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EDITORIAL 1

Máme zpoždìní skoro šest set let.

Vilém Stadtherr

Na rozhraní roku minulého a letoš-

ního jsme obdrželi øádky, které potìší. 

Stalo v nich psáno toto: „Patøím mezi po-

èetné ètenáøe, kteøí si zamilovali Plže, 

protože jim prokrášluje život.” A a� prý 

nepropadáme trudnomyslnosti. – Pøed-

tím jsme se ovšem nemohli potìšit z ne-

pøejícného tvrzení, že prý Plže stejnì ni-

kdo neète, jedinì snad nìjaké babièky   

a nìjací dìdeèkové. Pochopitelnì to ne-

ní pravda, natož pravda pravdoucí. Ale    

i kdyby, tak a� žijí ty babièky a ti dìdeè-

kové, co poøád ètou a co rádi ètou! Tøe-

ba i Plže. Tøeba i rubriku Mladý Západ, 

tøeba i Aforismy. A kdo je ve srovnání      

s nimi ten pan nikdo nebo paní nikdo, co 

neète Plže? Odpovìï je jednoduchá: je 

to nikdo. Neète, tak myslí, že nikdo ne-

ète, bude to takový nicotný šmoulík na 

zpùsob vztekuplných gargamelíèkù.

Pøejících a k Plži pøíznivì naladìných 

pozdravù a pøání pøišlo na konci minu-

lého roku opravdu dost. Mezitím pøišlo 

na svìt také únorové èíslo našeho èa-

sopisu! Zaèíná básnìmi renomovaného 

Josefa Hrubého, mj. novopeèeného lau-

reáta Umìlecké ceny mìsta Plznì, a po-

dotknìme jen tolik, že Hrubý je i syno-

nymem vìrnosti poezii. (Spolu)laureátovi 

Ceny Bohumila Polana, poetovi Robertu 

Jandovi, rádi uveøejòujeme další dosud 

netištìné básnì: nech� také on zachová-

vá literární tvorbì pøízeò! Hrubý je Hru-

bý, Janda je Janda a totéž bychom mohli 

prohlásit i o prozaických pøíspìvcích 

únorového Plže: literárnì nezakotvený,   

o to však nezávislejší Vilém Stadtherr 

objevuje v tøíšti svìta momentky a obry-

sy, které se zdají být nepostøehnutelné – 

a Milan Èechura se stává (nebo už dáv-

no byl?) humoristickým kronikáøem sou-

dobé plzeòské literární scény. Možná 

jednou zacílí své bøitké pero humoristovo 

a satirikovo i na nìkoho jiného než na re-

dakci Plže, nìkdo jiný by to ale možná 

chudinka nepøežil. Pøitom humor plus sa-

tira vydatnì prokrášlují život! Shodou 

okolností jak Stadtherr, tak Èechura jsou 

laureáty Ceny Plže, což pøipomínáme 

pouze z toho dùvodu, že brzy dojde na 

vyhlášení Cen Plže za roèník 2013. Bu-

de to už podvanácté!

Autorských rubrik trochu ubylo a je  

to znát. Ona je to také øehole, pravidelnì 

pøispívat do každého èísla našeho mì-

síèníku (nebo alespoò do mnoha èísel), 

o to víc si považujeme tvùrèí spolupráce 

se Stanislavem Bukovským a Oldøichem 

Janotou. Zvláštní pøípad je Evžen Pìn-

kava, který po vzoru Jeana-Paula Sartra 

zatvrzele odmítá pøijmout jakákoli literár-

ní ocenìní vèetnì Ceny Plže, do ohma-

taného deníèku však houževnatì píše 

dál. Asi je to dobøe. Pak mu zbývá ménì 

èasu na recenzování, v tom ho ale mo-

hou zastoupit jiní. Hlavnì aby bylo co re-

cenzovat. A mít rád dobré knihy. Špatné 

nikoli. 



2POEZIE

xxx

Bøízy na kmeni bílé
se zelenou kokardou
Tam spí koèky
èernobílé jako nìmý film
v nìmž i já hraju mlèení
Jen øeknu: spím
èernobíle
Uondán
sám sobì se zdám

FOTKY

Až dopijem víno
proberem fotky

Jsi na nich hezká
Ty spálím
Oheò to spolyká
do nìmoty

xxx

V hodináøství zametají vteøinky
po noci
Kdy také oøešák shazuje plody
na dvùr

Bylo by snadné i zemøít
za potlesku vlašských skoøápek
èi za potlesku holubù pøi klekání

A pak ještì vysypou náklaïák oblázkù
na cestu ke krchovu
A z hospody
sladkým tlukotem
se rozletí biliárové koule
a bude zima

xxx

Køiš�ál už taje
z luny do milostného pohybu

Zaznìl klavír Pøístroj
na nìhu
Hloh spí v mlze
Èerná touha
Poslepu

O KOÈKÁCH

Ko�ata cosi drmolí
èemu já nerozumím
Jdu s nimi do stínu
Š�astnì tam s nimi polehám
a hledám v srsti mého mozku
blechy jež bloudí
v mém neklidu

A je slyšet ve mnì
køehké mòoukání
Bílé mléko na misce
mi teèe po vousech
Pak sním
o myškách
a zapomínám hlídat dùm
v nìmž ticho vìcí
myslí na to co bylo
a už není

Kùò za plotem
nosí na høbetì povìtøí
co vane v lukách
až i nás cosi odvane

Zde však zùstane všechno budoucí
Budou to poslouchat

Josef Hrubý

Stromy se tulí do snìhu
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xxx

Už je po dešti

Slova z nìmých barev

Koukej se

ony kvetou

Všechna zrna

spravedlivá a bílá

Bolesti sešité dratví

povolily odešly

a zmizely

19. èervna

Ráno

SVÍTÁNÍ

Sovy v celém polesí

vycpané nocí

V rozbøesku

srny v železech

Drátìná oka v brusinkách

Slaná krev

Až potom slunce pøetékalo

zelený hrnec údolí

xxx

Upustil èelní pøehradu

Cáry vìt

Pøál si nenarodit se

Ale je na to pozdì

Musí poèkat

až podzim

ustele listí

do ústøedního archivu

èi na kompost

pøíští koèky a ko�ata

které jako vždy se sebìhnou k bílému

Jako my

Už nás to pøece potkalo

lilie sníh Schubert

a láska

To bude vše

I po nás bude slyšet

     teskné mòoukání

PO JASNOZØENÍ

Odpoèíval tøi noci

Sám by si škodil

Kdyby nechtìl svùj vìk

Když

Dvìma spánkùm se zdál

Jeden sen s vìtou:

Už vím kdo jste

To se opakovalo v nedìli

Už vím kdo nejste

za doprovodu fléten bubínkù

a smeèky psù

KRAJINA

V jahodiní vìt

slunce

je daleko a svítí

Vody prosycené

vìtrem

Takovou vodu

podávali ve dlani

Peršané svému králi

Také zde

kde se stromy tulí do snìhu
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Robert Janda 

Už se vši šikují

POEZIE

DUHOVÉ TÌLO

Mìl jsem duhový
sen
z èernobílé
vykostìn
nebylo tam
ani maso
pøesto
mlaskalo se
slintalo se
krkalo se

až mì probralo
kurva
krvavo,

O DNO

Jsem na dnì
ale kde je dno
když není ani
bezedno

a den trvá víc
než dá se žít,

KRVE NEDOØEŽEŠ

Jak pøežít ostøí
prázdnoty
když se zaøezává
do hmoty
aby vykostilo
prostor

neohranièeného
splynutí,

DO HOLA

Už se vši

šikují

už mì asi

mají dost

asi nejsem

srst pro radost,

VEZMU SE ZA ŽENU

Jsem 

slepenec

semene 

ještìže

jsi

smrti

se mnou

slinutá

nula

prsatá,

A� NEŽERU

Had se kouše do

ocasu

pojídám své suché

z nosu

slané v hubì

sládne

možná budu

stráven,



Moøe šlo do kopce

Stanislav Sedlák
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VŠECHNA SLÁVA, POLNÍ TRÁVA

Pobavil jsi nás?
No fajn. Teï zbyteènì
však do uší nám 
neprskej sliny.
Dneska už
baví nás jiný.

PRO PRAVDU

Pro pravdu ochoten jsem všeho.
Medových slov i pohledu zlého.
Pøekážky neznám, hranice.
Pravda jsou moje ambice.

TÌŽKÉ SNY

Bubny ve spáncích
a splašený dech.
Jako by moøe
šlo do kopce
a kamsi svou
vodu stìhovalo.

ŠTÌNÌ

Ráno si pøeète každý kousek zemì.
Musí pøece vìdìt, co se dìlo,
zatímco døímalo v kuchyni
pod stolem. Pak rozbìhne se
k první jeøabinì, zvedne nožièku
– a ona se zaèervená.

PROÈ

Proè køièíš nad rozbitým talíøem?
Spadl snad pøi galapøedstavení
ve svìtoznámém varieté?
Rozváže snad proto
láska s ním smlouvu?
Proè køièíš nad rozbitým talíøem?

A TÍM TO SKONÈILO

Byl tehdy tak mlád.
Život mu nabízel
tisíce možností.
Využil první z nich
– oženil se…

UKOLÉBAVKA

Hajej
dadej
dudlej
pyj

je
stejnì
píèa 
jepièí,

MORD

Obèas opouštím tìlo

i duši

nechci se nechat

rušit

v odpadkovém koši

tlením na

kaši,
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I.
Tak se tedy vypravil za noci nevlídné na Ostrou hùrku, alias Belzebubùv tesák – 

kopec tu široko daleko všemi lidmi, ba i zvìøí, nevýslovnì obávaný.

Ano, vystoupal jsem na skálu, kde nikdy nepøestává vichøice, urputný déš� a kroupy, 

a kde díky stálým zábleskùm neutuchajících bouøí nepøestává být divnì vidìt, kde 

pro zvuk hromù není možno slyšeti vlastních zoufalých výkøikù.

Zde na bývalém, jsoucím i budoucím Šibeniku pøivázav se za nohu – pøeèká vše 

strašlivé, hrozné, pøíšerné a nesnesitelné, co osud mu do života implantoval.

Pak dozajista výraznì zklidnìn touto proosobní misí vrátí se pln síly nazpìt do 

sociálního prostoru.

II.
Zbyla jen setrvaènost a spotøeba.

„Odkud zazní èerstvý vítr?” ptají se znavení pachtilové. Setrvaènost naštìstí 

obsahuje i údiv, ba až rozèarování. – Pak se musí chvíli uklízet a objeví se cosi, co 

bylo odstøedivou silou odhozeno a nyní znovu slavnostnì umístìno v rotaci.

Kola dìdiènosti, kola návykù, asociaèní kruhy rozpálené dobìla sviští v karosérii 

jménem civilizace.

Dokud bude slunce svítit, „rotor” pofrèí i v pohybu jakkoli, kamkoli s celým tím 

kolotoèem.

Žádný strach, nic se neutrhne, Bùh je dobrý údržbáø – nic nevrže ani nepíská –         

a nìkde tam uvnitø je obsaženo prý i štìstí. 

