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EDITORIAL 1

Chci zavzpomínat.

Vlastislav Toman

Koneènì léto, koneènì letní Plž, 
koneènì letní dvojèíslo. To znamená, tak 
jako každý rok, že v nìm tentokrát ne-
najdete žádné rubriky: našim ètenáøùm 
poznovu nabízíme cosi jako „ètení na lé-
to”. Každý má své gusto, takže si mùže 
podle libosti a podle tohoto gusta vybrat. 
Letní èíslo mìsíèníku pøedstavuje tako-
vý malý literární almanach, v nìmž jsou 
v bezprostøedním sousedství uveøejòová-
ny texty vážné stejnì jako pøevážnì ne-
vážné.Vždy� se v nich píše jednou o smr-
ti, podruhé o hledání životní moudrosti.  
A záznamy ze souèasnosti mohou po-
klidnì sousedit tøeba i se vzpomínkou na 
nikoli starodávnou, leè již v naší pamìti 
dávnou Plzeò.

Proto zaènìme gratulací urèenou 
Vlastislavu Tomanovi, klasikovi èeského 
komiksu, který v polovinì èervence osla-
ví úctyhodné životní jubileum. Pùvodnì 
se mìl jmenovat Vlastimil, jenže matrikáø 
to popletl… Øekne-li se Toman, automa-
ticky se nám vybaví èasopis ABC, jejž 
plných tøicet let vedl jako šéfredaktor.     
Z našeho pohledu jde v prvé øadì o pl-
zeòského rodáka, který je sice už dáv- 
no zakotven v Praze, ale na Plzeò rád 
vzpomíná: nikoli náhodou rovnìž v tomto 
èísle Plže. Takových vzpomínek bychom 
v èasopise rádi otiskovali i víc.

Novodobá básnická tvorba má celou 

øadu podob a jednu z nich pøedstavují 

texty významné výtvarné umìlkynì Kvì-

ty Monhartové. Veršovat však, jak už 

víme, umí i náš kmenový fejetonista Sta-

nislav Bukovský! Vždy tu záleží na ète-

náøském gustu… Další dva básníci se    

ale v letním Plži bohužel sešli v nemálo 

truchlivé záležitosti: Roman Szpuk nám 

poskytl nìkteré dopisy nedávno a pøed-

èasnì zesnulého Luboše Vinše z po-

sledního období jeho živobytí: hle, èteme 

v nich, jak básnicky myslí èlovìk a jak 

lidsky žije básník. Sugestivní svìdectví, 

které vtiskuje i životu s poezií smysl. 

Urèitì by se jednou z dochované Vin-

šovy korespondence mìl poøídit co nej-

úctyhodnìjší výbor. Básník by si to za-

sloužil.

A próza? Mìli jsme v redakci tak 

trochu velké oèi, takže se nám nìkteré 

pøíspìvky do letního dvojèísla Plže zkrát-

ka a dobøe nevešly. Nedá se nic dìlat, 

bude-li Plž vycházet, postupnì všechny 

vyjdou, pìknì jeden po druhém. Jeden 

vševìdoucí „expert” zasvìcenì tvrdil      

v Plzeòském deníku, že Plž má kolem 

šedesáti stran: to bychom nemìli tyhle 

problémy! Teï jsme rádi, že se na na-

šich stránkách se svou tvorbou po èase 

pøipomínají Jitka Prokšová a Vlasta Špin-

ková. A léto? To nech� je i v tomto èísle 

pochváleno.  Èili i plží léto. 



Podzimní veèer. Slunce toho má dnes už dost, je unaveno, konèí. Oblaka na chvíli 
drží barvy stromù, ale i jejich ruce umdlévají. Chystají v rychlosti vlastní pyžama a 
noèní košile.

Pøed chvílí jsem zavøela dveøe. Za nimi zùstala dlouhá chodba, unavený pokoj, ètyøi 
unavené postele. A také ty, unavený. Zavøela jsem. Budeš èekat? Budeš vìdìt, že 
mùžeš èekat?

Listy jasanu ztepilého se pomalu snášejí. Jasan je úspìšný v umìní dávat. Lehce a 
pomalu. Trnovník akát i liliovník tulipánokvìtý s chutí nastavují ruce. Obracejí dary, 
tìší se jimi ale jen chvíli, vítr nepøející je bere a snáší na zem. Listy se svíjí, barví 
dohnìda, za chvíli rozšlapány se mìní v živnou pùdu.

Odjíždím od tebe, mùj jasný strome a odpadám do neurèita. Vím, že nejsem listím, 
stejnì jako ty už nejsi strom.

Stisknìte sklo, námìsíèní, nepoøežete se, 

vysype se do dlaní, odejdete s ním do snù.

Mìla jsem pochybnosti,

vysávají ze mne odhodlání.

Je tu ještì vzrušení høejivé, nepatøièné, smyslné.

Stisk zezadu, jen si vybavit to patøièné jméno.

Nakonec je to okolí, které je pod pøísahou.

Netradièní hravost dokáže nás oblažovat,

až k rozeznìní sestavujeme obecné normy.

Pøinesou tóny, které pronikají mezi stromy,

otiskují se do prostoru, a tak vznikají obrazy.

Na nì navršíme ještì skandální snové vize.

Výstøižky z hlubinného nezávislého myšlení.

Stromy, kamarádi, krásníte do konce své kùže.

Pomalu ji svleèete, odhodíte do mazlavého bláta.

Na rozlouèenou se vás zmocòuje smyslný chtíè,

chtíè stárnoucích mužù nebo nenasytných žen.

Absolutní klid podpoøen šumotem hlasù.

I lidské bytosti dovedou neslyšet život, 

když je skryt pod obrovitými stromy.

Pokoutnì se ten den jevily jejich stíny.

Kvìta Monhartová

Stromy

2



3

Javor bezcitnì soudil habra obecného,

zmarlièník japonský urážel lípu srdèitou,

opravdovou dámu, která se pøed ním vrtìla.

Douglaska tisolistá, dojemnì nevyzpytatelná,

vytváøí hluboký stín pro hùlky, berle, vozíky.

Lidské bytosti obš�astòuje temnými prùhledy. 

Stisknìte sklo, námìsíèní, 

vysype se vám do dlaní

a odejdete s ním do snù.

Sedím pod mohutnou lípou velkolistou u kostela v malých klidných lázních. Trnovník 
akát se mi dívá pøes rameno z pravé strany, z levé se až neslušnì naklání hrbatý 
javor babyka. Pøed sebou mám nízký domek. Poskládaný z èasu. Popsaný èasem. 
Scénáø nedávné historie. Renesanèní prvky na fasádì opadávají jako herci, kteøí už 
ztratili role. Nová okna se k fasádì nehodí. A ještì øemeslníkùm pøi jejich výmìnì 
nevyšla malta. Nápis pøedchozí firmy zùstal nepøekrytý. 

Hladové oèi, opíráte se o speciální chodítka.

Hladové oèi, sedíte na koleèkových køeslech.

Hladové oèi, jistíte se francouzskými berlemi.

Hladové oèi, stíní vás vlahé bøízy bìlokoré.

Hladové oèi, jemným pletivem jste oddìleny.

Pletivem sotva viditelným jste lehce oddìleny

od oèí nasycených, které se cudnì odvracejí.

Z mladého listoví padá vùnì

na koberec prahnoucích kopøiv, 

i nevinná krása mùže popálit.

Nad námi teèe ze všech stran 

barvitý chaos ptaèího zpìvu.

 

A pøece se tak lišíme:

v ptaèím varování,

v koèièích tlapkách,

v nepøítomnosti motýla,

v míze zlomené borovice,

v mìkkosti myšího kožíšku, 

ve vypùjèených oèích z nevìdomí.

Dlanìmi si mnu oblièej,

drobný štìrk se mi zarývá do zad.
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Snažím se vzpomenout, je to už dávno,

záøivá hvìzda nade mnou je stínìná malým tajemstvím.

Bílý podveèer, prázdné ulice.

Temné stromy støíbrnì rámované,

buk lesní, smrk pichlavý, dub èervený

a skladba pro osobu a tašku na koleèkách.

Hluboké tóny se ozývají na hladkých úsecích.

Nerovnost cesty vyluzuje zvuky vysoké až výkøiky.

Sametové frázování skladbì dodávají pravidelné kroky.

Na holých vìtvích se chvìjí rezavé chocholky.

Chechtají se obaleným postavám pod nimi.

Tìm postavám, které propoèítávají opatrnì

tlak svých šlápot na každý centimetr ètvereèní.

Stisknìte sklo, námìsíèní, nepoøežete se, 

vysype se do dlaní, odejdete s ním do snù.

Je tu nìco, co bych mìla vìdìt.

Když jsi pøišel poprvé, osvìtlen,

hloubka tvých vrásek, nevýrazná.

Podruhé pøistižen pøi èinu, oživený.

Potøetí jsem sama sebe žádala o klid.

Poètvrté vrány kroužily nad kolejemi.

Popáté sedìly u barového pultu, kouøily,

v hlavì mi bolestnì škubalo, vrátíš se vùbec?

Široké schodištì urèené k lezení po kolenou.

I nenásilné èiny musí být dostateènì litovány.

Vratké koule pøipravené po stranách schodištì,

hazard s èasem se zaèal odeèítal od pøítomnosti.

Už jsem byla milována døív a nikdo pro to neplakal.

Kvùli jiným vášním dùraznì žádám,

aby mne mise lásky neoslepovala. 

Stejnì dnes i pøedtím nepochodím,

protože zámky vždycky zaklapnou.

Hradní zøícenina ještì pøidržuje poslední paprsky slunce.

Borovice zbavena vrcholu majestátnì vládne parku i obloze.

Námìsíèní, pøejdete bezpeènì do snù i s rozbitým sklem v dlaních.
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Ještìže nevyslovil obezita, to by hned  

po ránu pøišel o svùj umìlej chrup. Na 

korektní vyjadøování to on je machr. No  

a proèpak jsou tu asi ty kila navíc? Taky 

jsem bývala éterická bytost. To je z toho, 

že mu vyváøím jak Magdalena Dobromi-

la, protože hospodská strava mu nedìlá 

vùbec dobøe. Èlovìk se diví, kam se ty 

vydatný porce do nìj vejdou, a ještì to 

na nìm nezanechá žádný váhový ná-

sledky. Ten èlovìk má snad tasemnici. 

Jenže s vyváøením je, milej zlatej, od 

teïka konec. Já ti dám plnoštíhlost! Po-

msta bude sladká.

Byla nadmíru rozhoøèená, takže až 

po nìjaké chvilce na sobì ucítila upøený 

pohled.

Nebo se jí to jen zdálo? Opatrnì       

a snad i nenápadnì se rozhlédla. Zjisti-

la, že ji sledují veselé oèi muže naproti 

pøes ulièku. Ještì jednou si ho kradmo 

prohlédla. Skoro se na ni culil. 

 Miluju Petra Pavla
Mraèila se na celý trolejbus. Mraèila 

se na celý svìt. Nikdo jí nestál za úsmìv. 

V duchu si probírala ranní scénu a pì-

nila.

Co si myslí kozel starej, proutník je-

den vypelichanej, že mu budu doneko-

neèna trpìt ty jeho padesátikilový na-

jády, ty jeho rùžový roztleskávaèky? 

Houby s octem! Každej pohár jednou 

pøeteèe. Dobøe jsem mu to øekla, a� si 

nemyslí, že nìkdo je tu jen pro ty jeho 

smradlavý spoïáry a dìravý fusekle, za-

tímco jiný slíznou smetanu. I když sme-

tana je pøehnaný oznaèení. Co vlastnì 

tìm chudinkám mùže nabídnout? Ani 

prachy nemá a navíc je to držgrešle. No 

jo, Mistr! Vlastní tak akorát kapièku po-

fidérní slávy a pár známostí z kumštýø-

skýho prostøedí, to je tak všechno. No jo, 

MISTR! A� si to strèí za klobouk.

Prý zlatíèko, už bys s tím mìla nìco 

dìlat, dneska se plnoštíhlost nenosí. 

