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EDITORIAL 1

Budem se dívat Budem naslouchat

Karla Erbová

Bøezen už nebývá Mìsícem knihy, což 
je koneckoncù správné, nebo� knihy se 
mají èíst (dobré, hlavnì ty dobré!) ne-
pøetržitì Novým rokem poèínaje a Sil-
vestrem nekonèe – zrovna tak jako Plž. 
Jeho bøeznové èíslo dodržuje urèitou 
bohulibou tradici západoèeského literár-
ního èasopisectví: zkraje roku se totiž 
vyhlašují Ceny Plže za rok 2016 (a Cena 
Ason-klubu pro Terezu Èermákovou) – 
pokolikáté už? uhodli byste to? no pøece 
už poètrnácté! –, a tak jsou osou tohoto 
èísla èasopisu pøíspìvky nejnovìjších 
laureátù. Nikoli sice všech, ale to nevadí, 
nejsme žádná narychlo spíchnutá roèen-
ka: v tomto Plži jsou zastoupeni pøede-
vším ti mladší: v abecedním poøadí bás-
ník, prozaik, hudebník a tøeba i jiných 
umìn tvùrce Filip Koryta, jakož i Karolína 
Plánièková, která se jednoho krásného 
svatebního dne promìnila v Karolinu 
Tetzeli. Tak už to v životì i v literárním 
životì chodí. Ponìvadž Filipa známe víc 
jako básníka, otiskujeme mu povídku, je-
likož Karolinu známe víc jako prozaièku, 
otiskujeme její starší písòové texty. Pro-
tože z pera Václava Touchy nic nemáme 
k dispozici, tak aspoò píšeme o Václavu 
Touchovi. Všem laureátùm pochopitelnì 
srdeènì gratulujeme.

Úvodním pøíspìvkem bøeznového 
Plže (pilotním, jak se teï øíkává) jsou 
nové básnì Karly Erbové, které se svou 
kvalitou chválí samy. Prozraïme, že 
autorka se nedávno o západoèeské 

metropoli vyjádøila milostnými slovy ne-
hledanými, že prý „na mé rodné mìsto 
mì utáhnete na vaøené nudli“. Toho by si 
mìla Plzeò vážit, aèkoli Erbová žádnou 
tematickou „plzeòskou“ poezii nepíše.     
Z textù Stanislava Bukovského, pøipomí-
najících moderní „nebajky“, by se mìli 
ètenáøi pøinejmenším pouèit a posléze      
i potìšit. V tomto èísle se už spustí opo-
na za hoøkou komedií Jana Sojky Ná-
mìstí sv. Marka: v divadle ji žel již ne-
uvidíte, pøeèíst si ji ale zpìtnì mùžete     
v Plži ještì mnohokrát. Zato vzpomínky 
Milana Èechury utìšenì pokraèují a i re-
dakce jejich každý další úsek dychtivì 
vyhlíží. Jen piš dál, Milane, co dìlá spi-
sovatel, když nepíše! Loni v prosinci 
jsme otiskli vzpomínku Bohumila Ždi-
chynce na jeho západoèeské úèinková-
ní: nyní ho pøedstavujeme i jako básníka, 
autora øady sbírek – a také filosofa lé-
kaøských vìd. Každý by mìl znát jeho 
skvìlou knihu Tøetí medicina!

Skoro abychom napsali, že kdo tuto 
publikaci nezná, mohl by být považován 
za podezøelého. To se ovšem nedávno 
pøihodilo i Marku Velebnému, že byl po-
kládán za podezøelého! Na stránkách 
Plže je však nevinný jak lilium. Na závìr 
bychom ještì mìli uvítat v Plži mladou    
a pøedevším talentovanou básníøku Klá-
ru Soukupovou: držme jí všechny palce 
a paleèky, ponìvadž také ona ztìlesòuje 
budoucnost a nadìji (nejenom) plzeòské 
a západoèeské poezie. 