III.
Sedìl jsem v recepci hotelu s nìjakým známým. K velkým proskleným dveøím se 

pøikolébala velká tlustá nahá žena s menším manželem v teplákách. Vnikli po chvíli 

do budovy. Paní mi vytrhla knihu, kterou jsem èetl. Poèala mì s ní tlouci – a že prý si 

urèitì myslím, že je tlustá.

Vysvìtlil jsem jí, jak to pro ni musí být strašné. Ona se rozplakala a odjela nìkam 

výtahem. Manžel v teplákách pak øekl: „Jdu k øece…” a pomalu vlnì tepláky skuteènì 

odešel.

IV.
Svéhlavý jedinec vydal se hledati místo, kde není možné zblbnouti bez dozoru.

Pøed dozírajícími však – nutno se na pozoru míti.

Radìji blbìjším se zdát, než blbým doopravdy býti.

Jinak èert ví, co bylo by na obzoru.

Vilém Stadtherr 

Bylo to zvláštní mìsto
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V.
Vzducholoï postrádá svobodu
Jsou to jen samé pøístroje
Kapitán na chvíli zasní se
Pøekvapen padá do hnoje

VI.
To tempo ho zmátlo.
Rád vnímal vìci pøirozenì, ale tohle – a hele – oslavuje se.
Žádný alkohol atd. Nic.
Jak se to pozná?
No skáèou a køepèí v hluèných poryvech – jsou slyšet ještì za ètvrtou zatáèkou
Takto tedy plyne radost.

VII.
Pojali zámysl vytyèit hranice jisté odpovìdnosti a tuto již vcelku vybroušenou pøenést 
na své volièe. Voliè se musí stále vskrytu obávat.
Èím ménì se vyzná, tím více se obává – a to je to, èeho jest pro establishment 
potøebí – zkrátka dezorientovaný blb.

VIII.
Tým chudých se opìt pøistihnul být vyhladovìlým.
Nu co, budou závodit pomaleji, jak jsou také nakonec zvyklí.
Budou doufat, že soupeøi se pøežerou a budou líní a ospalí.
(zápas v zewlingu zaèíná v 10:00)

IX.
Vystrašenì poloprchal – napùl se ohlížeje.
„Øíkal jsem ti, že ho hlad vyžene z díry…”
„Poèkej ještì, až bude chvíli dál, až se uklidní, až mu neuvidíš bìlmo… no… zmáèkni 
to…”

X.
Bylo to zvláštní mìsto.
Okna nemìla domy.
No a všichni vyložený ve voknech – zkrátka bžunda.
Koneènì zhasnula èerná.
Franto! Šlápni na to! Máme zpoždìní skoro šest set let.
Oba vozy, Velký i Malý, se rozpaèitì rozkodrcaly smìrem k dalšímu semaforu.

XI.
Druhé pøedpeklí.
Jakoby pøibouchnutí obrovských železných vrat.
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Zastavil jsem se.
Ucítil jsem zezadu z prùvanu pach slupek vaøených brambor.
Pøede mnou do dálky nehybnì sedìla tmavá mlha.
Dosti daleko na obzoru nepravidelnì probleskávala elektrická svìtla spíše 
záøivkového typu.
Byl druhý èervencový ètvrtek.

XII.
Hrají a zpívají – Pax vobis mit boehmische knedl.
Venkoncem jste se alespoò umístili – no ne?!

XIII.
Hudba.
Tentokrát se tóny neozvaly, ale ten, kdo je èekal, nebyl zklamán.
Kdo ví, jaké by byly!
Nám to bylo jedno.
Vybrali jsme si z ticha potøebné.

XIV.
Radostí se rozbìhl – a už se nezastavil, aby o tuto nepøišel.

XV.
Dönitz Tünitz – zøejmì zmìnili kurz, kapitáne.
Je to možné. Taky už se tu motáme pìknì dlouho, Džejmsi…

XVI.
Z pøítmí svìtnice zlovìstnì blýskala bìlma usmìvavých šklebù.
Vzadu v další místnosti, za zavøenými dveømi, bylo slyšet živý, nervosní ruch, 
šoupání èímsi, pøendávání èehosi, dupavé kroky a nepøíjemný brebentivý pološepot. 
Sem tam uhodili i do tìch dveøí.
„Máte to tu takové malé, ale praktické…”
„Malé… Ale mìsto je velké. Jdìte až k lesu, dolù k øece. Byl jste tam?”
„Ne, zatím ne – ale jistì bych se tam rád podíval… Jen co se mi odtud možná podaøí 
odejít.”
Po starém linu šoupla židle.
„Promiòte, takže skuteènì tady nebydlí?”
„…tady ne.”

XVII.
Metelí si to pøes cestu – a najednou Ž! – a bylo…
Celkovì je to dosti mrzuté, nebo� mìl v plánu být již od pøíští soboty zcela š�astný.
Již delší dobu usuzoval, že si to dozajista zaslouží –
A teï?!
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Sedìl jsem se svými kolegy spisova-
teli a tìmi, co se okolo psaní toèí u stolu 
jedné nejmenované plzeòské restaura-
ce. Konverzovali jsme. No, konverzovali, 
to není ten správný výraz. Slavili jsme to-
tiž narozeniny jednoho z pøítomných,      
a tak se spíš jednalo o tok monologù, 
které proudily do prostoru a obèas, ale 
jen obèas se zmìnily v dialog a zcela 
vzácnì zaujaly úplnì všechny. A to se 
právì stalo, když z jedné takové samo-
mluvy, už nevím èí, vytryskl dotaz, smì-
øovaný na mì.

„Kdy už koneènì zase nìco napíšeš 
do Plže?”

Musím se pøiznat, že se mi poslední 
dobou v psaní a vùbec pøíliš nedaøí. To  
si nesypu popel na hlavu, to tak prostì 
je. Vydal jsem sice nedávno novou kni-
hu, ale jedná se pouze o soubor tem-
ných a tajemných hororových povídek 
opatøených názvem Malý nepøítel, které 
jsem vytvoøil v prùbìhu uplynulých jede-
nácti let, takže nic nového. Možná se mi 
z tìch temnot a tajemství zatmìlo v hla-
vì, možná stárnu a blbnu a možná obojí 
a ještì nìco navíc. K tomu se ovšem ne-
budu vyjadøovat, neb chci být trochu ta-
juplný a koneckoncù co je vám do toho  
a taky máte svých starostí dost. To jsem 
vás nechtìl urazit, nýbrž navnadit.

Pod dojmem této frustrace a blíže ne-
urèeného poètu piv, ale také s nadìjí, že 
jsem snad nezapomnìl psát, povzdechl 
jsem si a odpovìdìl tazateli: 

„Víš, já jsem na tom asi teï tak, že 
potøebuji vìdìt, o èem to má být, kdy to 
má být a pak to snad napíšu.”

Milan Èechura 

Zpovìï jednoho starého spisovatele
aneb Jak to bylo ve skuteènosti 
s Malým nepøítelem

Mé niterné vyznání probudilo u stolu 
nebývalou aktivitu, která vygenerovala 
následující úkol. Pøilétl od souseda, se-
dícího po mé pravici.

„Tak si vyber jednu povídku z Malého 
nepøítele, dostateènì temnou, tajemnou 
a hnusnou a pøepiš ji, aby byla ještì tem-
nìjší, tajemnìjší a hnusnìjší.”

Musím se pøiznat, že se mi to docela 
zalíbilo. To víte, pivo je mocná èarodìjka. 
Nadšenì jsem pøikývl, slíbil a odešel.

Když jsem však následující den za-
sedl k poèítaèi, abych splnil svùj slib, do-
cvaklo mi to. Já ve psaní a nejen v nìm, 
ponìkud rezignoval na to, co mnì bylo 
vlastní. Na pozitivní a pokud možno hu-
morný náhled na vìci kolem nás. To je 
mé kopyto. Toho se musím držet. Žádná 
temna a hnusoty. Jsem rád, že mi Malý 
nepøítel vyšel, jsem na nìj dokonce i tro-
chu pyšný, ale pøece jen nìco symbo-
lizuje. A tak jsem si jistý, že až pøíštì nì-
co napíšu, nebude to dílo z kategorie 
nepøítel, ale pøítel, a pokud možno vese-
lý. Zaènu s tím hned teï, pøi plnìní toho 
mého slibu. I když jej trochu poupravím. 
Anebo, lépe øeèeno, úplnì otoèím. O 180 
stupòù.

Vybral jsem si povídku Dárek. S po-
mocí pùvodního textu vytvoøím nový. Po-
užiji k tomu osvìdèenou „Jirotkovu me-
todu ze Saturnina”, která vám ukáže, jak 
se dìj skuteènì odehrál.

Haryk se zuøivì rozštìkal. Pobíhal 
okolo plotu a srst mìl zježenou. 



10PRÓZA

„Když on klient, co nám tu zakázku 
dával, trval na tom, že to musí být do-
ruèeno ještì dnes. To víte, náš zákazník 
náš pán,” dodal muž jedním dechem. 
„No vidíte, málem bych zapomnìl. Mìl 
jsem vám nejdøív pøedat tohle.”

Veronika mezitím došla až k plotu      
a za chvilièku už nedoèkavì trhala obál-
ku se svým jménem. „Miláèku,” èetla      
a okamžitì poznala Tomášùv rukopis. 
„Moc mì mrzí, že nemùžu být dnes s te-
bou, ale to víš, ta práce. Je mi to o to víc 
líto, že dnes máme výroèí. A i když zí-  
tra už budeme spolu, chtìl jsem, abys 
vìdìla, že jsem nezapomnìl. Miluji Tì, 
Tomáš.”

On mì má opravdu rád, øíkala si       
v duchu a potají si otøela slzy. „Tak 
pojïte,” usmála se smìrem k doruèo-
vateli a otevøela branku. Muž nebyl za 
obrovskou bednou skoro vidìt. Se znaè-
nou námahou ji dostrkal na malou plo-
šinku pøed garáží.

„A nevíte, co v tom je?” 
„Nemám nejmenší tušení, mladá pa-

ní. Tak ještì jeden podpis prosím a pøeji 
dobrou noc.”

Doruèovatel kašlal na Kunhutiny oba-
vy a øval, že se s tou kisnou nebude ta-
hat do tøetího patra. Když ji tam spoleènì 
dodrnkali po schodech (výtah nejel), 
pøedal jí nìjaký dopis, ze kterého nebyla 
ani trochu moudrá.