Vlasta Špinková

Dlaždice stávkují, pøipravím se na nejhorší.

Naježily se a nedovolí normální krok.

Je tøeba se jich jednotlivì ptát,

sjednávat s nimi dohodu

o pøípadném odjezdu.

Stejnì tak i stìny chodby se zužují, 

poklekla jsem, ruce položila na zem.

Pokornì, nechci pùsobit komplikace,

mìl jsi mì odvolat ze svého života. 

Mìsíc ještì nezmizel z oblohy èasu,

ale na východì oranž zbarvuje lesy, 

stisknìte ještì jednou sklo, námìsíèní, 

v dlaních zasvítí, na sny už je pozdì.
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posezení u kávy mùže dovolit. Navíc si 

dnes vzala volno, protože chtìla stih-

nout dvì výstavy, které už mìly konèit. 

Takže proè ne, nic jí neuteèe. Uvìdomila 

si, že se ještì nepøedstavila.

„Promiòte, já jsem Zuzana. Tu kávu 

bych si dala docela ráda,” podívala se na 

nìj. Muž se rozesmál. Trošku se zamra-

èila, co je tu zas k smíchu?

„Víte, když jsem vás uvidìl, nìkoho 

jste mi pøipomnìla,” pokusil se vysvìtlit 

svùj smích. Její oèi byly plné otazníkù.

„Vy jste totiž úžasnì podobná ženì   

z jednoho obrazu. Navíc to vaše jméno,” 

dodal.

Zuzanu to zaèalo hodnì zajímat. Je-

ho seznamovací metoda byla opravdu 

originální.

Hoøela zvìdavostí.

„Jakému obrazu, prosím vás?” zepta-

la se nedùvìøivì.

„Víte, já miluju barokní mistry a jejich 

ztvárnìní idolu ženské krásy. Kam se 

dnes za nimi hrabou všechny ty anorek-

tièky a barbíny, copak to jsou skuteèné 

ženy?” Jako by ji tím otazníkem na konci 

vìty žádal o potvrzení názoru.

Pomalu došli k blízké kavárnièce, kde 

se pohodlnì usadili a po chvilce si ob-

jednali irskou a vídeòskou kávu. Øeè se 

toèila kolem výtvarného umìní. Èas pøí-

jemnì plynul a jí dìlalo dobøe, že se mù-

že blýsknout svými znalostmi. Po nìjaké 

dobì si vzpomnìla na jeho poznámku, 

že mu pøipomíná nìkoho z obrazu. Jak-

mile v toku øeèi nastala malá odmlka, vy-

užila toho a položila otázku.

„O jakém obraze jste na zaèátku mlu-

vil a co má spoleèného s mým jménem?”

„Nebudete se zlobit, Zuzanko?” za-

hledìl se na ni trochu rozpaèitì Petr Pa-

vel.

„Mìla bych snad?” opáèila Zuzana

Asi vypadám smìšnì, uvìdomila si, 

že její vnitøní monolog je na její tváøi nej-

spíš znát. Sedadlo šikmo pøes ulièku ne-

pøestalo zírat a usmívat se. Zuzanina za-

chmuøená tváø se pozvolna rozjasnila      

a kolotoè myšlenek se zklidnil. Místo 

tìch pùvodních teï pøišly nové s neod-

bytným otazníkem na konci. Po oèku si 

prohlíží pomìrnì zachovalého šedesát-

níka se sympatickou tváøí. Pátrá v pa-

mìti, zda už se nìkdy potkali. Vždycky 

ale mìla problém zapamatovat si nové 

tváøe hned napoprvé, hlavnì když ji do-

tyèný nijak zvláš� neupoutal. Fakt si ne-

vzpomíná, že by ho nìkdy vidìla. To je 

jedno, stejnì na další zastávce vystu-

puje.

Na dnešek se objednala na zubní, 

pøemýšlela, jestli tam nebude moc lidí. 

Neznámý jí úplnì vypadl z hlavy. Na sta-

nici zamyšlenì opustila trolejbus, ani si 

nevšimla, že muž vystoupil také. Uvidìla 

ho až v èekárnì. Lidí tam bylo málo, za 

chvilku byla na øadì. Když vycházela      

z ordinace, logicky usoudila, že teï pù-

jde na køeslo její známý – neznámý, ale 

on se hnal pøímo k ní a snažil se úslužnì 

jí obléci sako. Udivenì na nìj pohlédla.

„Nezlobte se, ale nevìdìl jsem, jak 

vás oslovit, tak jsem si dovolil vás trochu 

sledovat. Snad mi hned nedáte košem. 

Já jsem nìjaký Petr Pavel,” podával jí 

ruku. „Rád bych vás pozval na dobrou 

kávu, máte-li trochu èasu.” Vychrlil témìø 

jedním dechem, snad se obával, aby mu 

neskoèila do øeèi.

U zubaøe ji ještì nikdo nebalil. Uvì-

domila si, že už ji vlastnì dlouho cizí 

muž nepozval kamkoliv na cokoliv. Za-

váhala, zda má jako slušná žena dìlat 

trochu drahoty, anebo po moderním zpù-

sobu chytit pøíležitost za paèesy. Usou-

dila, že si vlastnì takové nezávazné 
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nì vytìsnilo z hlavy ranní rozladìnost. 

Cestou domù se na sedaèce slastnì 

zavrtìla. Pøipadala si jako dobøe napa-

paná koèka. V hlavì mìla samé pøíjem-

né vzpomínky a kdesi v podvìdomí zaèal 

rùst bláznivý plán.

„Svìt je nádherný, nááádherný, mi-

luju Petra Pavla,” prozpìvovala si v du-

chu 

V následujících týdnech se oba aktéøi 

pøíbìhu pravidelnì scházeli u kávy a Zu-

zana shledávala, že vìci se obdivuhodnì 

skvìle vyvíjejí ve prospìch jejího plánu. 

Nic jí od té doby nemohlo zkazit náladu.

O nìjaký týden pozdìji se v MIS-

TROVÌ bytì odehrál následující roz-

hovor.

„Zlatíèko, ty jsi uklízela v kumbále?” 

položil své ženì otázku.

„Miláèku, víš, že ti na tvé vìci nesa-

hám, to by byl oheò na støeše. Stalo se 

snad nìco?” odpoví zlatíèko otázkou.

„Ale hledám Zuzanu, co tenkrát vise-

la v naší ložnici a nemùžu ji najít,” praví 

zoufale MISTR.

„Já si matnì vzpomínám, že jsi ji 

chtìl darovat nìkteré své obdivovatelce, 

nejspíš jsi na to už zapomnìl. Víš pøe- 

ce, že si nikdy nepamatuješ, co jsi komu 

dal,” opáèí chlácholivì zlatíèko.

„To je teda zapeklitá vìc, nejspíš  

máš pravdu, ale stejnì to ještì pøíleži-

tostnì prohrabu, jestli to nenajdu,” podr-

be se MISTR nevìøícnì za uchem.

Toho veèera zlatíèko Zuzana nadmí-

ru spokojenì usíná s myšlenkou: „To byl 

ale skvìlej kšeft, lepšího kupce bych ne-

sehnala. Já tak nevýslovnì moc miluju 

Petra Pavla Rubense.”

„Nevím, jestli znáte Rubensovu Zu-

zanu v lázni,” øekl potichu.

Hlavou jí prolétla vzpomínka na 

obraz, o kterém kdysi, než ho prokoukla, 

tvrdil MISTR, že je to originál. Brzy zjis-

tila, že je to jen velice zdaøilá kopie, sko-

ro by se dala oznaèit za povedený fal-

zifikát. Vždycky ho podezírala, že si tím 

obrazem chtìl dokázat, jak velký je umì-

lec. Dlouhou dobu visel v ložnici, pak 

MISTR usoudil, že je tøeba ho vymìnit    

a Zuzana putovala k ostatním obrazùm, 

které vešly v jeho nemilost. Vrátila se 

myšlenkami zpìt ke kávì a po malé 

chvilce pøikývla, že obraz zná.

„Nezlobíte se?” zeptal se Petr Pavel, 

„Ta podoba je tak neuvìøitelná, jako 

byste stála modelem, mìla jste asi tehdy 

nìjakou dvojnici. Dnes si ženy zakládají 

na štíhlosti až vychrtlosti, ale jak by se ty 

kostnaté postavy vyjímaly na takovém 

obraze,” pokraèoval ve své øeèi. „Od 

chvíle, kdy jsem to dílo spatøil, zamiloval 

jsem se do nìj. Mít tak originál pro sebe, 

ale to bych ho musel ukrást v galerii       

v Mnichovì. Žádná reprodukce není dost 

dobrá, snad ještì tak nìjaká kopie. Dal 

bych za Zuzanu celé jmìní,” zasnil se 

trochu posmutnìle, vzápìtí mu zas na-

skoèily do oèí jiskøièky smíchu. „Teï když 

jsem poznal vás, to je mnohem lepší než 

ten obraz,” dokonèil svou myšlenku.

„To mì nikdy nenapadlo, že by tu by-

la nìjaká podoba, snad až na tu kyp-

rost,” se smíchem podotkla Zuzana. „Vù-

bec se na vás nezlobím. Dokonce mì to 

vaše vyznání kyprým ženským tvarùm 

potìšilo.”

Øeè plynula jako voda a Zuzana se 

pøi letmém pohledu na hodinky podivila, 

jak to letí. Byl èas se rozlouèit. Se sli-

bem, že se znova sejdou, zastrèila do 

kabelky jeho vizitku. Tohle setkání jí úpl-



Z dopisù Romanu Szpukovi
Že ten nejpitomìjší tvor dokáže ná-

hodou reflektovat vesmír, božství? Je to 
tak jisté, že žirafa ne?

Despekt k lidství mi ale do huby str-
káš ty, takový pìkný slogan, já ale psal  
o nedùvìøe v èlovìka, protože znám èlo-
vìka (alespoò toho svého a nevìøím, že 
jiní jsou na tom podstatnì jinak).

Pøed èasem jsi mne nabádal, abych 
nepropadal hysterii, o což se snažím, ale 
není trochu hysterie to, o èem píšeš ty? 
Jsou to sice úderný slova, ale jenom slo-
va. Øekl bych, té radikálnìjší èásti popu-
lace. Jenže pozor, vždycky je snazší nì-
co strhnout, poplakat si nad ruinami a jak 
jsme se mìli špatnì, a blouznit o tom, 
jak to bude lepší, než nìco nového vy-
stavìt.

Volnost, rovnost, bratrství? Nasrat! 
To jsme si jenom zadìlali na další otroc-
tví. Kapitalismus, socialismus, ...ismus, 
všechno jedno.

Myslím, že v tónu, jakým píšeš, za-
znívá právì ta touha strhnout (a možná 
pak zdrhnout). Když ne já, tak ani oni.

Blbci zùstanou blbci, a� jsou bohatí, 
anebo chudí. Na tìch nelze nic stavìt.

A boøit? To je snadné, ve všem, o co 
se snažíme, je od zaèátku zabudována 
zkáza (nemyslím zrovna dìdièný høích,    
i když nìco na ten zpùsob). A v tom prá-
vì vidím tu beznadìj lidství. Snažíme se, 
ale nesprávným smìrem.

Zcela jsi pominul nejdùležitìjší èást 
mého pøedchozího textu, tu o nutnosti 
vnitøní promìny. Já vím, taky hezký slo-
va. Kdo se chce promìòovat, když je tøe-
ba mìnit svìt (!). A kdo to dokáže!?

Moje nedùvìra v èlovìka, dobrého 
èlovìka, trvá. Tìch pitomcù (vèetnì nás 

Laskavostí Romana Szpuka jsme 
dostali k dispozici výbìr z koresponden-
ce Luboše Vinše, obsahující i nìkteré 
další ukázky jeho epistolární tvorby z po-
sledních let autorova života. V rámci té-
to èasopisecké publikace neotiskujeme 
Vinšovy do dopisù/mailù vkládané bás-
nické texty. Vstupní komentáøe ke kores-
pondenci jsou z pera Romana Szpuka. 

                                                   (red.)

1. 