2POEZIE

Karla Erbová 

Aby to køièelo Aby to slibovalo
 Rám nìhy z nìhy ran

Tma dosud spoøe bezejmenná
jako by ležela mezi òadry ženy
které už nikdo nevolá

Stydlivá krajina v té nehorázné pýše
Jako by bosé kameny
z nichž mìly vzniknout sochy
pomalu odcházely

když není o èem hrát

I na písmu je dobøe vidìt
že dochází jim dech
Že není sil si pøed usnutím
dát do poøádku svìt

Jen podezøelá jásavost všech vìcí
Jen z nìhy ran

rám nìhy

Budem se dívat Budem naslouchat
jak moøe na vše strany

Ulehlo ticho

Bílá do opálu
Èekáme až se rozprší
nebo� jde o hrdlo
v nìmž každý pohled drhne

o pozdní obraz polí
O vùni mokrých trav

Nebylo slov která by neranila –
Ti ptáci pøedzvìstí

které se zdály vlídné
už dávno odletìli!
Potajmu pøicházela pohoøí
To Krušné pøímo dveømi

Co všechno bože pamatuji
aèkoli vùbec nechci!
A jak se toho nedokážu zbavit!

Jak v pùli vìty – kterou pracnì soukal
ze rtù tak znavených

že mìly modrou barvu –
se náhle zlomil
Padl do kolen

A já to nosím jako sekeru
tam nìkde v podžebøí

Za tím pak lodì k veslùm která zbyla
Za tím pak voda mlèící

Tam nìkde dole ves

bílá jak holá vìta
Tam nìkde slova stále málem na kost
Ta slova jako kšír
Jako prak Davidùv
Nedosvìcená Nedoøeèená

Jenom to odpárat!
Nìjak to bezbolestnì zapøít
aby to lehké  polospánkem
aby to jednou tmelem

jednou klenákem
a jednou kapkou rosy

Aby to svítilo
Aby to bylo pejchou

nad všemi støechami!

Aby to byla kola na vodì
aèkoli kámen dosud ještì v dlani

Aby to køièelo Aby to slibovalo
Aby sis tady stokrát nevyèítal
co všechno zpùsobils

Zazdìni ve svých 
malicherných snech

Ztraceni chvíli kdy bývali si blízko
myslím že stýskali si ještì chvíli pøedtím

nežli se setkali
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Nyní však prchají od svých amputací
Od jedné k druhé Od té druhé k tøetí
aby si tajnì vyèítali

šepoty steny slova –
Poslední cihlu zboøeného domu
I to jak èasto sobì podpálili
ty chrabré palisády

Ztraceni každý v jiném dni
s pøeludnou øeèí S ksichtem kramáøským
nechtìjí nic –

Už ví že zachránìny budou
jenom ty boláky Po�ouchlosti
a týdny bez nedìle

A že se budou asi ohlížet
po jiném útìku

Po jiném uraženém gestu
Ona a on

Jak se to drolí

Jak to trucuje!
Jak se to vzpouzí:

mám-li všemu umøít
pak vždycky s úsmìvem!

Jako by báseò nesla svoji bázeò
jenom tak – na památku
Stále se sluší aspoò trochu doutnat
ne-li už rovnou hnít –

Byla v tom faleš!
I pleš krajiny

Pont du Gard – èirý majestát
a v lese bøízy – všechny stály v bílém
Rodokmen skal však málem potácivì
Nìkde se jarnì radovalo proutí:

Tak jste to znièili – a co dál?
Zvýšíte danì – postavíte nové
abyste znièili i to?  A znovu –
znovu –  Znovu –?