„Dobrou noc,” odpovìdìla Veronika   
a dálkovým ovladaèem zavøela za mu-
žem branku. Už se setmìlo úplnì a ona 
stála naproti té velké bednì a pøemýš-
lela, jestli ji má otevøít hned nebo poèkat 
na zítøek. Pak v ní zvítìzila zvìdavost     
a zaèala hledat otevírací mechanismus. 
Našla jej brzy, i když byl zamaskován 
oznaèením výrobní øady C40. Stiskla ko-
vový knoflík, ozvalo se cvaknutí a víko 
se zaèalo samo pomalu zvedat. Uvnitø 
bylo to, co si opravdu velice pøála. Krás-
ný, velký hlídaè. Byl zkonstruován do po-
doby obrovské dogy. Veronika už tento 

„No tak, Haryku, dej pokoj,” vykoukla    
z francouzského okna, vedoucího na te-
rasu, Veronika. „Co to tam máš?” Popo-
šla až ke schùdkùm, pak po nich sestou-
pila a zaostøila zrak smìrem k brance. 
„Je tam nìkdo?” zavolala ponìkud hlasi-
tìji, aby pøehlušila svého maltézského 
pinèe. Už bylo docela šero a za jejími zá-
dy, v hale rozlehlého domu, zaèaly bicí 
hodiny oznamovat devátou veèerní. Do-
sud teplý vìtøík jí pøíjemnì rozfoukával 
mokré vlasy. Pøed chvílí zavøela kohout-
ky svého luxusního sprchového koutu. 
Chtìla si jít za malou chvíli lehnout. 
Vždycky, když byl její muž pryè, chodila 
brzo spát. Pøes den to bylo dobré, ale      
s poèátkem noci se vždy zaèínala v tom 
velkém, pøepychovém domì bát. Kolikrát 
už Tomášovi øíkala, aby jí poøídil poøád-
ného hlídaèe. Vždy� jich mìli tolik. Ob-
zvláštì poslední katalog byl jimi docela 
prošpikován. A nestáli zase tak moc. Jen-
že jako by hrách na stìnu házela.

Jediné, co je pravda, je to, že Haryk 
štìkal. Nepobíhal však kolem plotu, pro-
tože žádný plot nemìli. Bydleli ve dva 
plus jedna na sídlišti. Veronika se ve 
skuteènosti jmenovala Kunhuta a ten ve-
èer se ve svém bakelitovém sprcháèi zli-
la studenou vodou, protože teplá jako 
obvykle netekla. Tomášovi opravdu ne-
sèíslnìkrát mávala pøed oèima katalo-
gem, ale jednalo se o katalog nábytku.     
S tím hrachem je to ovšem fakt.

„Tak je tam nìkdo?” zavolala znovu, 
teï už mírnì zvýšeným hlasem, ve kte-
rém se chvìly obavy.

„Promiòte, mladá paní, nechtìl jsem 
vás vydìsit, ale asi vám nefunguje zvo-
nek,” ozval se z šera u branky mužský 
hlas. „Já jsem z doruèovatelské firmy 
’Rozvážíme ve dne v noci’ a mám pro 
vás zásilku. Tak kdybyste byla tak las-
kavá a otevøela branku. Ono je to totiž 
krapet vìtší.”

„A cože tak pozdì veèer?” zeptala se 
Veronika.
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do komunikace chybièka, ušklíbl se, když 
si vzpomnìl, jak mu prodavaè tu céètyøi-
cítku ochotnì zabalil a objednal doruèo-
vací spoleènost. Ještì chvíli si prohlížel 
ten èlánek, pak vstal a hodil jej do koše. 
Pokojská ho zítra urèitì vysype, napadlo 
jej, vrátil se do postele a objal nahé žen-
ské tìlo. Tìlo o patnáct let mladší než to, 
které leželo zkrvavené na malé plošince 
pøed garáží.

Tak tohle je úplná blbost. Trošku krve 
na dlaždièkách bylo, ale to bylo z toho, 
jak si Kunhuta ukopla palec, když s jeko-
tem vyskoèila z toho ledového sprcháèe. 
Tomáš nespal v hotelu, ale na ubytovnì 
(byl montér). Je pravda, že když vlezl do 
postele, lehl si na nahé ženské tìlo, ale 
to bylo placaté, nebo� bylo vytištìno na 
køídovém papíøe èasopisu pro pány. Ten 
ovšem nebyl pouze Tomášùv, ale i ostat-
ních šesti kolegù, kteøí s ním na ubytov-
nì spali.

On Tomáš mìl svou Kùòu doopravdy 
rád. Prùser byl v tom, že zapomnìl na 
jejich dnešní výroèí. A tak když se vrátil 
pøíští den domù bez dárku, èekal drž-
kovou. Místo toho mu žena padla kolem 
krku a vášnivì jej políbila. Na vysvìt-
lenou je tøeba dodat, že v té bednì byla 
nádherná komoda, po které už dávno 
toužila. Proto také ty výkøiky. Nedostala 
se k ní však zásluhou Tomáše, ale ožra-
lého doruèovatele, který si spletl vchody 
a také toho, že se jmenovala Nováková 
a tìch je, jak jistì víte, jako much. A To-
máš, i když se po èase dozvìdìl pravdu 
(Novákovi z vedlejšího vchodu nadávali, 
že nedostali objednanou komodu), mlèel 
a nikdy ji své Kunhutce neøekl.

To jenom já jsem prozradil, jak to se 
mnou a s Malým nepøítelem doopravdy 
bylo. Za vše ostatní mùže moje zrádná 
fantazie.

P. S.: Ještì bych vám mìl øíct, co stá-
lo v tom dopise. Ale neøeknu. A� si tu 
vaši fantazii taky trochu procvièíte.

model nìkolikrát vidìla. Pøi pøedvádìcích 
akcích. Byla jím úplnì nadšena. A nej-
více se jí líbilo, jak na slovo poslouchal 
pána. Tak už se nebudu bát. „Dìkuji ti… 
Tomáši,” zašeptala.

„Tak co øíkáš, Haryku, oživíme ti ka-
maráda?” podívala se na hromádku chlu-
pù, která se jí motala kolem nohou. Kde 
má její nový spoleèník spouštìè, vìdìla 
dobøe. Naklonila se nad dogu a za levým 
uchem nahmatala výstupek, na který leh-
ce zatlaèila. Pes – robot se pohnul, za-
vrtìl ocasem a ladnì vyskoèil z bedny. 

„Pojï sem, pejsku,” sedla si Veronika 
na bobek a natáhla k nìmu ruku. Tak to 
bylo správné. Tak to psali ve všech pøí-
ruèkách. Doga nejdøíve pohlédla vlevo    
a podívala se na Haryka. Ten zakòuèel   
a zalezl pod schody. Potom obrátila 
hlavu a upøela oèi na svou novou paní.    
Z hrdla se jí ozvalo hluboké, dìsivé za-
vrèení. „Co, co to dìláš, sedni, øíkám ti 
sedni, ne…, ne…, ne…!” Tichou noc 
pro�aly strašlivé výkøiky, které dlouho, 
dlouho neutichaly.

V tomto odstavci je pravdivé pouze 
to, že tichou noc pro�aly strašlivé výkøi-
ky, které dlouho neutichaly. A taky je sku-
teèný dálkový ovladaè, ale ne k brance, 
nýbrž k televizi, na nìmž se zasekává 
trojka a nejde s ním vypnout zvuk. A taky 
bedna, ve které nikdy žádná doga ne-
byla.

V té chvíli se v hotelu, vzdáleném asi 
dvì stì kilometrù, rozsvítilo v jednom      
z pokojù svìtlo. Tomáš nemohl spát. 
Natáhl ruku na noèní stolek a podíval se 
na první stránku novin, které si dnes 
ráno koupil. Vìdìl, že Veronika je nikdy 
neète. Znovu se podíval na tuènì vytiš-
tìné upozornìní firmy, která vyrábìla hlí-
daèe. Stálo v nìm, že pøi kompletaci sé-
rie C40 došlo k závažné technologické 
chybì, která by mohla zpùsobit, že jejich 
výrobek po aktivaci zaútoèí na toho, kdo 
ji provedl a že firma zaøídí jeho nepro-
dlené stažení z trhu. Asi se jim vloudila 
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24. Zevnitø 
Muž zvaný Vstupné se zastavil za 

dveømi a naslouchal neznámému øeèní-
kovi, jehož øeè byla zevnitø slyšet až ven.

„Vykašlete se na umìlce, kašlete na 
spisovatele a myslitele, kašlete na ty je-
jich žvásty, kterým øíkají pøíbìhy! Vìtši-
nou vám vyprávìjí to, co už sami dávno 
znáte, a ještì vám podsouvají jakési ná-
zory, jakési myšlenky, nìco, co byste po-
dle nich mìli vìdìt, nìco, co byste si 
mìli myslet. Nejhorší ovšem je, že to, co 
vám podsouvají, tají. Nìco na vás zkou-
šejí. Snaží se vás dobìhnout rùznými 
úskoky. Obchvaty, výpady, kejkle, vemlou-
vání, šperkování, ozdoby, okliky, klièky, 
obezlièky, podkuøování, namlouvání, la-
kování, domlouvání, zatemòování, po-
zlátko, oslòování. K èemu to? Vedou vás 
za ruèièku do klece a šeptají vám do 
ouška krásná slùvka a brzy vás už ani 
nemusí vést, jdete do pasti sami. Lakýr-
níci! Natìraèi! Hokynáøi! Prodali a už vás 
mají. Možná si myslíte, že váš svìt, váš 
život má pramálo smyslu, že se v nìm 
nic nedìje. A kdo by vám, vašemu živo-
tu, vašemu svìtu ten smysl mìl dát? Nì-
jaký umìlec? Prodavaè slabomyslných 
žvástù èi prodavaè barevných obrázkù, 
nìjaký dovedný, ale pøitroublý natìraè? 
Smysl svému životu a svému svìtu dá-
váte pøece vy sami! A dáte-li mu smysl, 
hned se zaène nìco dít! Zahlédnete 
smìr, uvidíte cestu, najdete školu, po-
znáte žáky, potkáte mistry a zaènete 
putovat. A kde myslíte, že se nachází 
smysl? Nìkde kolem, nìkde mimo vás,   
v hlubinách moøí, na høebenech hor,       
v knihách? Smysl je ve vás! Ve vaší 
mysli, ve vašem srdci, a vy jej právì pro-
bouzíte. Probouzíte jej svým putováním, 
svými pøíbìhy, které nepøedstírají vyprá-
vìní, pøíbìhy, které nic netají. Pøíbìhy, 
které putují spolu s vámi po Dnì. Po-
hnout prstem nebo nic; to obojí je pøíbìh 