Psávali jsme si také o politice, však 
pravý filosof se musí umìt vyjádøit i k ak-
tuálním problémùm. Mail z 12.2. 2013 
prozrazuje šíøi Lubošova zábìru, když 
odpovídá na moje primitivní výbuchy 
hnìvu:

„Nietzsche to dává za vinu Sókratovi, 
já myslím, že to je prostì naše duchovní 
zpozdilost. Pøírodu, bytí, už nepovažuje-
me za partnera, ale nìco, s èím je tøeba 
bojovat, klanìt se tomu a stejnì si dìlat 
sviòárnièky.

Vždycky nám naskoèí husí kùže, když 
zjistíme, že by nás zmìna mohla stát nì-
co opravdu niterného, o èem nikdo neví, 
nìkdy ani my sami. Nìco, co je do nás 
zahryzlého a my to nedokážeme rozlišit, 
natož oddìlit. Obìtujeme život, povìst, 
rozum, ale ne to, co si myslíme, že je 
naše, a nikdo jiný na to nemá právo. To 
pøece nemùžeme.

Copak, tušíš, o èem mluvím? Já taky, 
i když o tom nìkdy vím (u sebe), nìkdy 
nevím. Nìkdy nechci vìdìt!

Viníš mne z despektu k lidské exis-
tenci, dobrá, ale proè bych si mìl vážit 
èlovìka více než tøeba nosorožce, slona, 
korálových útesù, rozkvetlého akátu, ka-
mení?

Luboš Vinš 
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že onen subtilní tvar, jakým je kupøíkladu 
báseò, nepochází ze mne, zahrnu-li svo-
je psaní.

A nyní si mùžeš øíci, aha, tak je to te-
dy. Mizerné básnì, tady máme dùkaz, 
nìco, co bylo pøed tím …ha, ha, ha.

Ale v tom já právì spatøuji krásnou 
svobodu. Mùžu si psát jakkoliv mizerné 
básnì, aniž bych si protiøeèil. Ty si zase 
mùžeš myslet, co chceš o nich, o mojí 
tezi, a ani jeden z nás nenarazí na pev-
ninu. Ta neexistuje. Reálná je pouze 
možnost, proud, který vychází z… to 
bych rád vìdìl odkud, proud unášející 
mé vìdomí, a probùh, nìkdy i podvìdo-
mí, nevìdomí, nebo jak celý ten krám 
nazveme. Touha pøeložit nejen do mojí, 
ale i do tvojí øeèi alespoò jednu z vlnek, 
které jej tvoøí. Touha ne moje vlastní, ale 
mnì vlastní.

Soud o tom, co považovat za dobré 
èi špatné, nepovažuji za obecnì platný 
(aby taky jo, já svoje básnì považuji za 
dobré, nakolik mnì pomohly nìco po-
znat, pochopit, nakolik iniciovaly spoje-
ní). Umìlecké dílo, pokud se o takové 
jedná, má zcela jinou pøirozenost. Prostì 
existuje (ale o tom, co je existence se 
prosím pøít nebudeme).

Ale to by znamenalo, že moje krásná 
svoboda implikuje stejnì krásnou nesvo-
bodu. Tedy jsme nástrojem èehosi (pro 
svrchovaného tvùrce nìco zcela nepøija-
telného!)? Ne tak docela. Co existuje, se 
prostì projevuje. Jedno, jak to chápeme. 
Mùže se jednat i o projev, kterým jsme 
my sami (nenarážím na žádného stvoøi-
tele, aby bylo jasno). Opìt bych zde èe-
kal úlevný smích.

O co lepší by však bylo nepsat, ne-
vymezovat se, nesmát, nepøesvìdèovat, 
ale snažit se o to nejprostší, nejtìžší,     
o existenci. Jak vidíš, moje argumenty 
jsou zcela reálné, zcela rozumové, zcela 
existenèní. Zcela srozumitelné.

dvou) jsou miliardy. Hladových, sytých. 
Ale taky jsi psal, co vlastnì èlovìk oprav-
du potøebuje.

Tìch dobrých, možná by se dali spo-
èítat na prstech jedné ruky!

Víš, kdybych se neoženil, nestal se 
vìøícím, a pak zas ne-vìøícím, taky bych 
skonèil jako bezdomovec. Svým zpùso-
bem je v tom volba, ale ne vždycky."

2. 

Z diskuze o jednom Lubošovì èlánku 
cituji jeho reakci z 21.7. 2013 na ko-
mentáø Milana Šedivého:

„Jak krásnì pøirozené zdravì si nad-
skoèit. Jsem rád, Milane, že ti k tomu po-
mohla moje teze. Vlastnì k tomu mìla 
sloužit, jsa tezí. Aby bylo lze se vùèi nì-
èemu vymezovat.

Mluvíš o èirém bláznovství. Ano, za 
co jiného než za bláznovství považovat 
pøemítání o inspiraci. O tom, odkud pøi-
chází nìco skuteènìjšího než umìlecké 
dílo, jeho jakýsi pravzor èi co?

Ale pokud nevylouèíš inspiraci, èím 
ona vlastnì je? Odkud, z èeho pochází? 
Ocitáme se na stejnì tenkém ledì, jako 
když umìlecké dílo považujeme za nìco 
existujícího pøed tvùrèím aktem. Inspira-
ce mùže nakrásnì pocházet právì z ta-
kového zvláštního druhu existence, za 
jaký já považuji umìlecké dílo. Z jeho 
pre-existence.

Vùbec, proè bychom mìli mít všech-
no tak pøesnì ohranièeno? Naše hledis-
ka, jakými jsou napø. prostor, èas, atd., 
jsou, jak víme, velmi relativní. A zdá se 
mi, že jsou stále relativnìjší. A èím více 
se budeme otevírat tomu, co si dovoluji 
považovat za podstatu, jakkoliv toto slo-
vo mùže znít nafoukanì, tím více si bu-
deme muset zvyknout na onu podivnou 
neurèitost, kterou naše jistoty mají.

Moje já, zpùsob mého vnímání, vše, 
co jsem prožil, èím jsem, mi dosvìdèuje, 
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Ty ale jsi poøád tím, kým jsi! Jsi bás-
níkem!

Jenom se nìco zmìnilo a ty si na to 
budeš muset zvyknout.

A že ztrácíš? Bláhový, to pøece dob-
øe známe!

Pevnì vìøím tomu, že i básnì zas 
budeš psát, jen tomu nech èas. To, s èím 
ona moc, která nás chce zdeptat, nepo-
èítá, je naše tvrdohlavost. Umínìnost, se 
kterou s nejvìtším úsilím klademe jednu 
nohu pøed druhou a tak stále dál.

Vytrvej, není nic ztraceno!

I na ty léky si potøebuješ zvyknout, to 
chvíli trvá. Vìøím, opravdu pevnì vìøím, 
že se ti vrátí, možná v trochu jiné formì, 
tvoje životní síla! Chtìl bys, abych tì nì-
kdy o Velikonocích navštívil?

Jsem s tebou!”                   (1.4. 2012)

4. 

Vzpomínám, jak jsme si psali o feno-
menologii. Naprosto jsem nechápal, co 
je to fenomén, a Luboš se mi to snažil 
vysvìtlit. Tady je èást naší úsmìvné dis-
kuze z 13.5. - 15.5. 2012:

„...fenomenologie, neboli jevy, Hus-
serl. Asi tak, že když chceš nìco popsat, 
hledáš úplnì obecnou vlastnost, která  
již se nedá dál rozložit. Tøeba máš židli   
a hledáš, co je na ní nejžidlovatìjšího. 
Abstrahuješ nejprve od židle samé, pak 
od jednotlivých souèástí, pak ti zbude 
tøeba jedna noha a na ní je modø, jako na 
celé židli. No a ta modø, kterou již ne-
mùžeš dál rozložit, to je právì ten fe-
nomén, kterým nejlépe tu židli popíšeš – 
èili zachytíš nìco, co je na ní absolut-
ního. Trochu podivné, ale funguje to. L.”

„No, díky. Nemyslím, že bych byl 

chytøejší... Mohou se dva pozorovatelé 

shodnout na fenoménu jedné vìci? Ob-

Píšeme stále jen o nìèem, co vidíme, 

vnímáme, myslíme. Pouze prizmatem 

svého pohledu, náhledu, vhledu. Jiný ne-

máme. Já vycházím ze svojí zkušenosti 

s psaním, a� již ho nebo jeho výsledek 

kdokoliv mùže považovat za cokoliv.

Vlastnì mi na tom ani zas tak moc 

nezáleží. Nepíšu, abych pøemýšlel, píšu, 

abych dìlal nìco zcela jiného, než 

pøemýšlel. Píšu, abych nepøemýšlel.

Psaní je pro mne nástrojem pozná-

vání svìta, mne samotného, existence 

(pokud o nìèem takovém chceme uva-

žovat).

I když, opìt ono škatulkování. Každý 

si ten akt pøedstavuje jinak. Naštìstí si 

do hlavy nevidíme. Naneštìstí oceníme 

spíše podobnost, než rozdílnost, jina-

kost."

Kdo má zájem pøeèíst si Lubošùv text 

celý vèetnì komentáøù, zde je na nìj 

link: http://www.xxvi.cz/index.php?option 

=com_content&view=article&id=409:insp

irovane-psani&catid=55:lubo-vin&Itemid 

=17

3. 

„Drahý, pøedrahý pøíteli, kamaráde, 

Romane!

Kolik dìsivých ztroskotání již jsme 

pøežili! Kolikrát již nebylo pro co, ani proè 

žít!

Ale stále jsme tady, stále v rytmu té 

podivné, hrùzné skuteènosti patláme se 

dál.

Já vím, utìšovat nemá cenu, chci tì 

teda poprosit, nevzdávej to!

Nìkdy staèí prostì se šinout dál        

a ono z toho nìco pojde.

To, co popisuješ, mi pøipomíná stavy, 

který nìkdy mívám, ale asi ne zdaleka   

v takové intenzitì.
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ano, ale ne za cenu ztráty zájmu, jak to 
probíhá na vìtšinì škol.

Pøesto mi tahle škola dala celkovì 
moc. I ten pocit, že i když už je èlovìk 
úplnì blbej, na tu zkoušku se nauèí. Sice 
to v hlavì zùstane jenom krátce, ale díky 
za to.

Mám vìtší pøehled, krom dìjin umìní 
jsem se nic zas tak pøevratného nedo-
zvìdìl. Filosoficky myslet je pøece naší 
pøirozeností! Biflování toho, kdo co øekl, 
nás od toho jen odvádí.

Teï koneènì zase zaèínám trochu 
žít, jen mi stále nìkde vzadu tiká to záøí 
a pøedstava, že to budu muset znovu 
èíst..

Ale i to má snad svoji dobrou stránku. 
Zase trochu zamìstnám mozek. Já mám 
takové stavy, nìkdy, že jako bych upadal 
do totální pitomosti, na chvíli se vynoøil   
a znovu. Hrùza. O svojí nemoci, kterou 
mi diagnostikovali loni, jsem ti již asi 
øíkal.

Prostì již se šineme na druhou stra-
nu, ani ne tak svými podivnými èiny, jako 
vìkem. Totální spravedlnost.

Já jenom doufám, že tam, na druhý 
stranì, nic není. Mám toho už nìjak dost.

Blízká je mi koncepce Hegelova, ve 
které se duch i skrze èlovìka vyvíjí, ze 
stavu nereflektovaného pøichází do stavu 
reflektovaného. My jsme pouze nositeli 
tohoto pohybu. Žádná milost a spása.

Takže co bychom chtìli?

Transcendentno si nás namnožilo, 
dalo nám konejšivý pocit svobody, aby 
mohlo zkoumat sebe sama. Ale ve sku-
teènosti jsme jenom kvasinky, který bíd-
nì zhynou ve svých výkalech.”

6. 