Není se tedy èeho bát
Perspektiva je na obzoru
vážení sobì pozùstalí

Jen se to drolí
Jen to trucuje
Ještì dát tomu jméno

Nebyl to dobrý smích

Však z èeho stále brát?
Myslím že stýskal si už pøedtím

než jsi mu odešel
Tìlo bydlelo Na Úhoru
a mysl Na Bruèné

Utekly myši Ba i pavouk vyschl
Cosi tam drápkem po zdi:
Ona to malá smìšnost –

ta modrá sklenìnka
na které køehce žijem

Chceš ji vzít do dlaní Dýchat na ni
Za nocí polárních šeptat: Neboj –
a zatím – kdoví proè –
zbyly tu ještì od veèeøe kosti

Pískneme na nì –
 Obereme je –

Nebudem tolik sami

Hle jak se toèí v bludném kruhu

bláhovost které vìøíme!
A jak má kdeco k ránu jinou barvu

než v èase veèerním
Jak se nám náhle po kolena zlomí
vylhané zdání – témìø groteska!

Bydlíval v tomhle domì pøece Descartes
øíkají blázni v jeho chmurných zdech
když svoje fízly pijavice krysy

tu chtìjí utopit:
vždy� pøece venku prší!

A potkávají beznadìjné dveøe
Za nimi ptáky –

 odletìli vèera –
a lodì – táhnou proti proudu
pokaždé jinou píseò

Jak nebýt vydìšen! Jak nebýt okoralý!
A tak jen vzkøiknou:

Nesahej mi ještì
na ten kus samoty
Je jenom mùj!



4PRÓZA

Stanislav Bukovský

David a Daniel
David

I když byl soubojový zápasník Goliáš 
vysoký šest loket a jednu píï a ve své 
zpupnosti se považoval za neporazi-
telného, pøemohl ho David, pastýø ovcí 
svého otce. David nebyl žádný jelimá-
nek, když pøišel lev anebo medvìd, aby 
mu odnesl ze stáda ovci, hnal se za ním, 
bil ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti 
nìmu pak lev anebo medvìd postavil, 
chytil ho za dolní èelist a bil ho, dokud jej 
neusmrtil.

Saul, král nad Izraelem, nedovolil Da-
vidovi po vítìzství nad Goliášem vrátit se 
domù a ustanovil ho velitelem nad bo-
jovníky. Kamkoliv ho pak poslal, všude 
mìl David úspìch. Celý Izrael a Judea 
Davida milovaly. Saul ho ale èím dál více 
nenávidìl, protože mu závidìl. Zatímco 
on pobil jenom tisíce, David pobil deseti-
tisíce. Desetkrát víc lidí pobil. A tak když 
hrál David na citeru, pokusil se ho Saul 
pøibodnout kopím ke stìnì. Ten však 
uskoèil a té noci utekl.

Saul vymyslel na Davida léèku. Nabídl 
mu svou dceru Míkal za ženu. David na-
mítl, že je èlovìk chudý a nepatrný. Saul 
proto poruèil: „Øeknìte Davidovi toto: 
Král nemá zájem o vìno, leè o sto pe-
lištejských pøedkožek. Nech� je vykoná-
na pomsta nad královými nepøáteli.“ 
Myslel si, že David padne Pelištejcùm do 
rukou. David se tedy se svými muži 
vypravil a pobil dvì stì mužù a jejich 
pøedkožky pak pøinesl králi. Zatímco in-
diáni si poøizovali sbírky skalpù a lido-
žrouti lebek, v Izraeli se, jak vidno, sbírali 
pøedkožky nepøátel.

Král, aè nerad, musel dát Davidovi 
dceru Míkal za ženu. Ale dál strojil    
úklady o jeho život. Pozdìji dal Saul 
svou dceru Míkal, ženu Davidovu, Paltí-
mu, synu Lajišovu, který byl z Galímu. 

David pojal za ženy Abígajil a Achínoa-
mu z Jizreelu; a tak obì byly jeho že-
nami.     