Karel Adamus 

Staré pøíbìhy V.
a obojí vám ukazuje smìr, cestu. Nebo-
jíte se vracet? Nebojíte se ztrácet? Tedy 
je tøeba otevøít se pøíbìhùm, nezavrtávat 
se do tlustých knih. Obzvláš� dùraznì 
vás varuji pøed tím, èemu se øíká kultu-
ra!” zvolal neznámý øeèník. „Co to je kul-
tura? Velký škrtiè! Škrticí smyèka, oprát-
ka. Ovšem nepokoušejte se proti ní nìco 
podnikat. Škrticí smyèka se svírá tím víc, 
èím víc se obì� vzpouzí, èím víc se brání 
a zmítá. Ba ani smrt vás pøed kulturou 
nezachrání, k èemu myslíte, že má kul-
tura svá nebe, svá pekla? Lhostejno, zda 
v nì vìøíte èi nevìøíte. Ti, kdo v nì vìøí, 
vás pošlou k èertu, ti nevìøící vás pošlou 
k pánu. V obou pøípadech skonèíte za 
zpìvu bojových písní v nìjakém kultur-
ním støedisku. Nemáte nejmenší nadìji 
na únik. Kultura je bezbøehá, zahrnuje     
a spoutává vše. Jeden umìlec øekl: Du-
sivá kultura! Kdyby mohl, znièil by dusi-
vou kulturu, rozkotal by ji, roztrhal a její 
útržky zašlapal. Nahradil by ji však rov-
nìž kulturou a nechal by si za ni dobøe 
zaplatit; nechal by se rovnìž spoutat. 
Byla by však jeho kultura ménì dusivá, 
byla by oèistná? Nebyla! Byla by to po-
øád jenom kultura. Všechno, co je nám 
vnucováno zvenèí, je kultura, co se po-
koušíme vnucovat druhým, je rovnìž kul-
tura. Jeden vojenský hodnostáø øekl: 
Když slyším slovo kultura, beru do ruky 
zbraò. Vzít do ruky zbraò tedy znamená 
vzít do ruky kulturu? Ohánìt se klackem 
znamená ohánìt se kulturou? Zbraò je 
kultura, kultura je zbraò? Je tedy kultura 
sklon? Sklon k ovládání, sklon k moci, 
sklon k boji, sklon k ubližování? Klacky, 
klacky, klacky, ale pìknì ozdobené. Jak 
dùmyslné! A se zbraní v ruce dosahuje-
me pøece jen kultury mocnìjší, vìtší, 
vznešenìjší a taky ráznìjší. Už samo to 
slovo kultura. Øíká se sice kultura, vý-
stižnìjší by však bylo øíkat kult-urá! Ještì 
výstižnìjší by bylo køièet kult-hurá! Hurá! 

PRÓZA
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ukážou smìr, kteøí znají prùchod baži-
nou, kteøí znají cestu, vìdí o škole, se-
známí vás s žáky a najdou vám mistry, 
kteøí nic netají, nic nepodsouvají…” 

„A co Velký škrtiè, totiž ta kultura?” 
zaznìla otázka. 

„Dobøe vidíte, znáte lano, je vám jas-
né, z èeho se lano skládá, znáte uzly, 
umíte je zavázat, umíte je rozvázat, ovlá-
dáte sebe, ovládáte své umìní, a proto 
umíte být pozorní, umíte být bdìlí k so-
bì, umíte být bdìlí k ostatním, umíte      
v sobì probouzet soucit. Nebudete kul-
turu zahánìt, nebudete se pøed ní ukrý-
vat, ale spøátelíte se s ní. Setkáte-li se    
s ní, usmìjte se na ni a vezmìte ji s se-
bou na kus cesty. Jdìte vedle ní, buïte  
k ní pozorní. Nauète ji putovat, pohlaïte 
ji a popovídejte si s ní! Ukažte jí smìr, 
cestu, školu, žáky a mistry…” 

Øeè utichla. Naslouchající muž zvaný 
Vstupné si dlouho srovnával v hlavì, co 
slyšel. Zvažoval, zda s tím souhlasí. Ho-
reènì pøemýšlel. Váhal. V jeho nitru zuøil 
boj srovnatelný s bojem o život. Vstupné, 
bylo první, co ho napadlo, osvìtový dùm, 
kultura, vstupenka, pøedstavení, potlesk, 
sláva, pohoštìní… Takové pojmy mu 
víøily hlavou. Nejistota se pomalu tøíbila  
a mìnila v neklid, v rozrušení. Pak mu 
hlavou víøily pojmy jako zahrada, ohrada, 
nálada, náhrada, zrada, velezrada, uto-
penec, mravenec, stoupenec, tìžkoodì-
nec, obìšenec, vlastenec, spiklenec…

Náhle se v nìm nìco zlomilo. Vìdìl. 
Vnitøní boj byl vybojován. V jeho nitru se 
vzdula vlna hnìvu, která rostla a mìnila 
se v slepý vztek. Zákon, poøádek, uva-
dìè, kulturní poøad, poøadatel, umìlecký 
vedoucí, pøestávka, svaèina, prolétlo mu 
hlavou bleskem. Chtìl vejít. Dveøe byly 
zamèené. Vztek zesílil v zuøivost. Zaèal 
nadávat, øvát, propukla v nìm nièivost. 

„Smradi!” zaøval, rozbìhl se a vyrazil 
dveøe. Se sprostými nadávkami na rtech 
vtrhl dovnitø, vztekle øval, ohánìl se pìst-
mi, kopal, bil kolem sebe a chrlil ze sebe 
další a další divoké kletby. Uvnitø však ni-
kdo nebyl. Proti nìmu visel na zdi obraz. 
Byla na nìm podobizna pana prezidenta.

Hurá! Hurá! Ale slovo kultura je jaksi kul-
turnìjší. Èím nièivìjší zbraò vlastníme, 
tím skvìlejší kulturu máme. Støet kultur 
je støet zbraní. Kdo je poražen, je nevy-
hnutelnì kulturnì povznesen, je mu na-
bídnuta nová kultura, kultura velkolepá, 
kultura osvìtová. Ovšemže to nejkultur-
nìjší je vždy to naše! Náš nejvìtší a nej-
mocnìjší král, císaø, panovník, vládce, 
vùdce, prezident, náèelník. Naše nejvìtší 
a nejskvìlejší kultura, to jsem pøece Já! 
Je vám to jasné? Já! Èlovìk a jeho svìt? 
Velkomyslnost, sebeovládání, jemnost, 
mìkkost, poddajnost, ústupnost, bdìlost, 
pozornost? Nic takového. Místo toho ne-
nažraná, všehoschopná, nadmutá, vrti-
všivá, poruènická, útoèná a rvavá kultu-
ra. Kazateli kultura zaèíná, pokraèuje 
umìlci, vìdci, hodnostáøi, pøísahami, vo-
jenskými pøehlídkami, hromadnými vý-
krmnami, kulturními plodinami… Nìkdo 
by si pomyslel, vzdálím se kultuøe, uchý-
lím se do samoty, zmizím, uniknu; ve 
svìtì je pøece tolik místa, tolik volné 
pøírody… Žel, není. Ve svìtì není tolik 
místa, není volné pøírody! Tam, kde je 
jednání, vìdìní, umìní, tam, kde je tvr-
dost, síla, moc, chtivost, uchopení, sev-
øení a lpìní, jsme v kleci, a� jsme kdekoli. 
V kleci žrádla, v kleci pravdy, v kleci jed-
nání, v kleci vítìzství, v kleci svobody,    
v kleci všech svìtù, v kleci štìstí, v kleci 
všech klecí, v kleci kultury. Kam se po-
dìly pøíbìhy smìrù, cest, škol, žákù       
a mistrù putujících spolu s námi po Dnì? 
Ale k vìci,” dodal neznámý øeèník, „k pøí-
bìhùm. Doposud ve svìtì platilo, kdo se 
nestydí, vypráví. Mìlo by však platit, kdo 
se stydí, vypráví! Tedy vydejte se puto-
vat, otevøete se pøíbìhùm, hledejte smy-
sl, vydejte se zpìt!” vyzval neznámý øeè-
ník neznámé žáky. 

„A co když nás chytí, co když nás do-
padnou?” zeptal se kdosi. 

„Nebojte se,” uklidnil je øeèník, „už vás 
chytili, už vás dopadli, a pøece jste volní   
a putujete dál spolu s pøíbìhy po Dnì.” 

„Neutopíme se v té bažinì?” obával 
se kdosi jiný. „Jsou bezpeèné pìšiny, 
jsou mistøi, kteøí vìdí, kudy jít, kteøí vám 
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Oldøich Janota

Øekla smutným hlasem
Název jejího druhého románu mi 

dlouho nešel z hlavy. Zvláštì po jejím 

ètenáøsky veleúspìšném debutu Gen-

derman, kde byla zápletka pøíbìhu po-

stavena s aktuální pøímoèarostí: Muž, 

vášnivý stoupenec genderového hnutí, 

využívá ve svém osobním životì principy 

feminismu k tomu, aby tyranizoval svoji 

ženu. 

Co však sdìluje název románu Øekla 

smutným hlasem? Nic, protože nevíme 

to základní, kdo øekl, proè hlasem smut-

ným, a co vlastnì. Až do konce knihy 

nám to autorka nesdìluje a napìtí tím 

evokované nabývá intenzity tak nesnesi-

telné, že ètenáø hledá vysvìtlení nako-

nec i v závìreèné tiráži. 

Ani zde ho ovšem nenajde. Sdìlení 

jako „Vytiskla Tiskárna Lomnice nad Po-

pelkou” i pøes dnešní benevolentní po-

hled na umìní literární hodnotu oèividnì 

postrádají, by� napøíklad ve støedoškol-

ských pøijímacích testech pro žáky 9. tøíd 

figurovala pøed nìkolika lety otázka, zda 

povídka Divá Bára souvisí s obcí Vestec 

u Nymburka. Tipoval bych, že ano, že 

Vestec u Nymburka byl uveden v tiráži 

prvního vydání Divé Báry. Autoøi testu 

prostì chtìli devá�áky proklepnout, zda 

skuteènì ètou knihy pozornì až do sa-

mého konce.

Vysvìtlení názvu Øekla smutným hla-

sem nicménì v tiráži nehledejme. Sdì-

lení spoèívá v samotném sdìlení. Bez-

obsažnost, ostentativnì vypíchnutá do 

názvu románu, nás nutí pøijmout slova 

této vìty v jejich osvobozeném, prvotním 

pùsobení, oèištìném od nánosù našich 

pøedstav o slovech. V tom náhle objevu-

jeme rozvinutí tématu autorèiny prvotiny 

Genderman, totiž že postavení ženy ne-

pochopíme ani genderovým pohledem, 

nýbrž teprve odhozením veškerých pøed-

stav, které bychom o ženství chtìli mít. 

V Gendermanovi muž nutí svoji ženu 

chodit na veøejnosti ve vytahané tepláko-

vé soupravì, s  vlasy sestøiženými podle 

kastrolu, aby ji okolí bylo nuceno vnímat 

jako èlovìka, nikoliv jako pouhý sexuální 

objekt, jak je to dnes bìžné. Genderma-

nova žena je pøitom dokonalým typem 

ženy-barbíny, toužící po rùžových ša-

tech, blonïatých odbarvených lokýnkách 

a zadeèku dovádivì vykukujícím zpod 

tøásní orvaných džínových kra�áskù. Její 

frustrace je o to vìtší, že z mezinárod-  

ní renomované auditní firmy, kde pra-

covala jako sekretáøka, dostala kvùli vy-

tahané teplákové soupravì na hodinu 

padáka, a musí si proto vydìlávat jako 

øidièka autojeøábu využívaného mìst-

skou policií k odvážení špatnì zaparko-

vaných aut. 

Pøi jednom takovém zásahu, když na-

kládala osobní auto ponechané nìjakým 

bezohledným øidièem na místì zákazu 

zastavení pøed výjezdem pro vozidla zá-

chranné služby, se na poslední chvíli 

objeví rozzuøený majitel vozu, ve kterém 

øidièka autojeøábu pozná svého manžela.