Luboš býval opravdu temný, míval 
tìžké stavy, mìl jsem ale dojem, že se    
s vìkem dostává ke zdroji jakéhosi po-
koje. Jak jsme si døíve psávali, poslouží

jeví oba nezávisle na sobì modrou barvu 

židle jako to nejžidlovatìjší na dané ži-

dli? Je to zajímavé, možná to chápu. Jde 

o to nedívat se na židli a priori jako na 

pøedmìt k sezení. Na wikipedickém hes-

le jsem nalezl toto: ,Husserl pokládal za 

nezbytné pøedem vyøadit všechny pøed-

poklady, s nimiž k obsahùm své zkuše-

nosti bìžnì pøistupujeme – pøedevším 

pøedpoklad jejich skuteènosti. To je jádro 

fenomenologické epoché – doslova zdr-

žení se úsudku – dostat se co nejblíže   

k jejich pùvodnímu zdroji èili fenoménu.´ 

Skoro bych øekl, že tohle je metoda psa-

ní haiku. Tam existuje taková kontrolní 

otázka: Jak to víš? Tøeba jsem napsal, 

že ‚bezdomovec drží v ruce kalíšek hor-

ké kávy’. A uèitel haiku se zeptal: ‚Jak to 

víš?’ Aha, jak? Já pøece vím jen, že z ka-

líšku stoupá pára. Roman.”

„Já bych v tom moc moudra nehle-

dal. Prostì se na vìc soustøeïuješ stále 

více, až už vlastnì nevidíš vìc samu, ale 

jakýsi otisk jejího detailu v sobì, který ti ji 

na vìky bude pøipomínat. Pro tebe to bu-

de její podstata. Cožpak se ti nestalo, že 

si z nìjaký ženský pamatuješ jenom její 

èást? Tøeba tu pro tebe v dané chvíli nej-

podstatnìjší? A nemusí to být zrovna 

pí... Tøeba úsmìv, øasu, nìjaký prádlo.”

5. 

Více se o svém studiu filosofie roze-

psal Luboš 9.6. 2013:

„Ještì tam pùjdu v záøí na poslední 

státnici, abych dostal Mgr. Ale vcelku mi 

o to nejde. Jenom bych chtìl tu školu nì-

jak dùstojnì zakonèit. Potøebuju to, 

abych mìl pocit, že mohu jít dál. Asi 

mám to martýrium projít až do konce.

Ale musím ti øíci, že se mi filosofie     
v tomto pojetí už úplnì hnusí. Pøehled 
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8.

„Zdravím tì z pekla, bratøíèku!

Možná máš trochu náskok, ale asi se 
brzy potkáme.

Tys byl vždy o trochu chytøejší a po-
jistil si to na více stranách. Máš se kam 
utíkat. Já nemám nic. Ve svojí pitomej 
upøímnosti a opravdovosti nemám nic.

Jenom veju.

Nìjak se mi to popletlo v hlavì a já 
øekl ženì nìco, co nechtìla slyšet. Asi 
trochu blbì, protože už to ve mnì kypí 
léta. Vùbec nepochopila, co jí øíkám.

A teï, zdá se, je konec.

Nevím, jak to bez mojí Johanky vydr-
žím. Nechci nikomu ublížit, ale vypadá 
to, že takhle tady zùstat nemohu. Už mi 
nikdy neodpustí. Mým pitomým žvanì-
ním, proè jsem nemohl chcípat se vším 
všudy pìknì pomalu? Milován, litován, 
èasem tøeba i ksakru podvádìn, proto- 
že tímhle stylem by mi chcíplo všechno; 
jsem zboøil køehkou stavbu svýho živo-  
ta úplnì. Nikdy jsem nevìøil na štìstí, ale 
když se podívám zpátky, byl jsem š�ast-
nej.

Mám se teï uèit na zkoušky. Pito-
most. Je mi to moc a moc líto, ale už asi 
budu muset ze školy odejít. Já do toho 
jen civím. Nedokážu se na nic soustøedit.

Lituju se, lituju svoje „blízký”. Mám 
vztek. Veju neznámou trýzní.

Odpus�, kamaráde, že ti to všechno 
píšu. Klidnì to vùbec neèti. Já nemám 
nikoho, komu bych to mohl øíci.

Jenom na mì sedají vzpomínky ja- 
ko žíravina. Veju, ale nejsem pes, zatím, 
a tak musím trpìt potichu.

Vidím, že všichni tady teï trpí. Nikdo 
nemluví. I pohledy jsou zakázaný. Je-
nom Johulka se na mì usmìje...

A to všechno kvùli mojí blbosti. Nedal 
bych za sebe ani pìtník...

jako ilustrace tøeba tìchto pár ukázek, 
které se nesou v témže duchu, jako texty 
moje:

„Až tady tohle nebude, až všechno 

zamažeme plevelem našich temností, 

tak už tady nechci být.

Textù je hodnì, ale nemyslím, že by 

ses s nimi mìl nìjak detailnì otravo-   

vat (možná pozdìji, jestli se ti bude 

chtít). Mnì jde o to, sestavit z nich nì-

jaký smysluplný celek, popø. více (tolik 

jich zas není), vyøadit, co si myslíš, že je 

k nièemu.

Já to tìžko odhadnu.

Pak teprve má cenu se tím zabývat 

nìjak více.

Ale nevím, proè to všechno dìlám... 

Snad aby po mém zoufalém, zmítajícím 

se životì nìco zbylo. Proè ale...?

Depka je stále horší, vèera jsem        

v noci obcházel rybníky a pøemítal o ne-

koneènosti hoven.”

(23.10. 2011)

7.

„Ahoj,

tak jak dopadlo boubínské øvaní? 

Mnì to nepomáhá. Opilectví mi pøináší 

jenom další obtíže, i když si obèas nìco 

dám. Mám strach, že se moje buòky už 

nevzpamatují a bude ze mì ještì nìco 

horšího než teï.

Nikde utìšení. Èlovìk marnì volá. 
Nakonec, abychom mìli alespoò špetku 
nadìje, musíme si vymyslet vlastní bo-
hy...

Posílám ti jednu báseò a dovoluji si ti 
ji vìnovat.

Jasnì, proè bys mìl bejt vodvázanej 
z toho, že ti vìnuju nìjakou blbou báseò. 
Ale jsi jedinej, kdo by jí mohl rozumìt. 
Tedy pokud ji budeš èíst.”
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Volám, ale pomoc neèekám.

Tolik toužím nìkam zalézt a už se ni-

kdy ani nepohnout, spát až do bezvìdo-

mí, až do nicoty. Zmizet, vygumovat tu-

hle parodii Ráje, zrušit ono já.

Doufám, že ono absolutno, nárokující 

si veškeré Bytí, mne propustí, jsem zme-

tek, a už opravdu dál nebude Nic. Hlav-

nì nebudu já.

Ale zatím jsem, nechci nic pøivolávat, 

se zbabìlostí mladejch let už je konec,   

a jenom èekám.

Nadìje?

Zhùvìøilost.

Nedokázal jsem bejt vdìènej, a tak 

padám. Propast má zcela konkrétní po-

dobu.

Až pøiletí orel, možná už ani nenajde, 

na èem by si smlsnul.

Nevím k èemu a proè. Zase nic ne-

vím.

Zase nic. Nic! Nepoèítám-li ovšem, 

bolest? Spíš nekoneènou blbost.”

(6.1. 2010) 

Co bude dál? Nemám kam jít, ne-
mám kam se vracet. Nemám proè.

Do léta mì tady možná nechá. Tedy, 
neodejdu. Ale co pak?

Napadá mì Plzeò, ale tam na mì ta-
ky nikdo neèeká. Bydlení, práce... musím 
vydìlávat peníze, žel už nemohu jen tak 
uletìt. Prostì jít, plazit se, stále nìkam, 
za neznámým obzorem, za svìtlem, kte-
rý pro tmu není vidìt.

A možná právì ta tma...

Skonèit tu zasranost nemohu, kvùli 
dìtem a možná mì pár lidí alespoò tro-
chu má rádo, i když ani na to moc nevì-
øím. A možná nechci kliknout na vypínaè. 
Možná jsem zvìdavej, co tam na dnì èe-
ká.

Zas tak moc už mì nic pøekvapit ne-
mùže.

A co básnìní, psaní? Sraèky.

Možná to ale bude to jediný, co mì 
udrží nad vodou. Ale pro koho? Moje 
blouznìní stejnì nikdo moc neèetl, hlav-
nì ne ta, které to vlastnì bylo urèeno.

Pomóct!
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Karel Trinkewitz 

Kresba è. 5
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Karel Trinkewitz 

Kresba è. 13
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Jak jsem chodil do školy
pana tøídního uèitele Františka Šroub-  

ka  z první tøídy však nikdy nezapomenu. 

Okna naší uèebny tehdy byla smìrem    

k farské zahradì, a tak se nìkdy stáva-

lo, že nám bylo pøi vyuèování horko. Pan 

uèitel si pøi zkoušení na katedru postavil 

džbánek se studenou vodou a za správ-

nou odpovìï ke známce pøidal i skleniè-

ku vody. A protože se tehdy psalo pérem 

s násadkou, a na lavici byly kalamáøe     

s inkoustem, ke známce žák dostal zase 

pero.

Pak si ještì vzpomínám, že asi ve 

tøetí tøídì se pøistìhoval nový spolužák 

Václav Štekl a stal se na dlouhá léta 

mým kamarádem. Bydlel s maminkou za 

rohem na Nepomucké tøídì. 

Zato na pátou, tehdy ještì poslední 

tøídu obecné školy, vzpomínám dodnes  

a èasto. Tøídním byl pan uèitel Karel Ši-

mandl. A byl to Èech, jak má uèitel být! 

To už pøišla okupace, a když jsme my 

skonèili, z pìtitøídní se stala jen obecná 

škola ètyøtøídní! Prý to protektorátním dì-

tem staèí, mínili okupanti!

Ale zpátky k panu uèiteli Šimandlovi. 

Nevím, kde a jak možná skonèil, ale vím, 

že nám v páté tøídì (1939/40) pøi vyu-

èování èetl povídky o nìmeckých špio-

nech, kteøí ohrožují Èeskoslovenskou 

republiku. Jedna byla z leteckého pro-

støedí, kdy Nìmci chtìli získat plány 

nového letadla. To už tehdy bylo dost, 

jak se øíká, vachrlaté. Vrcholem však by-

lo, když s naší tøídou na školní akademii 

nacvièil písnièku Pøijde jaro, pøijde, zase 

bude máj. Konalo se to tehdy v pøilehlé 

sokolovnì a sklidili jsme velký potlesk! 

Lidé pochopili, co tím bylo øeèeno.

Vždycky, když jedu tramvají k pøí-

buzným na Slovany, dávám pozor na 

zastávku Jedlová. Jakmile se vùz roz-

jede, dívám se vlevo a snažím se as- 

poò koutkem oka zahlédnout dùm s èís-

lem 4 v ulici Farského. A v duchu pošlu 

tam pozdrav. Proè? Tady jsem se naro-

dil a žil až do neš�astného 17. dubna 

1945, kdy spojenecká letadla ve 4 ho-

diny ráno podnikla nálet na plzeòské ná-

draží. Pár bomb tehdy spadlo i na Pe-

trohrad u Nepomucké ulice.

Pøežili jsme a dùm nakonec (po opra-

vì) taky. Jen naše ulice nìkolikrát zmì-

nila jméno. Pùvodnì to byla Táborská 

(až k Lobezské). Za války ji Nìmci pøe-

jmenovali na Haufovu, a po osvobození 

a nìjakém tom èase ji nazvali Farského.

O tom však psát nechci. Chci za-

vzpomínat, jak jsem chodil do školy. 

Obecná škola

Do tehdejší Masarykovy obecné ško-

ly jsem to mìl doslova za rohem. Moder-

ní budova z roku 1922 mìla dvì køídla   

– chlapecké a dívèí, jak bylo tenkrát 

zvykem. A tak staèilo jít z Táborské na 

Jiráskovo námìstí a rovnou ke škole. 

Musel jsem sice pøejít Klášterní ulici, ale 

tenkrát tady žádný provoz nebyl. 

Do školy mì zpoèátku vodila mamin-

ka, protože ta�ka byl v práci. Dìlal na ná-

kladovém nádraží a chodívali jsme mu 

naproti pøes železnou lávku, kterou ne-

dávno nahradilo pøemostìní. 