Èasto se stává, že když jde vìrným    
a zasloužilým vlastencùm za jejich zá-
sluhy ve vlasti o život, nezbývá jim nic 
jiného, než se jít zachránit k tìm, proti 
nimž pøed tím bojovali. Stejnì tak Da-  
vid usoudil, že doma by nepøežil a øekl: 
„Kteréhokoli dne mohu být zahuben 
Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího 
než uniknout do pelištejské zemì. Saul 
mì nechá být, pøestane mì po celém 
izraelském území hledat. Tak mu uniknu 
z rukou.“

Stejnì jako král Saul, tak i mnozí jiní 
mocní trestají ty, kteøí nad jiné vynikli 
stateèností a zasloužili se o vlast. Vlád-
cové totiž rádi vládnou lidem zbabìlým   
a poslušným. Protože se tahle praxe 
uplatòuje již vìky, rodí se stateèných      
a obìtavých lidí èím dále tím ménì. Jací 
jen junáci bývali staøí Øekové a stejnì 
tak i staøí Èechové! To se divil pražský 
mìš�an, pan domácí Matìj Brouèek, jací 
bývali dokonce i Pražáci, Èechové odjak-
živa ménì zdatní a spolehliví než ostat-
ní, když se nedopatøením pøesunul o nì-
jaké to století zpátky. Od èasù Matìje 
Brouèka se to zase ještì o nìco zhoršilo.

K èertu s lahùdkami

Ve Starém zákonì v Knize kanonické 
Daniel je psáno: Daniel si pøedsevzal,  
že se neposkvrní královskými lahùdkami 
a vínem, které pil král pøi svých hodech. 
Požádal velitele dvoøanù, aby se nemu-
sel poskvròovat. A Bùh dal Danielovi 
dojít u velitele dvoøanù milosrdenství      
a slitování. Velitel dvoøanù však Danie-
lovi øekl: „Bojím se krále, svého pána, 
který vám urèil pokrm a nápoj. Když 
uvidí, že jste v tváøi pøepadlejší než ji-
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noši z vašich øad, pøipravíte mì u krále    
o hlavu.“ 

Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kte-
rého urèil velitel dvoøanù nad Danielem, 
Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: 
„Zkus to se svými služebníky po deset 
dní. A� nám dávají k jídlu zeleninu a k pi-
tí vodu. Potom porovnáš vzhled náš        
a vzhled jinochù, kteøí jedli královské 
lahùdky, a uèiò se svými služebníky po-
dle toho, co uvidíš."

Opatrovník je v té vìci vyslyšel a zku-
sil to s nimi po deset dní. Po uplynutí de-
seti dnù se ukázalo, že jejich vzhled je 
lepší; byli statnìjší než ostatní jinoši, kte-
øí jedli královské lahùdky. Opatrovník 
tedy odnášel jejich lahùdky a víno, které 
mìli pít, a dával jim zeleninu. A Bùh dal 
tìm ètyøem jinochùm vìdìní a zbìhlost 
ve veškerém písemnictví a moudrosti.

A tak v Bibli lze nalézt vysvìtlení toho, 
proè jsou dnes jinoši sice tlustìjší, ale 
ménì statní a zdatní než døíve. Proè 
jejich vìdìní a moudrost jsou natolik 
nedostateèné, že zùstávají i po dosažení 
dospìlosti u svých maminek a neosamo-
statòují se, jako tomu bývalo v minulosti.

Døíve se maso jedlo vìtšinou jen v ne-
dìli a lahùdky o svátcích. Pila se voda ze 
studnì a pouze obèas pivo, když to ne-
šlo jinak a muselo se na jedno zajít se 

sousedy do hospody. Dnes se vedle 
všelikých lahùdek a sladkostí jí od rána 
do veèera maso nebo uzeniny a pøed do-
sažením dospìlosti se to zapíjí pøesla-
zenými a jinak pøeochucenými nápoji.