„Ty votroku, hned dej to auto zase 

zpátky dolù,” bìsní muž, který zaslepen 

hnìvem manželku nepoznává. A zde se 

skrývá zøejmì klíè k autorèinu dalšímu 

románu:

„.............” øekla smutným hlasem.
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Malý slovník cizích slov 
Karel Trinkewitz 

abstrahovati nepøihlížet ke Strahovu
autodafé uhoøení v autu
avanturismus cestování s cestovní kanceláøí
basální metabolismus výmìna hlídek ve vìzení
brachiální bratrský
deficit manželská láska
diapositiv kladný portrét vládce
difrakce výzva skupinì úchylkáøù, aby odešla
disciplína vìc, na niž se kadí
diletant dvakrát propuštìný
ex post z pošty
emanace èesání vlasù do vln nad èelem
encyklika protekce u papeže
famulus student filmové fakulty
fiat insticia policejní auto
forum romanum øímský humor
futurologie bubububudoucnost
guano podtext nedobrovolného souhlasu
horoskop buldozer
interference zájezd do Maïarska
investitura poutání šílence do kazajky
kalvinismus zneèiš�ování vína
karmaòola malý pøístroj na ohøívání vody
kompilace sestavování pily
lakmus pøíkaz k úpravì hlášení
lapidárium sbírka struèných výrokù
minuskule horší nedostateèná
nitrolak vnitøní cenzura
oligofrenie rozhovor ligových fanouškù
paleta udání vìku starší ženy
pansofie Carlo Ponti
parafin Laponec
patologický myšlený jinak než hlavou
patrokles výtah
rekvizita pøehlídka hrdinù
randez vous módní bradka
sensa parole bájeèný záhumenek
Sing Sing vybídnutí ke zpìvu
spirocheta noèní úbor duchovních
spekulace snížení cen uzeného masa
trampolína zálesákova družka
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Stanislav Bukovský

MÌSTO ŽIJE KULTUROU

Malíø Vladimír Modrý kdysi prohlásil, 
že v Plzni nechcíp jeden pes, ale že 
Plzeò je psí høbitov. Je tomu již hezká 
øádka let, co Vladimír Modrý mezi námi 
není, a mnohé se od tìch dob zmìnilo. 
Tøeba že byl na Valše zbudován psí útu-
lek. A že lišky vnikly do mìsta a od tìch 
dob nám v nìm dávají dobrou noc. Dá 
se øíct, že v Plzni to teï vùbec žije. 

Kromì lišek bydlí ve mìstì už i spous-
ta kun. Živí se lecèíms, lecjaké chutné 
sousto si najdou i pod kapotami aut. Ta 
pak nejezdí a to je pro mìsto dobøe, pro-
tože je aut všude mnohem víc než lidí.   
Mìlo by nám pøece jít hlavnì o lidi. A o ta 
roztomilá zvíøátka.

Také straky a sojky, ptáci døíve pøeve-
lice plaší, zkrotli a žijí teï v našem mìstì 
v pøátelské shodì. Do plzeòských øek se 
opìt vrátili i bobøi. Kácejí plevelné døe-
viny a brzy už zaènou stavìt své hrá-  
ze. Jsou to mistøi v tomhle oboru. V zimì 
pøeletují od øeky k øece hejna kormo-
ránù, døíve nìco naprosto nevídaného,  
a pomáhají udržovat poèetní stavy ryb    
v øekách a rybnících v menším než vel-
kém množství. Straky, sojky, kuny, lišky    
i potkani nám pomáhají mìsto zbavo-  
vat odpadkù a tím v nìm peèují o èisto- 
tu a spoluvytváøejí tak kulturní životní 
prostøedí.

Druhovou pestrost zvyšují také èím 
dál èastìji se vyskytující bezdomovci. Ti 
obìtavì pomáhají zásobovat naše hutì. 
Kde ty by jen bez nich byly. Kromì toho 
za nás za všechny experimentují v alter-
nativních formách pøežívání, což se bude 
hodit v pøípadì nìjaké katastrofy. Také 
pøátelské divoženky mají v koloritu mìsta 

Putna – ten, ta, to
nezastupitelné místo. Rády poskytují po-
tøebným vše potøebné. Dùchodci, invali-
dé a studenti by ale mìli mít slevu.

Pro rozvoj kultury a permanentní vy-
lepšování vzhledu mìsta mají velmi dù-
ležité místo i sprejeøi. Díky jejich èinnosti 
se nejprogresivnìjší umìní pøestìhova-
lo z galerií, kam ostatnì nikdo nechodí, 
pøímo do ulic. A je na co se koukat. I ma-
líø Modrý by jistì koukal. Však také øíkal, 
že ze všeho nejvíc se nudil na mnohých 
výstavách. Pøi pohledu na pomalované 
fasády by se jistì nenudil.

Jak jen bývala oproti dnešku døíve 
Plzeò nudná. Charakterizovaly ji kouøící 
komíny a davy brzy po ránu spìchající 
do práce; když padla, tak z práce. Veèer 
pak pracující chodili spát se slepicemi. 
Jakápak asi mohla být v takovém mìstì 
kultura. Noèní život, pro kulturu jak zná-
mo nejdùležitìjší, zcela pøirozenì schá-
zel na úbytì. Dnes je naštìstí všechno 
jinak a z ospalé Plznì se stalo dyna-
mické mìsto pulzující progresivní kultu-
rou. Zásluhu na tom mají jak kulturtrégøi, 
tak bobøi, sprejeøi a bezdomovci.

TEN, TA, TO

Proti tomu, že nás lidi, a i ostatní tvo-
ry, stvoøil Bùh, možná, že taky Pøíroda, 
ve dvojím provedení, jako muže a ženy, 
u tvorù samce a samice, nelze nic na-
mítat. Prostì je to tak. Mùže to pøinášet    
i všelikerá potìšení. Co má, do sebe 
krásnì a pøíjemnì zapadá. Mùžeme 
Pánu Bohu nebo Pøírodì za to, že nás 
takhle stvoøili a uzpùsobili, jen dìkovat. 
Co Bùh, eventuálnì Pøíroda, èiní, dobøe 
èiní.
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není. Je-li muž poseroutka, je žena? 
Kdyby mìl zùstat mužem, chlapem 
každopádnì není, byl by poseroutek.     
A pøesto je poseroutka muž. Samozøej-
mì jazykoví novátoøi tohle v nìkterých 
pøípadech øeší, a tak pøišlo na svìt slovo 
blbka. Docela pìkné.

Pozmìníme-li nìkterá slova obdob-
ným zpùsobem, mùže být výsledek zce-
la odlišný. Tøeba když z muže udìláme 
mužatku, je z toho trochu pochybná žen-
ština. Zmìníme li ženu na ženáèe, je       
z toho docela solidní muž. Svatba a sòa-
tek jsou rodu ženského a mužského, èili 
je to nìco pro ženy a muže. Registrova-
né partnerství je to, èili rodu støedního. 
Katolická buzna je rodu ženského. I když 
to mùže být muž. Pivo je rodu støedního 
a komu pivo chutná, tomu je všechno 
putna. Putna je rodu ženského. Putna 
ten.

Proto dìlíme lidi i tvory na dva rody, 
na rod mužský a rod ženský. Pro pøípad, 
že pohlaví není zøejmé, mùže-li to být to  
i to, máme v zásobì ještì rod støední. 
Holèièky a chlapeèkové jsou dohromady 
dìti. V prvním pádì pak to je to dítì, 
støední rod, a� už je to holka nebo kluk. 
To je samozøejmì v poøádku, má to lo-
giku. Logiku ale moc nemá, že se øíká to 
dìvèe. Správnì øíkáme dìvèe šlo a pøi-
tom jaképak ono, vždy� jednoznaènì šla 
nezpochybnitelná pøíslušnice pohlaví 
ženského. Stejnì tak hrabì šlo, kníže šlo 
a jsou to pøitom pánové, dokonce velcí 
pánové. Asi se øíká i hrabì èi kníže šel, 
ale dìvèe šla zní pøeci jen nìjak divnì. 
No, nechme to tak. Mohou být pøece vý-
jimky potvrzující pravidlo.

Proè ale, z jakého dùvodu, je ta no-
ha, to koleno, ten kotník? Což noha nebo 
ruka jsou samice, kotník a loket samci    
a koleno s ramenem dìti? Je snad vláda 
samice a parlament samec? Stùl je sa-
mec a židle snad samice? Rybièka je 
samièka a ptáèek sameèek? A zatímco 
vesnice je samice, mìsto je pouhé dítì? 
Kde je nìjaká logika? Proè je to tak, kdo 
si tohle vymyslel, aby všechno bylo z ja-
kéhosi nepochopitelného dùvodu jakoby 
obdaøeno nìjakým pohlavím, když nejen 
že žádné nemá, ale ani ho nepotøebuje. 
Stùl nechodí na záchod na malou stra- 
nu ani se nerozmnožuje, ale vyrábí se    
v truhláøské dílnì. Spravedlnost taky na 
záchod nechodí a ta se teprve neroz-
množuje, to už spíš nespravedlnost. 
Skuteèné ani nìjaké pomyslné pohlaví 
ale nemá ta ani ta. Pohlavnost jako nì-
jaká epidemie zachvátila úplnì všechno. 
Takže není žádná vìc ani žádný pojem, 
kterým by nebylo pøisouzeno nìjaké 
pohlaví. 

V nìkterých pøípadech to vede k pìk-
ným zmatkùm. Je-li žena blázen, stává 
se mužem? Nestává, ale blázenka to 
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Øádeèky podušièkové
Evžen Pìnkava

Na Dušièky se dovídám, že zemøel 
Jaroslav Putík: dožil se devadesáti let. 
Urèitì jsem ho nìkolikrát vidìl, asi na nì-
jaké spisovatelské akci, nikdy jsem s ním 
však slova nepromluvil. Štíhlý, vážný 
muž. K jeho prozaické tvorbì mám znaè-
nì rozporuplný vztah: nìco je evidentnì 
pøecenìno, nìco je možná naopak ne-
docenìno. Putíkovy deníkové knihy ze 
sixties až eighties nestojí za mnoho, zato 
reflexivní „záznamník” Zlatý pták poklá-
dám za skvost naší mikroesejistické dia-
ristiky. V pokroèilém mládí mì upoutala 
jeho Smrtelná nedìle víc než jiné auto-
rovy generaèní výpovìdi tohoto ražení. 
Psal jsem  i slovníkové heslo o jeho choti 
Vìøe Stiborové: prý o mnì doma øíkali, 
jakého ti bílí Rusové mají ducha!