Popravdì pøiznávám, že z prvních 

školních let moc vzpomínek nemám. Na 

Vlastislav Toman
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mìnu mohl vybrat nìjaké i pro sebe. Tak 

jsem se stal ètenáøem nového týdeníku 

Malý hlasatel, který se záhy pøejmenoval 

na Mladého hlasatele. I mne uchvátily 

Rychlé šípy Jaroslava Foglara, které se 

staly kultovním (klubáckým) komiksem 

mnoha generací.

Kdyby mi tehdy nìkdo pøedpovìdìl, 

že to budu právì já, kdo jako šéfredaktor 

èasopisu ABC mladých technikù a pøíro-

dovìdcù bude otevírat Foglarovi cestièku 

od zákazu k publikování, asi bych to po-

važoval za fantazii vìtší tìch, které jsem 

tehdy èetl. A pøece tomu tak od roku 

1962 bylo.

Jenže tenkrát, když já chodil do 

Houškovky na mìš�anku, Foglara èekal 

první zákaz – okupanti zrušili vydávání 

Mladého hlasatele. Nebyl jsem sám, ko-

ho to tenkrát mrzelo, až zlobilo. A bylo to-

ho poøád víc a víc! Vyuèování se zaèa-  

lo ponìmèovat! V uèebnicích dìjepisu 

jsme tøeba museli redispérem a tuší 

zaèeròovat „nevhodné” øádky i pasáže   

z èeských dìjin, v matematice jsme mu-

seli poèítat nìmecky, a v dalších pøed-

mìtech se i èást látky nìmecky pøedná-

šela a uèila. Uèitelé mìli pøi pøíchodu do 

tøídy hajlovat.

Nìmecká okupace pøinesla i jiné pro-

blémy. Když okupanti na Slovanech za-

brali novou školu,pøešla èást žákù i k nám 

do Houškovky, a ve tøídách vznikly dva 

soupeøící tábory. Tøídy se totiž pøeplnily. 

Èasem to sice pøestalo, ale vznikaly jiné 

problémy. Nácviky odchodu do protile-

teckých krytù jsme brali spíše jako úle- 

vu z vyuèování, zato doma už to byla 

vážná záležitost. K tomu lístkový systém 

na potraviny a další vìci. Zákaz posle-

chu zahranièního rozhlasu,  v biografech 

filmové týdeníky z váleèných událostí, 

zatýkání…

Mìš�anská škola

S Masaryèkou jsem se tedy rozlouèil 
a zamíøil o kus dál, smìrem k centru, do 
mìš�anky (= Mìš�anská støední škola)   
v Houškovì ulici. Tu už Nìmci pøejmeno-
vali na Hlavní škola pro chlapce (Haupt-
schule für Jungen). Pøes dvorní trakt 
jsme naproti mìli Hlavní školu pro dívky 
v ulici Jablonského. Ano, i tady platilo, že 
chlapci a dìvèata jsou oddìleni.

Masarykovu školu jsem však tak do-
cela neopustil. Místo hlavním vchodem 
jsem do budovy vstupoval za rohem       
v Klášterní ulici a do suterénu. Tady byla 
poboèka Mìstské knihovny, kam si ma-
minka chodila pùjèovat knihy. Byla to 
velká ètenáøka, a já ji doprovázel. Nìkdy 
ve tøetí tøídì mi paní knihovnice – byla to 
vlastnì sleèna, stará panna, jak se øíkalo 
– také nabídla nìjaké ètení pro dìti. A už 
to jelo! Postupnì jsem zaèal èíst nejen 
cestou do školy, ba i pod lavicí, a doma 
každou volnou chvíli. Možná jsem si tak 
opravdu kazil oèi a doèkal se brýlí.

Pozdìji, to už jsem byl na mìš�ance, 
mi paní knihovnice øekla: „Chlapèe, já už 
pro tebe žádnou knihu nemám. Všechny 
z dìtského oddìlení jsi pøeèetl!” Hned 
mì však potìšila: „Dám ti však doporu-
èení do Mìstské knihovny v Brance, kde 
je velké oddìlení pro mládež…”

A tak se také stalo. Mìl jsem to za 

knihami podstatnì dál, ale už jsem byl 

velký kluk, a tak jsem tam smìl chodit 

sám. Mùj zájem se soustøedil na dobro-

družné a fantastické pøíbìhy, zejména  

na mayovky, verneovky, knihy J. M. Tros-

ky, tzv. èeského Verna, cooperovky, se-

tonovky… Doma k tomu pøibyla i bra-   

ková literatura, kterou èetli moji starší 

bratøi, rozruchy, rodokapsy, weekendy,    

u mne èasopisy pro dìti. Bráškové mì 

posílali èasopisy kupovat a já si za od-
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Málem bych zapomnìl! Ono zkrá-

cení obecných škol na ètyøleté se proje-

vilo i na Hlavních školách-mìš�ankách. 

Po prvním roèníku jsme si „skoèili” hned 

do tøetího, i tady se zkracovalo. Èecháè-

kùm to mìlo staèit! Budoucnost našeho 

národa už mìli náckové propoèítanou.

Pøesto vám po tìchto chmurných 

vzpomínkách nabídnu i nìco veselejší-

ho. Tøeba to, jak jsme se pøes široký 

školní dvùr snažili dorozumívat s žáky-

nìmi dívèí protìjší mìš�anky z Jablon-

ské. Na obou stranách byly do dvora 

chodby, zatímco tøídy s okny do ulice. 

Tìch signálù a gest, co jsme navymýš-

leli! A na ulici pak holkám vyvádìli kdeco. 

Inu, puberta, povzdechne si senior.

Ve tøídì se nám o zábavu mimo jiné 

staral Vláïa Bednáø. Byl to mùj kama-

rád, dost divoký kluk a rád jezdil na kole. 

Žil u babièky v Koterovské. Za ta alotria, 

která vyvádìl, se nejednou doèkal po-

známky: „Bednáøi, Bednáøi! Ty jednou 

skonèíš na šibenici!” Zda se tak stalo, 

nevím, ale pamatuji si tøeba na jeho ex-

trakousek, kterým dokazoval, že má za-

dek od výprasku zesílený. Sedl si na ši-

roký parapet okna a pak nadskoèil tak, 

že spadl na podlahu! Rána jako z dìla a 

on jen vyskoèil.

Nebo jindy. Mìli jsme jedinou uèitel-

ku a Vláïu nenapadlo nic jiného – sedìl 

vpøedu –, než že mu „cosi” spadlo z la-

vice, tužka, guma. A pak už po tøídì šla 

tichá zpráva: „Má rùžové…”, samozøej-

mì kalhotky. Ale i ve sboru uèitelském 

byly rarity. Tøeba pan uèitel Skoba. Tedy 

on se jmenoval jinak, ale kvùli jeho no- 

su mu tak øíkali všichni žáci. Ve své tøídì 

mìl skøíò s lískovkami. Když nìjaký žák 

zlobil nebo mìl být za nìco potrestán, 

musel si do té tøídy zajít, vybrat lískovku 

a pøinést. V naší tøídì trest probíhal tak-

to. Uèitel Skoba zavelel: „Na suk a pøed-

klonit!” Pak už vsedì jen párkrát švihl na 

žákùv zadek. Následovala potupná ces-

ta zpìt s lískovkou.

I já se jednou doèkal, za mluvení pøi 

vyuèování. To když uèitel Skoba ozná-

mil, že bude neèekanì zkoušet, a já šep-

tl spolužákovi: „Kéž bych byl ponorkou!” 

– podle Vlasty Buriana z filmu, na kterém 

jsme právì byli.

Pomsta se kupodivu nabídla po zhru-

ba patnácti letech! Už jako redaktor 

ábíèka jsem jel do Plznì na reportáž      

o polytechnické výchovì na školách        

a dostal tip na školu na Doudlevecké 

ulici. Kdo jiný by to byl, než pan uèitel 

Skoba, který ji tam mìl na starosti!       

Ó, jak ten byl rozpaèitý z redaktora èa-

sopisu ABC! Nepoznal mì. Já mu až na 

rozlouèenou øekl, že mì kdysi v Houš-

kovce uèil, ale ty rákosky jsem mu ne-

pøipomínal. I tak porozumìl a zaèerve-

nal se.

Vyšší škola prùmyslová

Tak zpátky na mìš�anku a do roku 

1943! Byl to rok rozhodnutí, co bude dál 

– studovat nebo do uèení? O tom jsem 

nerozhodoval jen já nebo rodièe, ale        

i okupaèní správa. Ti statnìjší mìli smù-

lu, odpovìdný pan doktor je doporuèil  

na nìjaký uèební obor. Kamarád Vašík 

Štekl se šel uèit slévaèem do Škodovky. 

Já dostal souhlas ucházet se o pøijetí do 

Vyšší prùmyslové školy elektrotechnické. 

Vyšlo to taktak. Mìl jsem trému a málem 

jsem neudìlal zkoušku z nìmèiny.

Naštìstí se tenkrát škole podaøilo 

Nìmce nìjak pøemluvit, a tak do školy 

pøijali studenty nad obvyklé poèty. Ve 

tøídì nás bylo padesát!

Proè jsem si vybral právì tuhle ško-

lu? Za to mohl zmínìný spisovatel         

J. M. Troska s jeho svìtem plným elek-
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letišti neustále pøipomínali, by stálo za 

samostatné vyprávìní. Že takzvané bo-

ží mlýny domílají, jsme ovšem mìli z prv-

ní ruky. Tehdy se naštìstí žádný nálet  

na letištì ani na Plzeò nekonal. Zato 

jsme v záøí místo do školy byli „pøeve-

leni” do Škodovky. Takový malý total-

einsatz. Tady už to s nálety zaèalo být 

vážnìjší, i když škodu na budovách dì-

laly spíše støepiny z protiletadlových støel 

nìmeckého wehrmachtu. Okolo Plznì 

bylo palpostù (= palebná postavení) do-

cela hodnì. 

Když se pak koncem února škola 

pøece jen otevøela, bylo to jen gesto na-

nic. Kvùli náletùm hloubkaøù (= spoje-

necké letectvo narušující spoje) se zkrá-

tily vyuèovací hodiny na 25 minut, aby  

se studenti dostali brzy domù. Chod 

plzeòského nádraží byl tak jako tak 

ochromený noèním bombardováním,       

o kterém jsem se už zmínil. Do toho ješ-

tì pøišel omyl s posledním náletem Spo-

jencù na Slovany a vše pak dokonèilo 

zkázonosné bombardování Škodovky 

25. dubna 1945. Rozvrat byl dokonán.

Poté, co jsme museli opustit dùm      

v Táborské, bydleli jsme pár dní u bratra 

na Slovanech. Zmínìný nálet nás však 

pøimìl k odchodu k pøíbuzným na samo-

tu u Tøemošné. Odtud jsme se hned po 

osvobození Plznì Amerièany vrátili do-

mù. Tedy k bratrovi, ale mìli jsme štìstí. 

Bydlel v malé vilce na Slovanech, kde    

v jednom z bytù bydleli za války Nìmci – 

a ti vèas utekli. Vèas i proto, že jsme pak 

jejich byt dostali náhradou za náš v Tá-

borské.

Že jsem v té dobì na školu ani ne-

pomyslel, je jasné. Nebyl jsem sám        

a prùmyslovka nebyla jediná škola, kte-

rá s vyuèováním skonèila. V záøí jsme 

dostali na vybrání dvì možnosti: buï 

udìlat zkoušky za nedokonèený roèník, 

tøiny! Všechno na ni fungovalo, i do ves-

míru se létalo raketami na principu + a -, 

tedy pøitažlivá a odpudivá planeta. Také 

doma jsem mìl v omezených možno-

stech našeho bytu „elektrické” kutilské 

èinnosti a zájmy. Chtìl jsem být kon-

struktérem a vynálezcem!

Z Petrohradu na Chodské námìstí  

na Borech, kde tehdy prùmyslovka sídli-

la, jsem jezdil tramvají nebo obèas 

spìchal pìšky po lávce pøes Radbuzu    

a do kopce. Èasto jsme jezdili i šlapali     

s Mírou Liškù, mým nejen spolužákem, 

ale i kamarádem. Bydlel „za rohem”        

v Hlavanovì ulici.

