Milan Èechura

Kalendáø plzeòský 2013
Autor Jan Valeš; prolog Miroslav Valina, 

ilustrace Anna Arnetová, vydalo Pro libris, 
Plzeò 2012.

Soubor dvanácti textù Jana Valeše navr-
huji pøijmout jako souhrn prostinkých vyprá-
vìní trampù èi lidí v pøírodì se pohybujících    
s radostí, potìšením a s respektem k jejím 
zákonùm, jako souhrn vyprávìní o kama-
rádství, o partì a žertících a legráckách v ní 
zrozených, tedy jako pozvání k pøátelskému 
posezení, ke spoluúèasti pøi táborovém nebo 
osadním potlachu (na autorovu nìkolikaná-
sobnou aktivní i úspìšnou úèast v Trapsavci, 
tj. soutìži „trampských psavcù”, upozoròuje    
i M. Valina v Prologu). 

Z ambicí o postup do „vyšších” pater lite-
ratury dvanáct pøedložených „mìsíèkù” jistì 
podezírat nebudeme, jakkoliv by tomu mohla 
nasvìdèovat obèasná, ale pøece jen snaha     
o jistou metaforiènost a poetiènost (místy dosti 
zdaøilou: „kaòonem pøilétal dialog peøejí”, 
„sotva spáchal v sobotu poslední sluneèní pa-
prsek své harakiri v uchálech trnkoví” èi dosti 
rozsáhlý lyrizovaný závìr Za plotem); pouze  
v pøípadì, že by autor trval na posunu ka-
lendáøových textù do vyšší etáže, jevilo by se 
jako nezbytné zmínit, že nejeden pokus o vtip 
èi humor je klopýtavý, neumìle neobratný, 
nìkdy pod ochrannými køídly nostalgie, nì-
kdy (žel) bez nich a též s pøíchutí obhroublé 
trapnosti, obèas až neúnosnì rozsáhlý, jak 
autor usilovnì, leè marnì hledá spásnou 
cestièku k vrcholu; na stranì druhé je korektní 
pøiznat pøítomnost drsnìjší, vtipnìjší èi naivní, 
ale pøece jen pointy (První vandr, Trofej, Svatá 
Anna, Exhumace), anekdoty (Mor), snových 
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Zemøel 
Alex Koenigsmark

Do Plže bohužel nikdy nepøispìl a není 
divu: Alex Koenigsmark žil dlouhá desetiletí     
v Praze, na plzeòském literárním životì se 
nepodílel, navíc v poslední dobì spolupra-
coval jako scenárista zejména se Slovenskou 
televizí. Dalo by se øíci, že se pohyboval mimo 
nesnadno definovatelný mainstream polisto-
padového èeského písemnictví, nicménì šlo  
o plzeòského rodáka, navíc syna dalšího vý-
razného plzeòského literáta, prozaika, básní-
ka a divadelníka Josefa Koenigsmarka. Z od-
stupu èasu možno kvitovat s uspokojením, že 
pøedevším v Plzni se dostalo uznání spiso-
vatelovu nejvýznamnìjšímu „karlovarskému” 
románu Siromacha, situovanému do pová-
leèného období: tato kniha uspìla v soutìži   
o Cenu Bohumila Polana a dostalo se jí nej-
vytøíbenìjší kritické reflexe z tìch mála, co      
o ní vyšly: na stránkách Plže. Byl to také pil-
ný fejetonista, nepochybnì stojí za zmínku,  
že pranýøoval „lokální pseudopolitiky bez kul-
tury”, nikoli však král èi kníže novodobého 
èeského fejetonu: jeho fejetonistické sloupky 
se nejednou blížily politickým komentáøùm. 
Pøipomeòme alespoò ještì jeho první „podkar-
patskoruský” román Cesta sekèního šéfa       
k moøi, vydaný po letech v reedici pod pøes-
nìjším a údernìjším názvem Chlast. Škoda, 
že už nenapíše srovnatelný „plzeòský” román! 
– Alex Koenigsmark odešel pøedèasnì, ve vì-
ku osmašedesáti let. V mládí vystudovaný 
kameník. O jeho knihách vydaných po roce 
1989 se skoro nepsalo, zato o autorovì úmrtí 
v posledních letošních lednových dnech ano. 
Proto víme, že poslední rozlouèení se spi-
sovatelem probìhlo v staropražském Vlaš-
ském špitále, v kapli Panny Marie a sv. Karla 
Boromejského Italského kulturního støediska. 
Týdeník Literární noviny o mladším ze spi-
sovatelského rodu Koenigsmarkù napsal, že  
„byl a zùstával umìlcem proti-státním, i když    
o stát a o jeho podobu mu bezpochyby šlo.” 
To si mùže každý pøebrat, jak chce, a kdo ví, 
co komu z toho vyjde; po skonu slovesného 
umìlce by ale mìly zùstat pøedevším knihy.   
A jejich myšlenky, pokud v nich jsou. Pak 
budou døíve nebo pozdìji hodny zazname-
nání.                                                         (red.)