Sen, šeredný sen. Bloudím po nevlíd-
ných, až nevraživých ulicích neznámého 
mìsta, které mi nìèím pøipomíná okolí 
libereckého nádraží, je však mnohem 
nehostinnìjší. Pak se ocitnu v nìjaké pa-
trové putyce, kde se mnou usedne i pár 
známých tváøí nebo jen zdánlivì zná-
mých tváøí. Hlavní slovo má historik Ku-
èera, øeèený Páter, je ale k nepoznání: 
divý výraz, mastný oblièej, proradné oèi, 
podaøí se mu vytratit se bez placení. 
Hostinská zamkne lokál, dokud se prý 
neuhradí útrata, jen mne kupodivu nechá 
jít, dál bloudit neznámem. Míjejí mì plné 
autobusy, žádný není ten pravý. Vtom ke 
mnì doléhá ženin hlas: „Jsi? Existu-
ješ??” To volá snad shùry sem do záhro-
bí. O poznání živìji jdu za jejím hlasem.

Martin Reiner, døíve Martin Pluháèek, 
medituje v Lidových novinách o literatuøe 
a kritice. „U prózy, na rozdíl od poezie, 
samozøejmì musíte poèítat se ètenáøem. 

Pokud to nedìláte, tak je lepší prózu ne-
psat.” Jsou snad všichni ètenáøi na jedno 
brdo? A kritika? „Literární kritici, pøesnìji 
ti, kteøí se za nì v souèasném Èesku po-
važují, mì nezajímají. Ginsberg kdysi 
øekl, že ’pánové akademici by poezii ne-
poznali, ani kdyby je pøepadla na ulici za 
bílého dne’. To platí poøád. Tìším se na 
knížku a opravdu nepøemýšlím o tom, co 
o ní kdo napíše. Tím spíš ne, že znám 
èeský rybníèek dost dobøe na to, abych 
mohl už teï øíct, kdo bude jakým zpù-
sobem o té knize psát.” Ale u nìj kritici 
vìdí pøedem, jaká bude.

V restauraci U Dvou srdcí vzpomíná-
me s krakovským bohemistou a polským 
ex-ambasadorem v Praze Jackem Ba-
luchem, jaká to kdysi bývala „normální” 
studentská pivnice, do níž se uchylovali 
zejména studenti pražské fildy a nebý-
valo v ní k hnutí. Staèilo pøebìhnout pøes 
Vltavu a mít mladické srdce na dlani. 
Dnes je to nikoli snad pøímo procovské, 
nicménì ryze turistické pohostinství: 
poloprázdné a pøedražené. Jsou s námi  
i další polské bohemistky: Alexandra 
Paj¹k z Opole a zejména prof. Joanna 
Goszczyñska z Varšavy. Vzpomínáme, 
vzpomínáme, nostalgie je nostalgie. Stej-
nì se ale v hovoru poøád vracíme k li-
teratuøe: k polské (Julian Tuwim, Witold 
Gombrowicz) a ještì víc k èeské. U piva.

Povltavská Galerie Moderna: je tu     
k vidìní prodejní výstava Absolutní krása 
– a je to absolutní krása, pøinejmenším 
pro ty, kdo obdivují surreálné, imaginativ-
ní umìní tøicátých let a jeho pokraèova-
telù. Podlouhlá výstavní místnost a v ní 
samé skvosty: Josef Istler, Václav Tikal, 
František Hudeèek, Toyen, Ladislav Zívr 
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pozitivní. A bývám-li mnohdy nesmírnì 
uondaný, nelze se z toho zhroutit.

V Literárních novinách vyšla sta� Iris 
Radischové z Die Zeit o Camusovi. Za-
èátek jak z bulváru: prý to byl nejlépe vy-
padající francouzský spisovatel všech 
dob (jak na to pøišla?) a dále i „nej-
významnìjší myslitel svého století”. To je 
nesmysl. Stejnì jako žvást o „slovní 
poušti 20. století”. Píše se tu také o tom, 
co Camus hledal a nalezl v Lourmarinu: 
„Vùni trávy pøes den, svìtlo hvìzd v noci 
a veèery, které roztahují srdce.” Ach. Co 
autorovo krédo èi poselství? Hle: „Žij hlu-
boce, žij nyní a žij tak, abys mìl smrt      
v úrovni oèí, protože pravda, morálka      
a život se nedají odložit na neurèito.” 
Bohužel ani smrt nikoli. Radischovou 
pobouøila Camusova slova, že „kromì 
lásky je žena nudná”. Namoutì, jak 
která!

Svatava Antošová referuje v Tvaru    
o besedì se ètenáøi, kterou mìl Ivan Klí-
ma v teplické knihovnì, a právem se po-
horšuje nad tím, k èemu tam došlo, ó 
hrùzo. Pøišla øeè na to, že prý už u nás 
nevycházejí žádné literární èasopisy. 
Klíma živì pøitakal, pravil, že Literární 
noviny už nejsou, co bývaly, a jinak nikde 
nic, zdùrazòoval s chutí. Nejde o to mu 
pøedhazovat, že je tady Tvar, Host ne- 
bo Weles a dál, pro novìjší generaci i in-
ternetová periodika, nýbrž je záhodno 
odmítnout jeho pøístup: dokud vycházely 
Literárky, kam psal, bylo vše v poøádku, 
sotva ale Literárky se starou partou 
vèetnì Klímy pohasly, ani tráva neroste, 
ani literární èasopisy neexistují. Jenomže 
pro mladší ètenáøe neexistuje hlavnì 
Ivan Klíma.

Mìl bys napsat cestopis, øíká pøítel 
Aleš, kupøíkladu vzpomínky na Rusko. 
Skoro po padesáti letech, uvìdomuji si    
a až mì zamrazí. Copak imperiální Sankt-

a další, z pozdìjších Mikuláš Medek, 
Karel Nepraš, Jan Švankmajer… Krásu 
doprovázejí v katalogu básnivá slova 
Zdeòka Lorence „…jsou teskné okamži-
ky, jež se potácejí v závìjích, dusí dech 
a dovolávají se jen nìkolika málo vìcí / 
kvìty se vytyèují až do úst, uhryzané 
písèiny zavalují oèi a malé barchatové 
panenky s pláèem unikají z planoucích 
louèí, nabobtnávajíce žárem.” Napsáno 
roku 1943.

Ha, nesmrtelnost básnická! Je obec-
nì známo, že na sklonku svého živobytí 
Ivan Jirous rozbil cosi jako  tábor èi dou-
pì v nádražní patrové hospodì Oáza, 
konkrétnì v hospodském výèepu. Odtud 
mìl jen pár krokù do svého tehdejšího 
smíchovského pøíbytku. Byla to spíš 
nálevna, v níž se poeta naléval koøalkou 
a všichni jeho vìrní, kdo ví, zda osvícení 
pijáci, si pøièinlivì nalévali s ním, nepo-
chybnì s vìdomím, že se básník utìše-
nì upíjí. Nyní je již Jirous na pravdì Bo-
ží, výèep byl pøesunut z jednoho kouta 
do druhého, bývá v nìm vždy plno a po-
každé až pøekouøeno, pøedevším ale 
místnùstka pøišla k názvu: Výèep U Ma-
gora. Takže: Sejdeme se u Magora, pøi-
jdeš k Magorovi? Je to zjevnì magoøina.

 „Dìlejte se sebou nìco,” dostávám 
znenadání nebo skoro znièehonic mail 
od básníka M. „Takhle se zhroutíte. 
Vždy� kam se jen podívám, tam píšete, 
že jste unavený, utahaný atd. Pozor! 
Syndrom Vrchlický èíhá!” Zafòukal jsem 
si pouze na Literárním Západì a je to 
pravda pravdoucí, bývalo to však daleko 
horší. A syndrom Vrchlický? Profesor 
srovnávacích dìjin, poslanec panské 
snìmovny ve Vídni… V pìtapadesáti le-
tech mozková mrtvice a krušné ètyøi roky 
dožívání. Tohle mi snad nehrozí, kéž by 
mi to nehrozilo! Nejhùø bylo v devìtapa-
desáti. Od roku 2006 jsou už všechny 
životní zmìny pozitivní, tedy: postupnì 
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svìtlo radostné stany. Což se nikdy ne-
vrátí ke svým dìtem, které na nì èekají  
s vírou nevinnosti?” To je jistojistì Má-
cha. Èili Pou� krkonošská. Leè kdeže! 
Žádný Mácha, nýbrž Novalisovy Hymny 
noci. Pøitom vize tuze máchovské, ergo 
Mácha je tuze novalisovský.

V Divadelních novinách si kritièka 
Zdena Mejzlíková jízlivì utahuje z Men-
zelova snímku Donšajni. Prý z filmu pro 
všechny gramotné. Námitka: spíš pro 
retardovaného Otíka ze støediskové 
vesnièky. Teze: nemùže-li se Menzel 
opøít o Hrabala nebo alespoò Svìráka, 
jeho scenáristická genialita „jaksi sláb-
ne”. Jiskøivì košilatou komedii skuteè-  
nì nevytvoøil: veverky v kole bìží, jenže 
žádná elektøina nevzniká. Vidíme jenom 
utahané veverky. Též vyøèené truismy 
bezzubì tepající zkaženost svìta vyzní-
vají jako senilní mudrlantství. Píše se tu 
o pøíklonu k èeskému mravnímu relati-
vismu, o prázdnotì epizodek, o stupiditì 
bonmotù, o èeskolaskavém povzdechu 
nad komercí, o operetce s hloupouèkým 
dìjem. Ba, kladivem na Menzela.

Termín, který objasòuje a vyjasòuje 
kdeco, ba všelicos v životì naší soudobé 
civilizace, pohøíchu leckdy necivilizované 
èi pouze zdánlivì civilizované civilizace: 
„e-kolonizace lidstva”. Pojednávají o nìm 
v Lidových novinách a pøipomínají, že 
Martin Heidegger vypozoroval „zacy-
klenou zvìdavost” ještì v analogovém, 
tj. reálném svìtì; soudobá elektronická 
média jsou ale se svými virtuálními svì-
ty v generování zvìdavosti daleko so-
fistikovanìjší a zrádnìjší. Žádná jiná 
technologie v lidské historii takto nekolo-
nizovala a nezestejòovala (neglobalizo-
vala) obyvatelstvo Zemì. – Vstupujeme 
do etapy, kdy budeme „sdílet” sdílení ze-
jména z internetu, zato sdílení ve fyzic-
kém životì se stane neznámým.

Petìrburg, ale Moskva, to satanášské 
mìsto? Zažil jsem v nìm ba i všelicos 
nevšedního, vysedával v knihovnách, vy-
hledával památky, šmejdil po høbitovech, 
veèery trávil v divadlech a filmotékách, 
po letech i pøednášel na univerzitì. Nebo 
o Paøíži, pokouší mì Aleš. Kdybys tak 
napsal souhrnnou cestopisnou vzpo-
mínku na toulky v Paøíži… Na tom nìco 
je, stal se z nich smysluplný kousek ži-
vota, napøíklad rozhovory s Milanem 
Kunderou nebo s A. J. Liehmem. Manì 
si zavzpomínáme též na nedìlní vejletek 
do pøedmìstského Sceaux: zámek, gej-
zíry a ticho.