Naše prùmka tehdy sdílela budovu 

se stavaøskou prùmyslovkou, kde jsme 

byli v podnájmu. Mìli jsme proto i støí-

davé vyuèování – dopoledne/odpoledne. 

I tady budovu školy na Borech zabrali 

Nìmci a vrátili jsme se tam až po válce.

Cesta tramvají z Petrohradu na Bory 

bývala pøes váleèné doby obèas i vese-

lá. Setkávali se tady študáci i z rùzných 

škol, které byly na trase pøes centrum 

Plznì. Ještì než jsme zaèali do prùmky 

chodit, jezdili jsme tudy až na Bory na 

praxi. Na rozdíl od nìkterých studentù, 

kteøí už byli vyuèeni, Mírùv otec nám pra-

xi vyjednal v autodílnì, kde se (už!) ten-

krát pøedìlávala auta na svítiplyn nebo 

na døevoplyn kvùli nedostatku benzinu. 

Byla to pro nás praxe spíše typu pøines, 

podej, podrž a dojdi pro pivo, ale nìco 

jsme se pøece jen pøiuèili.

I na prùmyslovce okupanti dbali na 

to, aby mìli hlavní slovo v tom, kdo a jak 

bude na budoucí povolání pøipravován. 

Patøilo k tomu i to, že jsme v létì roku 

1943 nìkteøí místo na prázdniny zamíøi- 

li na plzeòské vojenské letištì! Ti star-   

ší z naší tøídy na tom byli hùøe, šli na 

práce do Øíše, tedy do Nìmecka. Jak 

jsme „pomáhali Øíši”, což nám tady na 
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ty, které šly do voleb v roce 1946, a v ro-

ce 1948 rozhodly o budoucnosti Èesko-

slovenska na dlouhá léta. Ve ètyøicátém 

osmém se však rozhodovalo i o našem 

budoucím zamìøení, kam kdo pùjde dále 

studovat a kdo kam pùjde pracovat.

Já sice nastoupil do doudleveckého 

elektrotechnického závodu Škodovky, do 

konstrukce vinutí, ale také jsem zaèal 

dopisovat do deníku Mladá fronta. Osud 

mi tady pøipravil výhybku, která mnì       

o pár let pozdìji nastavila koleje k novi-

náøskému øemeslu. Navíc jsem pøidal      

i literární tvorbu. Z prùmyslováka se stal 

novináø a spisovatel. Jediný z celé naší 

tøídy, i když ne všichni zùstali u vystudo-

vaného oboru. Mnozí však vysokých 

postù i titulù dosáhli, to øíci musím!

Asi to tak má být. Nìèemu se chceš 

vìnovat, nìco vystuduješ, ale pak dìláš 

nìco úplnì jiného – a buï dobøe, nebo 

špatnì. Léta zkušeností mi potvrdila, že 

není rozhodující, co vystuduješ, ale co 

skuteènì a opravdu dìlat budeš! Proto 

nejsou vždy rozhodující známky, se kte-

rými tu èi onu školu nebo univerzitu vy-

studuješ, ale co jsi se skuteènì nauèil – 

nejen ve škole! Proto pøiznávám, že mé 

školní hodnocení se v prùbìhu let od 

jednièek pøevážilo ke známkám prùmìr-

ným. Dokonce jsem na prùmyslovce jed-

nou v pololetí mìl dvì pìtky, v matice      

a mìøickém rýsování a prùmìtnictví! 

Naproti tomu jsem mnoho získal ète-

ním, jak knih, tak èasopisù. Byl jsem váš-

nivý ètenáø a má slovní zásoba se roz-

šiøovala rok od roku. Už maminka Vašíka 

Štekla mi øíkala, že jednou ze mne bude 

advokát! To když jsem ji pøemlouval, aby 

Vaška pustila ven, protože prý zlobil, ne-

uèil se, atp. On se nakonec vyuèil sléva-

èem, ale stal se hercem. A jak jsem do-

padl já, už víte. Takže tady mé vzpomí-

nání o chození do školy konèí. Mìjte se! 

nebo ho opakovat. Já zùstal s tìmi, kte- 

øí si tak studium prodloužili až do roku 

1948. Tak by tomu bylo i bez okupaèních 

zmìn ve školství.

O dalším studiu jsem tenkrát neu-

važoval. Mìli jsme doma co dìlat, aby-

chom zacelili rány, které nás v závìru 

války postihly. Nezmínil jsem vlastnì, že 

pøi náletu na Petrohrad dostaly zásahy    

i naši pøíbuzní; rodina manželky mého 

nejstaršího bratra Bóži, ale i on, protože 

po vybombardování v Praze-Vysoèa-

nech se s Máninou, jeho ženou, vrátili    

k jejím rodièùm. A bez bytu byla i teta 

Ela, sestra mojí maminky. 

I ta škola byla v tìch pováleèných le-

tech nìjaká docela jiná. Prùmyslovka se 

vrátila do svého na Bory, sami studenti ji 

pomáhali uklízet. Opìt jsme jezdili tram-

vají, a dokonce v zatáèce u školy zkou-

šeli vyskakování za jízdy – souprava tu 

obvykle trochu pøibrzdila. Naštìstí bez 

následkù, tedy bez úrazu èi jiné škody.

Jindy jsme rozhoupali vleèný vùz      

s plošinou tak, že tyèový sbìraè vypadl  

z drátù. Ale než tramvaj zabrzdila, už 

jsme ho sami zase nasadili. Nìkdy tram-

vaják nechápal, co se to stalo, jindy nám 

za tu lumpárnu aspoò vynadal. Takoví 

jsme tehdy byli.

Do života

Nedá se øíct, že by kantoøi polevili ne-

bo upustili od svých zvykù, jak nás pøi-

mìt k uèení, a pak pøipravit k maturi- 

tám. Aspoò nìkteøí byli tradiènì vstøíc-

nìjší. Zato v našich øadách postupnì 

jakýsi rozkol nastal. Mìli jsme svých 18, 

19 i 20 let, a tak mezi nás vstoupila po-

litická øevnivost. Ten najednou chodil se 

znáèkem nársoc strany, jiný se stal soc-

demákem, další lidovcem nebo komunis-

tou. To byly tehdejší strany Národní fron-



rohu. Je to vysokej, blonïatej chlap se 
svìšenými rameny. Ve tvarohovité tváøi 
nezapøe stopy ukrajinských pøedkù. Ivá-
nek. Tomu už bude jistì ètyøicet. Na to, 
že žije sám, na sebe dbá. Ještì ho ne-
vidìla jinak než v obleku. Taky auto má 
solidní, Anna se v nich sice nevyzná, ale 
to jeho se k nìmu hodí. Žádnej pøepych, 
ale ani žádnej šunt. No, už je to dlouho… 
aspoò tøi tejdny, uvažuje, co jsem je spo-
lu zahlídla naposled… 

A hele, Lysina, broukne si pro sebe 

po chvíli, jde vyvenèit toho svýho váleè-

ka. Holohlavý tlouštík, který právì vyšel 

ze dveøí rodinného domu, drží na vodítku 

zavalitého jezevèíka. Oba se sunou, co 

noha nohu mine. Netrvá dlouho a pes si 

všimne opodál postávající Zrzky. Zaène 

štìkat, postupnì se zuøivìjší kadencí. 

Ty seš na ni nìjak vysazenej, utrousí 

Anna. Tlouštík ho okøikne, zastaví se, 

chvíli okouní, až Zrzka znervózní. Pak 

jakoby nic vykroèí dál. 

Nìco tu nehraje, uvažuje nahlas 

Anna. Zrzka pøechází podél obrubníku 

se zaparkovanými vozy sem a tam, bé-

žová kabelka se jí pohupuje na rameni. 

Zøejmì èeká na Ivana. Že by nìkam jeli? 

Takhle po ránu? Ale proè nejde rovnou   

k nìmu? Proè na nìj nezazvoní jako jin-

dy? Divný, moc divný. 

Náhle se Zrzka zastaví. Dveøe èinžá-

ku se otevírají, její oblièej ztuhne oèeká-

váním. Pak napjatý výraz zmizí. Ze dveøí 

totiž vyjde plavovlasá krasavice se dvì-

ma malými dìtmi. 

Á, Tygøice si pøivstala, glosuje za ok-

nem Anna. Za nevinnou tváøí manekýny 

s høívou medových vlasù se skrývá vý-
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Iluze za sklem
Dožvýká sousto a drobky z klína 

smete žilnatou, tøesoucí se rukou na 
zem. Proè s tím chátrajícím tìlem neo-
dejde i mozek, pomyslí si. Mìla bych to 
jednodušší… nevìdìt o sobì, nevìdìt   
o tom, že tady èekám na smrt.

Pìtaosmdesátiletá Anna se rozhlédne 
kolem. Strohá, bledá místnost s velkým 
oknem. Když ji sem pøed rokem umístili, 
nesnášela to tu. Pak si zvykla. Poslední 
štace. Dùm sociální péèe. Aspoò že za 
tím sklem je život, napadne ji. Vozík, na 
kterém tráví vìtšinu èasu, ji pøeveze       
k oknu.

Našedlé záclony skrývají špinavé ta-
bulky skla. Je jí to jedno. Tedy døív by ne-
bylo, ale stáøí ji pøinutilo se smíøit se sta-
vem vìcí, které neovlivní. Odtáhne zá-
clonu a zadívá se ven. 

Jediným pohledem pøelétne ulici pod 
sebou. Od rohového èinžáku nalevo až 
ke tøem rodinným domkùm vpravo. Dál ji 
výhled z prvního patra nepustí. Vtom se 
zarazí. Co tady Zrzka chce… takhle po 
ránu? Zná ji. Øíká jí v duchu Zrzka podle 
mìdìných vlasù, kterými ta ženská na-
rušuje šeï okolí. Zná ji… od vidìní… tak 
jako všechny ostatní – ty, co k ulici patøí. 

Anna si v koutu u okna vymýšlí lid-
ské pøíbìhy. Prostì si hraje. Podle chù-
ze, gest, výrazu oblièeje nebo doby, kdy 
se postavy objeví v jejím zorném poli, 
spøádá jejich životy. 

Tahle Zrzka tady však nežije, jen se 
tu obèas ukáže. Prvnì ji zahlédla nìkdy 
pøed pùl rokem. Mùže jí být tak ke tøiceti, 
možná míò, možná víc, kdo se v tom má 
dneska vyznat.

Zrzka chodí s Ivanem. Tak si Anna po-
jmenovala muže, co bydlí v èinžáku na 

Jitka Prokšová 
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Víte, odpus�te babce, no, moc by mì 

zajímalo, co se tenkrát ráno mezi váma  

a Ivanem vlastnì stalo.

Ivanem? Jakým Ivanem?

Když Anna vysvìtluje, proè mu tak 

zaèala øíkat, Sylva se rozesmìje. 

Jmenuje se Boris, øekne a oèi má 

rozjasnìné, víte… po otci, jeho pradìd 

odešel za cara na Moravu, máte dobrý 

odhad.

To mám, pøijme Anna pochvalu se 

samozøejmostí, která Sylvii pobaví.

Ale co vy…, dodá staøenka, kde jste 

se tu tak najednou vzala?

Nechala jsem se pøeložit z centra. 

Sem na sídlištì. Kdysi jsem o to zažá-

dala kvùli nìmu a teï jsem to už neod-

mítla… co když…

Zrzka zmlkne uprostøed vìty. Nedo-

dá, v co tajnì doufá – že náhodné set-

kání tøeba pøemùže jejich nìkdejší od-

cizení.

První den se Anna pochopitelnì ne-

dozvìdìla, co ji zajímalo. Ale byla trpì-

livá. Vìdìla, že ve vìcech srdce se ne-

smí naléhat, že dùvìra chce svùj èas. 

A skuteènì… jedno pozdní odpoled-

ne vyšlo najevo, co v balíèku bylo. 