Daniel nic nezdravého nejedl a nepil   
a dobroøeèil Bohu nebes a vzdával mu 
èest a chválu, nebo� Bùh otcù mu dal 
moudrost a bohatýrskou sílu. Když pak 
král Darjaveš byl špatnými rádci pøinucen 
poruèit, aby pøivedli Daniela a vhodili ho 
do jámy, v níž byli lvi, tak øekl Danielovi, 
ježto si jeho smrti nepøál: „Kéž tì tvùj 
Bùh, kterého uctíváš, vysvobodí.“ A stalo 
se, že když druhý den byl Daniel z jámy 
vytažen, nebyla na nìm shledána žádná 
újma. 

Král pak poruèil, aby pøivedli ty muže, 
kteøí Daniela udali, a vhodili je do lví já-
my i s jejich syny a ženami. Ještì než 
dopadli na dno jámy, už se jich lvi zmoc-   
nili a rozdrtili jim všechny kosti. Dobøe  
jim tak, udavaèùm, nemìli Daniela udá-
vat. Synové jejich si to asi také zasloužili, 
však nebývají synové lepší nežli otcové, 
protože jablka obvykle nepadají daleko 
od stromu. A ženy a� pykají za prvotní 
høích jejich pramáti Evy, která pøes zákaz 
utrhla jablko a všechno tím nejen ženám, 
ale i mužùm zkazila. O dcerách zmínka 
nepadla. Možná, že hezké byly, a tak se 
nad nimi slitovali.

tožný scénáø v bledì modrém a kvanta 
otazníkù: jak zaèít? jak se vlichotit? jak 
dát nenásilnì najevo zájem? Pøi tìchto 
obsedantních myšlenkách si vždy vzpo-
mene na Pavesùv citát: „Milostnou stra-
tegii ovládá jen ten, kdo není zamilován.“

Pøednášel v dobrovolnickém centru 
na téma psychopatologie a psychohy-
giena. Nutil posluchaèe do úvah o psy-

Aèkoliv o to Vilém vùbec nestál – ne-
dávno se totiž zaøekl, že do takové patá-
lie už víckrát nespadne – zamiloval se. 
Neèekal to, nepøál si to, leè proti své vù- 
li vkroèil do míst, z nichž není návratu. 
Tenká hranice mezi klidem a neklidem 
zøejmì nikdy neztratí na své mystiènosti. 
Zažil podobný atak nesèetnìkrát, ale 
stejnì nebyl schopen jej zpracovat. To-

CENY PLŽE

Filip Koryta

Berenika, Berenika
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chických poruchách a jejich pøíèinách, 
symptomech a syndromech, pojetí nor-
mality, formách prevence a dalších vì-
cech, které vás napadnou, když se øekne 
nemocná duše. I pøesto, že byl absolutnì 
zabrán do výkladu, poèalo se na okraji 
jeho myšlenek rýsovat neurèité tušení.

Sedìla úplnì vzadu a jmenovala se 
Berenika. Ta, která pøináší vítìzství. Vi-
lém si však nebyl ani trochu jistý, zdali  
se na takto tenkém ledì dá vyhrát. Jako 
jedna z mála pøítomných jevila o probí-
ranou tematiku zájem. Hlásila se, odpo-
vídala, nonverbálnì reagovala. Ducha-
plná, pøemýšlivá, nápaditá. Vražedná 
kombinace, pøiètete-li, že byla krásnìjší 
než cokoliv, co si lze pøedstavit pod po-
jmem ryzí dokonalost.

Toho samého dne se shodou náhod 
potkali na koncertì jakéhosi hudební-   
ho tìlesa. Celý veèer se po oèku sledo-
vali, jenže Vilém pro strach z neúspìchu 
s kontaktem otálel, a jakmile se koneènì 
odhodlal, Berenika byla tatam. 

Byl sám sobì k smíchu. Proè ho tyhle 
hry a pokusy ještì neomrzely? Vždy� si 
plnì uvìdomuje, že jde o bludný kruh,    
v jehož opuštìní se skrývá spása. Snažil 
se nahlédnout do podstaty svých motivù 
a musel uznat, že to není žádná vìda – 
za tím vším se schovávala obyèejná zvì-
davost: co kdyby to tentokrát dopadlo ji-
nak? Nemùže to pøekopat a zmìnit jeho 
dosavadní život? Vzdorovat mediální 
masáži èi spoleèenskému tlaku je samo-
zøejmì s notnou dávkou vypìtí možné, 
nicménì vzdorovat vlastní zvìdavosti,   
to bychom mohli klidnì klasifikovat jako 
snahu naivní a témìø utopickou.