Vida, co píše Jan Gruber ve starším 
èísle obtýdeníku A2: „Historik Karel 
Kaplan pøed rokem mluvil o tom, že 
pováleèná mladá generace byla komu-
nistickou stranou zneužita: Byli mladí     
a neøíkali jim pravdu. – Bude zajímavé 
sledovat, jak se po uplynutí pár desítek 
let souèasná novináøská generace po-
staví k tomu, že v polistopadovém dva-
cetiletí pomáhala budovat a udržovat 
politický systém, který rezignoval na hod-
noty solidarity a spravedlnosti, svobodu 
vždy spojenou s odpovìdností promìnil 
na svobodu neomezené konzumace,       
v zájmu pokojného vládnutí zakrýval 
skandál za skandálem a zavíral oèi pøed 
vzrùstající rasovou nesnášenlivostí. Bu-
dou také oni schopni pøiznat, že neøíkali 
pravdu?” Sic.

Ètìmež: „Já se odvracím k posvátné, 
nevyslovitelné, tajuplné noci. Daleko leží 
svìt – ponoøený do hluboké hrobky – je 
nyní pustý a opuštìný. Hluboký žal za-
chvívá strunami srdce. V krùpìjích rosy 
chci padnout k zemi a smísit se s po-
pelem. – Dálky vzpomínky, tužby mla-
dosti, sny dìtství, krátké radosti a marné 
nadìje celého dlouhého života pøicházejí 
v šedivém šatì jako veèerní mlha po zá-
padu slunce. V jiných prostorách rozbilo 
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Štìpán Kuchlei

Milování v novém svìtì

HORKÁ BYLA LÁSKA

Horká byla láska

ale víc než odpovìdí bylo otazníkù

Nadìje má rozevøenou náruè,

avšak nepostoupí o krok

Horká byla láska,

ale hnízdo vychládalo

Na ostøí pruh slunce,

na jazyku zrada v šupinách

Horká byla láska,

ale bylo více otazníkù

u jediné otázky

Bez dechu básník zbìsilosti

Hoøká byla láska

Divoké a násilné

volání 

ticha

jako zrníèka etiopské kávy

za nehty

Lákavé a muèivé

žít pod zdviženým prstem

zakázaných snù a 

laciných pokušení

se špetkou neheroické epiky

Horká byla láska,

ale svého druhu rakovina



22MLADÝ ZÁPAD

V BRANÁCH

V úsvitu odvíjeném z klubka stenù
V úsvitu z mramoru a nìhy
dotekem probouzím vraní vzdor

Potkáváme se v branách høbitovù
U výprodeje ztichlých výèitek 

Neslyšnì a o berli
Zmrzaèený úsmìv
Nadìji beroucí bolístka
Jak sladkost, jak slabost
K uzoufání

PLÁTNA STARÝCH MISTRÙ

Nad rozlitou samotou jak hluší netopýøi
Srdce buší
Ve vùni náznakù
Jsme otroky otrokù

Plátna starých mistrù
Pøed milováním nadouvají
Opuštìné plachetnice

Nedostali jsme se ani k polibkùm
Každý dál na své stranì divadla
Zrcadla

MÁJOVÉ KINO

Tikot vìènosti zastavilo,
                 co jsem cítil

A vìènost by neunesla
pod tíhou patosu
co jsi mi øekla

  že
Posedlost má zuby, zuby

Právì piji, dìtsky piji
z krutého šálku
rozostøených vzpomínek
májového kina

DOPIS MILÉ

Naši bìsi spolu tanèí
Držíme se za tajemství
Oloupaný sen

Naše láska pøichází
jak o zub kanèí
o panenství
každým dnem

Zatroubím rohem z jednorožce
pro èas bez milencù
ve vlnách,
pšenici i kapradí

prohlídku pátek odpoledne
druhým patrem života

Nevidím dovnitø
vidíš ven
høebenem noci èešeš zlé

NOVÉ ALKOHOLY

Vlákna èerstvì anglického nebe
Jak moøské písky

Kouø obìti dráždí
Kýèovité neznámo
Dusí nevinné a netušící
Bez kvìtiny

Po silném odlivu
Noci hráèù
Kráèím vzhùru nohama
Po mokrém písku
Hloubìji do vnitrozemí

SVATBY LHÁØE PODLE KALENDÁØE

Svatby lháøe podle kalendáøe
Našel jsem se, ale ztrácím se dál
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Mnohosmutní
Mnohosnoví
Mnohoslibní
Mnohozrádní

Klauni milování
nenaplnìných rozednìní

POPAYÁN BLUES

Když svìt zbìlel a zkamenìl
Nìžní andìlé moudøí andìlé
Lidské srdce za každý zvon
Zvon do každého lidského srdce

Co je mokré, rychle doschne 
Sluníèko se schovává

za poslední kapkou

Prosby jako hrdlièky ve zpocené dlani
Pro paví èi soví oèi
vyplakaná pøiznání

Èlovìk potøebuje být vyslechnut
Èlovìk potøebuje být pochopen

Snad jsem zešílel, ale ukaž mi dívku
kterou bych netoužil milovat

Nad køížem prachovým rozcestí
Vycpané køepèí harpyje
Divoké orchideje vysoko v korunách
Kde šedivý Bùh barvy rozlije

Držíš-li takovou v náruèí
a hraje hudba hudba hudba

nepotøebuješ snù

ZÁPISKY Z BUDOUCÍ NEMOCI

strach mì dlouho svíral
byl jsem dostižen
boj dovršen
byl jsem poražen
bolest mì osvobozuje
èiní lehèím
tak ke mnì schází má láska
po schodišti mezi cypøiši

Takty – akty – tìžký tón
Øíjen, øezník, jak taneènice
V údolí
Poslední zvon

A tvá láska voní 
Jak zcela prùmìrné pøedmìstské touhy
Není hluboká, není objemná
Ale objímá jako køídly

A za družièku lháøi pùjde Závist
A ostružinové dny krájí lásku
Podle zásluh 

Lehce pálivé lži a tajemství

SPOLU S VÍTÌZI A VÌTREM

Rád se osvobozuji 
Rád se dojímám 

dìtskou sentimentalitou
Rád se dìsím pøíbìhy

laciného druhu

Spolu s vítìzi a vìtrem
raduji se nad pomníky

PRVNÍ MILOVÁNÍ V NOVÉM SVÌTÌ

Tichá køídla

Mnohoznaèní
Mnohojmenní
Mnohokrásní
Mnohosmutní

Každý má v sobì les

Za vzpomínky
sklenìných paravánù

Náznaky tancù truchlících
Polibek z modlitby nedostanu
Snad tak políèek

pøestárlých vìøících
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Ve zvratcích žiju už po ètyøi dny –

s žaludkem na vodì a s horeèkou,

od níž øitní otvor pálí.

To, co se ještì v pátek potupnì krèilo v dáli,

dnes bez holínek prošlo hustou bøeèkou

až ke mnì a zazvonilo, vypudivše libé sny,

kterými se duše má prozíravì kryla.

Pøátelé, samozvaný host je také hostem –

ba co víc, jeho se jen tak nezbavíš!

Prošmejdí ti cimru, spíž.

A co má dìlat ten,

jehož tato bezmezná drzost zaskoèila?

Vìdìl jsem dopøedu, že se to stane,

ale zpupnì jsem se chechtal, neznaje svìdomí zeï –

takový jsem byl kabròák, pane!

A jak vypadám teï?!

Oblièej barvy brèálu,

jako když voda v jezeøe se zkazí.

Je mi jak èistièi kanálù…

MLADÝ ZÁPAD

Doznání líného studenta
(Vìnováno Ch. Baudelairovi)

Josef Kotìšovec 

POPAYÁN POP

Tolik bych si pøál tušit

co se odehrává

v mysli hudebníka

Tolik básní

èi jediná lež

Vidíš a potkáváš 

a tají se ti dech

Hádky všednosti v mezerách 

polibkù snù

a na duši

mech

        dnù

V náznacích celý pøíbìh

Ve zkratce celý svìt

Symfonie pro krásu dívek

Zklamání z lásky do pár vìt
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Pøátelé moji školní a drazí,

teï se smìjte zase vy bláhovému zbabìlci,

jemuž strachy málem v køíži mrazí.

Cítím kolem sebe pøepáchnoucí vlhký dech,

jako když praskne s bílým hnisem mìch.

Ó, ty mnì už tak dobøe známý hoste,

nedýchej! Sám mám vzduchu málo.

Nechci, by mi plytké monstrum z nìho ještì bralo!

Nebo se i já zachovám sprostì

a øeknu, že to není omyl,

když chci tvùj život bez kyslíku –

kdybys nesmrtelný nebyl,

vetkl bych ti do zad dýku…

Leè, nemohu – máš k Bohu blíže.

Já lehnu mnohem døív pod køíže.

A až budou chodit v hrobì

ke mnì jako hosté termiti,

tì bude tøeba malé robì

místo mì dávno hostiti.

Každý den, když srkám ranní meltu,

mi v hrnku zbude èerný kal.

A pøesto vždycky zdvihám nový šálek ke rtu

s pocitem, že dnes tu špínu èert snad vzal

a dno zùstane èisté.

Pøátelé moji, svatý Kriste,

proè jen stal jsem se tak líným,

že i to kafe cedit je mi zatìžko?!

Ve zvratcích žiju už po ètyøi dny –

s žaludkem na vodì a s horeèkou,

od níž øitní otvor pálí.

Díky své lenosti, která nikdy nekrèí se v dáli,

jsem odmítl projít hustou bøeèkou,

kterou pøíprava na maturitu nepochybnì jest,

a proto nyní stepuje pod oknem, nastavujíc pìst,

ta svinì, ten host,

který ve mnì vzbouzí zlost

a jehož léta èichám pach –

pøátelé, tím hostem je pan STRACH!
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Kalendáø plzeòský 2014

Nejnovìjší Kalendáø plzeòský 2014 z pe-

ra Karla Drhovského, který nás bude prová-

zet nastávajícím rokem 2014, kéž je nám       

– z milosti Boží – š�astný, je složený z po-

vìstí, které se váží ke známým lokalitám na-

šeho širšího západoèeského regionu. Kdo by 

nechtìl slyšet ty staré pøíbìhy o krutém Huer-

tovi, strašícím na Velharticích, èi o neménì 

zlém purkrabím na Rabí, který dopadl obdob-

nì, o vodníkovi, díky jehož službì stále upro-

støed vodnatých bažin bezpeènì stojí plas-   

ký klášter, nebo o tom, proè na Horšovském 

Týnì není radno z hradní zdi odstranit ani 

omítku.

Kalendáø má dvanáct mìsícù, knížka 

Karla Drhovského má tedy dvanáct literárních 

textù. Protože námìty textù jsou povìsti svá-

zané vždy s nìjakým historickým místem – 

èteme o vodníkovi v Plasích, o purkrabím na 

Rabí, pokladì na hradì Prostiboø atd. – má 

útvar blízko k povìsti. Tuto skuteènost pod-

poøí i fantaskno a nadpøirozeno, kterými pøí-

bìhy – i v té podobì, jak je autor prezentuje, 

vynikají. Ovšem povìst v klasickém provede-

ní, tak jak ji známe od Kosmy èi od Jiráska, je 

pøedevším vypravováním, slohovì barvitým 

líèením, které strhává ètenáøe do dávných 

dob, má napìtí a také pár zrnek mytologické-

ho koøení; toho koøení, které ètenáøi bzuèí do 

ucha, vìø, vždy� to mùže být pravda! Tyto in-

gredience bychom ovšem alespoò v té kla-

sické míøe u Drhovského nenašli. Styl textù 

Karla Drhovského je kultivovaný; jde o klidné 

popisování dìje, provedené navíc pøevážnì 

neutrálním spisovným jazykem. Autor snad 

zámìrnì nepoužívá pøíliš historismù (najdeme 

napø. podruhynì – s. 16, bába babicí – s. 9). 