vizí (Kontrolní den, Bejby), jistou dávku fan-
tazie, dùvìrnì odposlouchanou latinu tramp-
ských chlapákù i znalost èarovných úèinkù 
nadmìrného pití, nìkdy též menší míru vkusu 
(Písmenkovou, neodbytnì mi pøipomínající 
proslulou „pistáciovou” z filmu Sudá a lichá     
s T. Hillem a B. Spencerem), toliko ve stadiu 
pokusù zafixované pokusy o humor a ne-
vyhnutelnou – žel – , nicménì naštìstí jen øíd-
kou pøítomnost formálních èi pravopisných 
chybièek. 

Možnost tøetí, tedy oznaèit Kalendáø plzeò-

ský za pokus o koketerii s obojím, vyluème, 

setrvejme v bezpeèném pøízemí i proto, že 

úsilí prosadit „nevážné” – a� populární èi 

atraktivní – do literatury „vyšších pater” pro-

bìhne zdárnì toliko u mistrù, a ještì vzácnì 

(Jaroslav Žák: Vzpoura na lodi Primátor 

Dittrich, Dobrodružství šesti trampù), kdež-   

to u jiných, jinak i veleúspìšných, troskotá      

(Zdenìk Šmíd: Bombarda Joe, Miss Porta). 

Toto vše samozøejmì nikoliv ve zlém, ba 

naopak: snaha pøevyprávìt nejednou rozsáhle 

by� milé Nic by se pøi posunu optiky snadno 

mohla zmìnit v umìle protahovanou neu-

mìlost a možnosti tematizovat „zelenou” pro-

blematiku, svìt pøírody a nutnost ohledupl-

nosti k ní by se mohly míjet s oèekáváním ète-

náøe i se zámìrem autora, i proto tedy na-

vrhuji zùstat u pùvodního a pøijmout a vnímat 

plzeòský kalendáø pro rok 2013 jako milé 

pøizvání k posezení s pøíjemnou partou, „tro-

chu jiných” lidièek nad nenároènými, povìtši-

nou lehce naèrtnutými vyprávìnkami pro širší 

obec ètenáøù, neb toto nabízelo kalendáøní 

poètení od prvopoèátkù, by� v nìkdejších ka-

lendáøích mívaly texty kromì úlohy zábavné 

též nauènou, didaktickou, ba i výchovnou, èe-

hož dnes netøeba.

A zde by také naše zastavení mohlo š�ast-

nì skonèit, neb stìží s emocí silnou a zroze-

nou z by� jen tenounkého proužku dýmu mi-

zejícího nad doutnajícími oharky nevratnì do 

noci plné okatých hvìzdièek obvykle dìlat co-

koli jiného (a snad je to tak dobøe i moudøe), 

než ji šetrnì, s pokorou a láskou jemnì uložit 

do køehkého trezoru k onìm ostatním vzpo-

mínkám vìènì živým: „Je to dobrý, ještì hoøí.”

                                                   Jiøí Stanìk
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Karel Trinkewitz
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