Byly tam vstupenky do kina, pronese 

Zrzka, všechny lístky z filmù, na kterejch 

jsme spolu byli. Já je schovávala, proto-

že jsme si na nì zezadu psali pøání. 

Pøání? podiví se Anna.

Jo, pøání, co bysme spolu chtìli za-

žít… a tak. Víte, tenkrát ráno jsem se mu 

pøišla omluvit. Ty lístky jsem vzala s se-

bou jako vzpomínku na lepší èasy. Ale 

on… no, prostì… nìkterý slova asi ne-

jdou vzít zpátky.

Anna vìdoucnì pøikyvuje. A tak se 

Sylvie pustí do vyprávìní pøíbìhu, který 

ani pøíbìhem není, jsou to jen takové vý-

bušná povaha. Kolikrát se jen Anna stala 

nìmým svìdkem jejích poulièních hádek. 

Ženu s dìtmi pozoruje i Zrzka. V tváøi 

se jí usadil usmìvavý klid. Ne však na 

dlouho. Dveøe domu se totiž znova ote-

vírají a v nich… Ivan. Zrzka se odlepí      

z místa a vykroèí mu vstøíc. Samozøejmì 

že ví, kam Ivan smìøuje, jeho vùz parku-

je nedaleko. Setkají se u pøedních dveøí. 

Pozdraví se, prohodí pár slov. Ona mu 

pøedá jakýsi balíèek. On ho vhodí do au-

ta, rozlouèí se a rychle se rozjede pryè. 

Co se mezi nima asi stalo, napadne 

Annu. Co bylo v tom balíèku? 

Na to, jak se oba tváøili, by tøeba na 

dárek nevsadila. 

Dál sedí celé hodiny u okna, dál po-

zoruje životy tìch druhých. Ale ranní 

scéna jí nejde z hlavy. Aby ne… Ivan      

a Zrzka jsou její oblíbená dvojice. Sálala 

z nich nìha. Ne tak dnešní ráno. Že by 

se rozešli? 

Zaèíná podzim, který s sebou pøináší 

vytrvalé deštì. Po skle stékají kapky, lidé 

schovávají své tváøe pod deštníky. Dny 

se vleèou jeden jako druhý, Anna obèas 

zahlédne samotného Ivana, ale Zrzka se 

z ulice pod oknem vytratila.

Až jednou se na chodbì pøed poko-

jem ozve mlaskavý zvuk zdravotních 

pantoflí. Anna se ohlédne a s úžasem 

zaznamená, že ve dveøích stojí ta, o kte-

ré poslední dny hodnì pøemýšlí. Zrzka. 

Vlasy má sepnuté do ohonu, je obleèená 

v úboru ošetøovatelek ústavu.

Dobrý den, paní Sedlecká, já jsem tu 

nová, staèí øíct, než ji Anna pøekvapí slo-

vy: Ale dìvenko, já vás pøece znám…

Ještì to odpoledne se Sylvie, jak se 

Zrzka jmenuje, dozví od staré paní o její 

nevinné høe. 



23

Hlavnì když i auto máme
Stanislav Bukovský

MLÈETI ZLATO

Originalita je na jedno použití
a øemeslo napoøád.
Aè opakovaný vtip není vtipem
dávno tomu, co øemeslo
mìlo zlaté dno.

Má dùm vypadat jako dùm 
nebo spíš jako zvíøe
a žena jako žena
nebo spíš jako muž?

Dostane se žena ve slevì,

lze ji sehnat v akci?

Byla by k dostání v sekáèi

mohla by být v použitém zboží?

Lze smlouvat, jde cenu srazit,

výhodnì obraz ženy koupit?

Døíve øepa

nyní øepka

za továrny
zastavárny

Vèera jsem nemohla usnout, zamu-

mlá potichu, mìla jste pravdu, to jsem 

vám chtìla øíct.

Její oèi pøitáhne pohyb pod oknem. 

Borisovy kroky míøí k nedaleko zaparko-

vané fabii. 

Tak si pospìš, zaslechne Sylvie hlas 

vedle sebe. Otoèí se, nikde nikdo.

Rozbìhne se ke dveøím, prolétne 

chodbou. V okamžiku stojí na ulici, ale 

èerná fabie právì zahýbá za roh.

Sylvie zabloudí pohledem k otevøené-

mu oknu v prvním patøe. 

Dávat je víc, než brát, vzpomene si 

na poslední vìtu, kterou od paní Anny 

slyšela. Svìt se jí pøed oèima rozmaže. 

Znova ho vezme na vìdomí, když za-

slechne zvuk brzd. Èerná fabie zøejmì 

objela blok a zapomnìtlivý Boris právì 

vystupuje z auta. Sylvii se koutky úst 

zvednou nahoru. Náhle si je jistá, že… 

obèas existují i druhé šance, a že za-

pomnìtlivost mùže být nìkdy docela 

užiteèná.

køiky: já, já a zase já. Staøenka je z toho 
smutná. Spletla se. Nìha, která z té dvo-
jice vyzaøovala, byla nejspíš jen iluzí za 
sklem.

No jo, poznamená po chvíli, døív si 
ženský chlapù víc vážily. To je samá 
emancipace a pøitom… rozmrzele mách-
ne rukou.

A co mám dìlat? povzdechne Sylva, 
zvedající se k odchodu.

Tìžko øíct, odpoví Anna. Jedno vám 
povím, dìvenko, dávat je víc, než brát…

Když pøijde Sylvie následující den do 
práce, dozví se, že mìli nad ránem exi-
tus. Ta babi ze sto osmièky zemøela. Ve 
spánku, ty jo, taková krásná smrt, podot-
kne Šárka, noèní ošetøovatelka. Sylvie 
se rozbìhne do staøenèina pokoje v blá-
hovém domnìní, že to není pravda. Míst-
nost je prázdná, postel ustlaná. Opuštì-
ný vozík stojí poblíž otevøeného okna, 
kterým proudí dovnitø mrazivý vzduch. 
Zrzka dojde až k nìmu, pøejede rukou po 
opìradle.



OTÁZKY A ODPOVÌDI

Dìdo, je vesmír nekoneèný?

Jistì.

A je to pravda, že se neustále rozpíná?

No, øíkají to ti, co tomu rozumìjí.

A mùže se nekoneèno zvìtšovat?

Nekoneèno je nekoneèné, nemùže se ani zvìtšovat ani zmenšovat.

A kam se tedy ten nekoneèný vesmír rozpíná?

No tak asi bude koneèný, když se rozpíná.

A když je koneèný, co je za jeho koncem?

Za jeho koncem není nic.
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opakování matka moudrosti.
Lež má krátké nohy?
S poctivostí nejdál dojdeš?
Kdo lže a krade,
do pekla se hrabe?
Nebuï vèerejší!
Nebuï bláhový!
Nevìø na duchy!
Kdybys byl nemluvil,
filosof by z tebe byl.

Dobrou radu dá ti každý pøítel,
ale málokterý dá ti mouky pytel.
Evropská unie nejlepší je pøítel,
když zpracuješ dobøe, projekt dá ti pytel.

Máme auto,
máme maso,
to se máme.
Když nemáme,
pùjèíme si
a zas máme. 
Pivo víno,
maso máme,
to si dáme.
Udìláno
pro strach máme.
Hlavnì když 
i auto máme. 

místo produkce

korupce.

Z lásky

vrásky.

Chlast

slast.

Struènost 

je ctnost.

Øeèí moc

nemoc.

Nìkdy míò je víc

jindy víc je víc.

Nìkdy nic 

je nejvíc. 

Nìkdy èím víc, tím líp

jindy èím líp, tím líp

nìkdy èím hùø, tím líp.

Nic netrvá vìènì,

všeho moc škodí,

nic se nemá pøehánìt,

zlatá støední cesta

mlèeti zlato.

Chybami se èlovìk uèí,

žádný uèený z nebe nespad

kdo nic nedìlá, nic nezkazí
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A to nic je nekoneèné?

Jistì, jak jinak.

A když se vesmír rozpíná, tak byl napøed menší než je teï? 

Rozpíná-li se, tak musel být napøed menší.

A tenkrát, když byl menší, tak se zaèal rozpínat?

Ne, rozpíná se poøád, od samého poèátku.

A co bylo na zaèátku?

Velký tøesk. Z nekoneènì malého bodu vznikl celý vesmír.

A mùže hmota pøibývat?

Nemùže ani pøibývat ani ubývat.

A do toho malinkého bodu se vešel celý vesmír?

No øíkají to.

A jak se tam mohl vejít?

Asi proto, že hmota mìla nekoneènì velkou hustotu.

A jakou bude mít jednou rozpínající se vesmír objem a hustotu?

Nekoneènì malou hustotu a nekoneènì velký objem.

A když to zaèalo velkým tøeskem, èili explozí, neskonèí to implozí?

To by asi musel mít vesmír menší hustotu než okolní nic.

A mùže být nìco menšího než nic?

Nemùže.

A mùže být èíslo menší než nula?

Jistì, každé záporné èíslo.

A mohla by být hmota ménì hmotná, než je nic?

Asi je taková antihmota.

A mohla by mít antihmota velkou hustotu?

Asi ano, aspoò to øíkají. 

A je vìtší malé záporné èíslo nebo velké záporné èíslo?

No, u dluhu èím vìtší èíslo, tím menší je bohatství.

A mùže být dluh nekoneènì velký?

Zdá se, že zatím to k tomu smìøuje.

A dá se zadlužování nìjak zastavit?

Asi stejnì jako to rozpínání vesmíru.

A inflace taky musí neustále rùst?

Asi musí, je to u ní také jako s tím vesmírem.

A roste-li objem, není to pak èím dál øidší?

Jistìže je.

A kdo to tak chce? 

Jedni chtìjí zdražit, druzí pøidat a tøetí pøipravit lidi o úspory.

A komu to prospívá?

Ani prvním, ani druhým. Tøetí se smìjí.

To je hustý!
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mìøila se na autorovo dílo a na jeho du-
chovní poselství, nýbrž na dávné zaèá-
teènické období, poznamenané dobou     
a politickými omyly jeho generace, tj. na 
téma sice atraktivní, leè druhoøadé. Nám 
totiž „chutná sudièství”, což je obecnìjší 
jev. Ve stylu pars pro toto zaèínáme tím 
negativním. I trestuhodné výroky se dnes 
obhajují tvrzením, že každý mùže øíct 
svùj názor. Proè potom nebýt víc tole-
rantní i k autorovi, který zjevnì svá po-
chybení tisíckrát reflektoval a vykoupil 
skvìlými pracemi? Poté cituje slova 
Václava Bìlohradského: „Kdo je veliká-
nem, vždy se stane souèástí nìjakých 
stísòujících a utlaèovatelských struktur.” 
Tak jest i v kulturních dìjinách.

Pravým uchem, na které už skoro ne-
slyším, poslouchám referáty o Bohumilu 
Hrabalovi (dosti jalové a plané), duchem 
jsem však pohroužen do èetby, která   
mì fascinuje, totiž do deníkù nebo ne-
deníkù profesorky Hany Voisine-Jecho-
vé, pøeložené autorkou do èeštiny a nyní 
vydané pod jejím dívèím, pøed-exilovým 
pøíjmením Sánerová. Jsou to esejistické 
zápisky pìtaosmdesátileté badatelky. 
Takto bych též chtìl umìt psát, pohøíchu 
neumím. Profesorka své záznamy neda-
tuje, volí èasová urèení jako Veèer, Na-
zítøí, O nìkolik dní pozdìji, Veèer pøed 
usnutím, Za soumraku, V nedìli, K veèe-
ru, Trochu pozdìji, Jednou odpoledne, 
Pøíští veèer, Po návratu z knihovny. A ná-
zev knihy? Zlomky nepravého deníku.