Používání archaických tvarù, resp. jevù, je vel-

mi omezeno, takže jen velmi zøídka rozèísne 

takový prvek jinak neutrální jazykové vody 

(tak zøídka užívá napø. pøechodníkù a polovìt-

ných vazeb: pánu bohu poruèíno – s. 9, za-

kopávaje o sutanu – s. 10., v Èechách bylo 

divno – s. 15; nebo zmìny slovosledu: a jejich 

prací nabyté peníze – s. 27; nebo historicky 

zabarvenou slovní zásobu: potvora zpro-

padená – s. 8, inu – s. 34). Snad jsem pøíliš-

ný Jiráskovec, ale pøijde mi pøíliš souèasné, 

když i nadpøirozené støedovìké postavy pou-

žívají dnešní plnì spisovnou normu; snad by 

bylo možno normu alespoò hovorovì rozvolnit 

(napø. vodník: „...rozhodl jsem se, že vystou-

pím a øeknu vám, oè jde.” – s. 12; nebo sedlák 

k synovi: „...vládnou tam puritáni, snad tì to 

napraví.” – s. 7; prostý stolník pøedstavenému 

kláštera: „...a zná tvé jméno i titul.” – s. 12). 

Chápu užívání autorova jazyka jako pokus       

o pøiblížení se souèasnému ètenáøi, snad        

i jako prostøedek jisté depoetizace pøíbìhu.

Jak jinak si vysvìtlit i znaènì pøistøiženou 

košatost vypravování pøíbìhù. Expozice pøí-

bìhu bývá delší, což lze pøièíst historicky         

i geograficky zakotvené látce, pak najednou 

vykvete krátký zajímavý pøíbìh, ale než se 

rozkoukáme, kdo nebo co v nìm hraje první 

housle, pøíbìh konèí. Jako epilog pøichází 

mravní nauèení èi alespoò jakési ohlédnutí, 

trochu upomínající na bajku (napø. Inu, je do-

bré a užiteèné nìkdy nechat tajemství ta-

jemstvím. Vždy� nemusíme vždy vìdìt všech-

no, že? – s. 34). Dìjovým spádem vyniká 

pøíbìh Utopená služtièka, která na zámku 

Èernínù z Chudenic dala vzniknout pøíbìhu 

Rusalky, ovšem také proto, že pøi obdobném 

rozsahu zde jedna povìst obsahuje vlastnì 

pøíbìhy dva.

Každý ètenáø jistì najde v knížce zajíma-

vé pøíbìhy, pouèí se o místech, která zná, ne-

bo také ještì nezná, a jistì shledá, že autor je 

velký nadšenec pro historii a památky. Možná 

si bìhem èetby dojde i pro mapu a naplánuje 

nový výlet. Ale poživaèný ètenáø trpí trochu 

uraženou pýchou z toho, jak málo na nìj autor 

pøi psaní textu myslel. Jak mu nedopøál napì-

tí, jak mu ani nenaznaèil, co bude vrcholkem 

zápletky pøíbìhu, jak si musí sám v mysli do-

kreslovat dobovou atmosféru a prostøedí. 

Pøesto ovšem hltá informace až do konce, 

mìsíc nemìsíc.

Nový plzeòský kalendáø pochází z pera 

emeritního øeditele Krajského úøadu památ-

kové péèe, což je nutno poznamenat, protože 

je prodchnutý láskou k historii, která svými 

pøíbìhy – a� už tìmi historicky podloženými, 
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Potrefená kniha Karly Erbové

V tišnovském nakladatelství Sursum vyšla 

roztomilá próza Karly Erbové s názvem Puto-

vání za sokolníkem, kterou mùžeme doporuèit 

jak všem, kdo kdy žili v sedmdesátých letech 

minulého vìku, tak i tìm, kdo nikdy nežili       

v sedmdesátých letech minulého vìku: právì 

o tehdejší dobì se tady docela nenápadnì vy-

práví. Nepíšeme ale recenzi básníøèiny kníž-

ky, na kritickou chvaloøeè si brousí zoubky Ivo 

Harák, hodláme se však zmínit o Putování za 

sokolníkem ze zcela jiného pohledu: aèkoli 

autorka není ani v nejmenším na štíru s èešti-

nou nebo s pravopisem jazyka èeského, tak 

jako tak platí, že každý rukopis si zaslouží 

pozorné a bedlivé redakèní pøeètení, a když 

na to pøeètení nedojde, potom obvykle dojde 

na bídu s nouzí. Tak i zde: ne že by v textu 

zùstala fùra chyb, to jistìže nikoli, zato roz-

manitých drobných chybièek a chyb je zde ha-

badìj, skoro na každé stránce, nìkdy i více-

krát na stránce. Letmým odhadem jich bude 

pøes pìt set, ne-li ještì víc. Anebo o nìco 

míò? Ano, toliko chybièek, respektive chybek, 

ovšem i na divé interpunkèní hrubajzny tady 

leckdy narazíme. Pøitom je v knize uveden 

„odpovìdný redaktor”, což ovšem není nic ji-

ného než hodnì hloupý nakladatelský žert. 

MOKRÉ PRÁDLO

Dobrá, interpunkci se ten èlovìk ve škole 

nenauèil nebo vùbec nedával pozor (co je to 

potom za „odpovìdného” redaktora?), mohl 

se však aspoò potajmu podívat do nìjaké pøí-

ruèky, jak se správnì píše kupøíkladu Maurice 

Ravel nebo George Scott. Což jsou vskutku 

velice vìhlasná jména. Vìhlasná v celém kul-

turním svìtì. Nepodíval. Inu, aspoò autorèino 

jméno nezkomolil, díky mu za to. – Nuže, milá 

paní Karlo: až zase budete mít napsanou nì-

jakou prózu, neváhejte a pøijïte s ní do redak-

ce Plže. Také nejsme neomylní, chybièka se 

vloudí každému, ba i Plži, nicménì nikoli po 

stovkách. Pøijïte, rádi poradíme, vše, co pù-

jde, napravíme, opravíme, upravíme. A za 

svou osobu bych Vám vymlouval vypoèítávání 

regionálních literárních cen, které jste obdr-

žela: v jiném regionu to jsou prázdná slova. 

Mnohem víc úcty si zaslouží Vaše (neuvede-

ná) nominace na Státní cenu za literaturu. 

Vždy� na ni si mnozí regionální literáti nemo-

hou ani pomyslet, zatímco Vy ano. Ale Pu-

tování za sokolníkem je opravdu moc milé 

ètení. Tím vìtší je to škoda, ta hora drobných 

vad krásy.

Vladimír Novotný

Vzhùru do spolkù

V okamžiku, kterým vstoupí v platnost no-

vý Obèanský zákoník, budou transformována   

i stávající obèanská sdružení v tzv. zapsané 

spolky. A tak také Kruh pøátel knižní kultury      

i Pro libris, vydávající mj. i Plže, se budou mu-

set nechat zapsat do rejstøíku registrovaných 

spolkù. Jestli to bude spolkové èinnosti ku 

prospìchu, nelze soudit. Jisto je, že veøejná 

èinnost se opírá i o èlenskou základnu. A oba 

spolky nebudou dalším zájemcùm o èlenství 

uzavøeny. Pøihlásit se lze kdykoliv v kanceláøi 

Polanovy sínì. Roèní pøíspìvek 50,- Kè je 

symbolikou spoluúèasti, pro èleny Pro libris je 

bonusem jeden výtisk z publikaèní øady zdar-

ma.

(red.)

nebo jen lidovì tvoøivými, oživuje staré stavby. 

A protože historické pøíruèky bývají poutavé 

pøedevším pro historiky (jsem jedním z nich!), 

zatímco kuriozita místních povìstí spolu s ná-

dechem fantastièna a notnou dávkou kata-

strofických pøíhod oslovuje v jakékoli dobì, 

tedy i v té naší, daleko vìtší okruh ètenáøù, je 

jistì záhodno právì jim vìnovat autorské úsilí. 

Nový kalendáø tak odráží nejen doby dávno 

zašlé a památky v našem regionu, které 

dennì míjíme, ale i dobu naši: uspìchanou, 

trochu povrchnì bažící po rychlé informaci, 

ale také toužící po zastavení, porozhlédnutí 

se a pokochání krásou zašlých dob.

Ilona Gruberová



ZVÍØECÍ BAJKY 28

Karel Trinkewitz

Vlk I.



Šéfredaktor: 
Vladimír Novotný
Zástupce šéfredaktora: 
Vladimír Gardavský
Redakce: 
Jana Horáková, 
Helena Šlesingerová

Adresa redakce:
B. Smetany 13, 305 94 Plzeò
tel. 378 038 206, 378 038 200

@e-mail: horakovaj plzen.eu,
@slesingerova plzen.eu

TIRÁŽ

AUTOØI PLŽE:

V PØÍŠTÍM PLŽI MJ. ÈTÌTE:

Vydávají: 
Knihovna mìsta Plznì spolu
s obèanským sdružením Pro libris
a ve spolupráci se Støediskem
západoèeských spisovatelù, 
Ason-klubem a Kruhem pøátel 
knižní kultury

Vydávání je povoleno 
Ministerstvem kultury ÈR
Evidenèní èíslo 
periodického tisku:
MK ÈR E 13766

Plž - Plzeòský literární život
roèník XIII
è. 2, únor 2014
www.knihovna.plzen.eu
Náklad 300 ks
ISSN 1213-9890

Obálka, grafická úprava, typografie
a ilustrace: Miloslav Krist
Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl

Vychází za pøispìní Nadace 700 let 
mìsta Plznì a Mìsta Plznì

Básnì Jiøího Koláøe a Milana Šedivého
Novou prózu Daniely Kováøové
Verše Kateøiny Sachrové i ve francouzském znìní
O nové sbírce Aleny Vávrové

Karel Adamus (1943 Plzeò) 
- výtvarník a literát, žije v Tøinci

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik, žije v Plzni

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì) 
- básník, žije v Plzni

Robert Janda (1966 Plzeò) 
- mívá rùzná povolání, básník

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Josef Kotìšovec (1993 Stod) 
- student scenáristiky, žije ve Vsi Touškov

Miloslav Krist (1963 v Plzni) 
- typograf, grafik, publicista

Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) 
- pedagog a básník, 
  tè. pobývá v zahranièí

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

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

Stanislav Sedlák (1941 Oslavany u Brna)
- básník, žije ve Velké Hleïsebi

Vilém Stadtherr (1966 Stod) 
- hudebník, skladatel, básník a prozaik,

žije v Plzni  

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž) 
- výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí
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