Katolický týdeník vìnuje pøedveliko-
noèní dvoustranu Kájovi Maøíkovi. V „Lá-
žovì” - Mníšku se nalézá hostinec U Ká-
ji Maøíka (patøí televiznímu moderátorovi 

Neaprílové øádeèky
Je jaro a s jarní myslí klábosíme s bás-

níkem H. ve zdické restauraci Bella 
Italia. K tatarskému bifteku si dopøejeme 
zbrusu nové pivo Všerad: odkud jinud 
než z blízkých Všeradic! Nejvíce pohøí-
chu hovoøíme o nebožtících, zejména    
o Luboši V., ostatnì vrstevníkovi mého 
spolustolovníka. Dovídám se, že Luboš 
se pøiklonil ke katolictví už na konci 
osmdesátých let a že v té dobì byl jeho 
„pøíklon” tak usilovný, až si ve svém teh-
dy ještì plzeòském pøíbytku zøídil cosi 
jako malou kaplièku èi místo pro modlit-
by, že v ní schraòoval žaltáøe – a zvláštì 
ty, kdo tenkrát chodili k výslechu na StB, 
naléhavì mìl k tomu, aby se nejprve 
pøišli k nìmu pomodlit. V mládí údajnì 
psal jako divý, snad i román za romá-
nem, po „konverzi” však ustal.

Ve strahovském barokním klášteøe 
probíhá výstava ruských ikon a nìco tak 
nesoumìøitelného je k vidìní málokdy. 
Vìtšinou jde o ikony z 19. století, jsou tu 
však i výtvory o dvì stì let starší, svým 
zpùsobem o poznání majestátnìjší a im-
pozantnìjší. Po chodbách obcházejí pre-
monstrátští mniši. Ikonografie je natolik 
odlišná, že je záhodno do ní vhlížet jako-
by prostøednictvím Tarkovského Andreje 
Rubljova nebo jiných dìl, která evokují 
pravoslavné umìní.Vybavuji si, že se ma-
líøùm ikon kdysi øíkávalo „bogomazové”, 
což lze pøeložit i jako bohobarvièi: èili ti, 
co vybarvili na plátnì boží podobu. Nì-
které ikony by mohly mít portrétní cha-
rakter, jiné jsou víceménì ilustrativní: 
svìtec a jeho èiny.

Alena Slezáková polemizuje s tele-
vizní diskusí o Milanu Kunderovi: neza-

Evžen Pìnkava
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leè rukopis z Kabátových strojopisù na 
papírových lístcích uspoøádal, pøipravil   
k vydání a redigoval Jan Šulc. Ten pak 
titul i vydal vlastním nákladem. Dovídám 
se v knihkupectví Ostrov, že do toho vlo-
žil peníze, které obdržel s Cenou Karla 
Èapka. Smekám pøed ním.

Na „literárnìvìdné” konferenci z roku 
1978 bylo øeèeno o hrabìtovské próze 
Petra Skarlanta Vìk slasti, že její autor 
se prý nepokusil z pozic dnešní zkuše-
nosti novì zhodnotit tehdejší rozpor-  
nou skuteènost. „Na tomto pøíkladì nej-
názornìji vidíme, jak je pro spisovatele 
nezbytné nalézt jednotu mezi osobním   
a spoleèenským, dopátrat se smyslu in-
dividuálního osudu i doby, která ho rá-
muje, jak je nezbytné, aby to vše vnímal 
v celistvosti a rozmanitosti, konfrontoval 
se svým svìtovým názorem, aby odvo-
zoval výsledný obraz umìlecké reality ze 
svého nejvnitønìjšího ztotožnìní s hyb-
nými silami ve spoleènosti, jež vyplývá   
z hlubokého chápání zákonù spoleèen-
ského vývoje.” Novoøeè, lživá novoøeè.

K historiku Josefu Klikovi se váže 
jedna legendární rodinná historka, svým 
významem spíše historie. Byl èerven 
1953 a nic o mìnové reformì netušící 
prezident Zápotocký sdìlil nazítøí pracu-
jícímu lidu, že je mìnová reforma. Matka 
v té dobì pøekládala, seè mohla, už mìla 
i dvé malých ratolestí, takže skuteènost, 
že ze dne na den pøišla o všechny úspo-
ry, ji mírnì øeèeno ranila. A rodinná tra-
dice praví, že skoro ještì víc ji ranila sku-
teènost, že milovaný manžel a otec jejich 
synáèkù pøijal krutou skuteènost flegma-
ticky až fatalisticky a místo aby spolu s ní 
lamentoval nad nastalou situací (vèet-  
nì úbytku financí), sebral se a v pohodì 
odešel s Josefem Klikem na pivo. Nikdy 
jim nebylo odpuštìno.

Janu Rosákovi) s velkým Kájovým por-
trétem a s nástìnnými ilustracemi ze 
stejnojmenné knihy. Jenže v „Lážovì”        
o Maøíkovi nevìdí a prvorepublikový ro-
mán Felixe Háje „o èernovlasém kluèi-
novi” neèetl ani místní faráø, ani mníšec-
ká knihovnice. Ani starostu èetba neba-
vila. Týdeník nabízí „maøíkologùm” malý 
kvíz. Ètìme: Které jídlo Kájovi padalo 
rovnou do ledvin? Za co se Kája pomod-
lil k sv. Antonínovi po zkoušce na karlín-
skou reálku? Kdy Kája pøipomnìl paní 
Zdenì poøekadlo Èím hrneèek navøe,  
tím také páchne? Sedm otázek. Neu-
hodl jsem pranic.

Svìt okupují burani, míní Štefan Švec 
v Salonu. Vysoké umìní sice u nìkoho 
vyvolává estetický zážitek, u vìtšiny 
však alergickou nechu�. Èeši a Morava-
né se osypávají už pøi zmínce o poezii 
nebo o moderním výtvarném umìní. 
Mnohem víc lidí protáèí panenky u ÈT 
Art než pøi TV Šlágr. Jedno z vysvìtlení 
praví, že lidstvo je èím dál blbìjší, zblblo 
z reklam, zatímco intelektuálové se uza-
vírají do ghetta a odmítají s degeneru-
jícím obèanstvem komunikovat. Existuje  
i snaha velké umìlecké výkony populari-
zovat. Leè vysoká kultura vyvolává hlasi-
té znechucení. Jsme v tom mnohem blíž 
Amerièanùm než sousedním evropským 
národùm, konstatuje Švec. A netroufá si 
øíct, zda je to dobøe nebo špatnì.

V Torstu vyšla pozoruhodná novinka: 
knižní zápisy „pocitovì významnìjších 
snù” Marcela Kabáta z let 1949-2013 (!) 
pod názvem Snový život Paní Psyché. 
Autor se tu odvolává na typologii men-
tálního života èlovìka, kterou mùžeme 
podle Paula Bruntona rozèlenit èi seøadit 
do tøí stupòù: do bezvìdomí, polovìdomí 
a vìdomí, které odpovídají hlubokému 
spánku, snu a bdìní. Výjimeèná knížka, 
honosící se logem nakladatelství Torst, 
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svùj talent, hrbit záda pøed kulturtrégry, 
udìlat ze sebe idola bodrých žvanilù, vy-
tváøet uhlazenou selanku… Spisovate-
lova literární jízda prý skonèila v kraso-
smutné hospodì, kde se pøi opileckém 
pábení hledají perlièky na dnì pùllitru     
a všichni se mají rádi, a� se za okny dì-
je cokoli. Nenapsal ale Hrabal v èase se-
venties svá nejlepší díla? Èetl je Vitvar?

Vladimír Just píše v Divadelních no-
vinách o televizním etiketním podvodu,  
o seriálu První republika: „Hlavní linie: 
Ona miluje jeho a On ji, ale ona si musí 
vzít (z dùvodù jasných jen scenáristùm) 
jeho zlotøilého bratra. Ušlechtilý On ze 
zoufalství jede do války, vrací se po le-
tech do bratrovy rodiny, pod poklièkou 
nadále bublá jejich vztah. On se ale obì-
tuje a pro dobro firmy chystá sòatek z ro-
zumu s jinou ‚partií’ (erotické sblížení    
je u nìj nekonvenènì øešeno skrze její 
mokré šaty). Autoøi do rùžového dortu jak 
pejsek s koèièkou míchají další žánry: 
duchaøinu a detektivku. To, že duchaøina 
nakonec asi pomùže detektivce, aby skr-
ze ni dovršila Èervenou knihovnu, je jas-
né už teï.”  Veøejnoprávní televize.

Kousek za zdickým nádražím u nás 
pøibrzdí velké èerné auto s pražskou 
poznávací znaèkou, plné dìtí, a øidièka 
se ptá, kde se na Chodouni dá najít tzv. 
Nové høištì. Když jí vysvìtlíme, kudy se 
tam dostane, pøeptá se ještì: „A budou 
se tam pálit èarodìjnice?” Budou, ujiš-
�ujeme ji, a nemýlíme se: zvolna se už 
ze všech stran k chodouòskému høišti 
šourají nebo pøímo vykraèují všelijak vy-
fintìné, pomalované ba i jinak namaš-
kaøené èarodìjnièky z Chodounì, pøí-
padnì i z okolí. Svìt neklidnì posedává 
na soudku prachu, do toho se nahonem 
vyrábìjí další svìtci, jenže na støedoèes-
ké vsi poøád ještì pøetrvávají prastaré 
rituály, zvyky a obøady. Tøebaže je jisté, 
že víc než èarodìjnice se budou opékat 
špekáèky.

Pseudonymní prozaièka Anna Maut-
nerová vydala v malém regionálním 
nakladatelství Sumbalon nevelkou kníž-
ku, která je esejistickým zastaveníèkem 
nad památkou Boženy Nìmcové, Mag-
daleny Dobromily Rettigové a pøedevším 
Huberta Gordona Schauera. V pøípadì 
té druhé a toho tøetího porovnává i jejich 
hroby na litomyšlském høbitovì: ten Ret-
tigové je prý nemálo dùstojný, zatímco 
Schauerùv pramálo udržovaný, zarostlý, 
je zázrak, že je v této zahradì zelené za-
chován. Literární tvorba Rettigové, ostat-
nì rodaèky z brdských Všeradic, nenalé-
zá v autorèiných oèích žádné pøíznivé 
pøívlastky, zato H. G. Schauera pokládá 
Mautnerová nejenom za osobnost lite-
rární kritiky.

Není to úplnì nejoriginálnìjší vtip, leè 
nejrùznìjší žebøíèky èi ankety s hodno-
cením knih nebo filmù v Divadelních no-
vinách pùvabnì zesmìšòuje karikatu-
ristka pod šifrou Fagi. Oznamuje, že mì-
la sex se všemi kritiky z „Divadelek”,      
a pak je posuzuje podle stanovených pa-
rametrù: Jednou to byl zážitek, podruhé 
si to èlovìk nemá nechat ujít, potøetí je to 
dobré vidìt, poètvrté k tomu má dojít je-
dinì na vlastní nebezpeèí – a nejpøíkøejší 
verdikt týkající se sexu s divadelním kri-
tikem zní: Je to vhodné pro derniéru. 
Šéfredaktor Jan Koláø dopadl prùmìrnì, 
totéž Jana Paterová a Richard Erml, se 
Zdeòkem Hoøínkem nebo s Milanem 
Uhdem k nièemu nedošlo, takže propadl 
pouze Vladimír Hulec: derniéra!

Znovu proèítám èlánek Jana H. Vitva-
ra v Respektu o Hrabalovi (u pøíležitosti 
stého výroèí autorova narození), nazva-
ný Ostøe sledované kompromisy, navíc   
s podtitulem Pøíliš èeský pøíbìh Bohu-
mila Hrabala. Vše se toèí kolem spiso-
vatelova „kompromisu” v polovinì sedm-
desátých let, a pak už se pálí od boku: 
držet s režimem krok, oficiálnì uplatnit 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Kvìta Monhartová (1938 Volynì)

- výtvarnice a básníøka, žije v Plzni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Jitka Prokšová (1962 Plzeò)

- pedagožka, prozaièka

Vlasta Špinková (1950 Doudleby n. Orlicí)

- básníøka, žije ve Chválenicích

Vlastislav Toman (1929 Plzeò)

- prozaik, scenárista komiksù, žije v Praze 

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 

  Deggendorf) 

- výtvarník, básník, esejista

Luboš Vinš (1959 Blatná - 2014 Blatná)

- básník, prozaik a publicista



PRO LIBRIS