Sotva dorazil domù, usedl k poèítaèi, 
a tøebaže si pøipadal jako stalker, vyhle-
dal Bereniku na provaøené sociální síti    
a dal se do díla.

„Ahoj Bereniko! Vèera jsem tì zahlídl 
v Klubu, a než jsem za tebou staèil dojít 
na pár slov, nìkam ses mi ztratila. Snad 
budu mít brzo šanci to napravit.“ Vilém 
zprávu doprovodil usmìvavou tváøí, aby 

zmírnil pocity naprosté ubohosti a lou-
dìní.

Reakce na sebe nenechala dlouho 
èekat a k Vilémovu pøekvapení neob-
sahovala žádné výhružky, nadávky èi 
známky pohoršení. „Ahoj! Taky jsem si 
øíkala, že bych tì zašla aspoò pozdra- 
vit, ale byl jsi v neustálym obležení. Tøe-
ba na pøíštím koncertì!“

Vilémovi došlo, jak se s odstupem  
zdá všechno strašnì jednoduché a jas-
né. Staèilo pøece udìlat tohle, staèilo 
udìlat tamto… Avšak navzdory zkuše-
nostem èlovìk zøejmì nikdy nebude úpl-
nì pøipraven na to, co ho èeká. Nakonec 
je veškerá komunikace jen o improvizaci 
a nadìji.

„Nechystáš se na zítøejší pøednášku    
o Freudovi?“ pokraèoval Vilém.

„Dorazila bych ráda, ale už jsem po-
tvrdila úèast na lákavym programu s veli-
ce slibnym názvem Hrou proti AIDS.“

„Z nìjakýho dùvodu mi název toho pro-
gramu nedává smysl… takovej paradox  
a lež, ne? Ale samozøejmì doufám, že   
si to užiješ. Snad vám nezapomenou 
vyprávìt, že po tomhle svìtì chodí lidi, 
který maj z AIDS tak velkej strach, že   
se radši nechaj dobrovolnì nakazit.        
A v Rusku se údajnì dokonce poøádaj 
swingers party, kde je pár zdravejch lidí  
a pár infikovanejch, všichni spolu soulo-
žej, obdoba tradièní ruský rulety, a vyhrá-
vá ten, kdo se nenakazí,“ napsal Vilém 
doufaje, že získá plusové body za aty-
pický humor.

„Tahle ruská ruleta mi pøipomíná kau-
zu, co se pøed pár lety øešila. Princip 
prakticky stejnej, jen šlo o dìti na táboøe 
a oplodnìní.“

I když mìl Vilém z konverzace dobrý 
dojem, pro jistotu dal dohromady nìkolik 
vìt, v nichž se omlouval, že otravuje a že 
rozvádí témata, o kterých se bìžnì tolik 
nemluví. Své myšlenky vypoèítavì za-
konèil odkazem na píseò Sweet Disposi-
tion skupiny The Temper Trap.

Nemùže se doèkat, co na ni Berenika 
øekne.
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Ponožky z auta nevyhazuj

To jsi mi neøekla
že se mnou míøíš rovnou do pekla
Aèkoli slovanský nosík máš
tváøíš se jako bohynì pomsty
Dobrácký oèi 
pøes brejle nejsou tak vidìt
když ke mnì pøidusáš 
a bušíš na vrata
abych ti kousek lásky dal 

Zpáteèku zaøaï
Ponožky z auta nevyhazuj
V hlavì ti huèí a srdce vibruje
Máš toho plný brejle
Nebuï kráva
Dostaneš pøes držku
Do klece tì zavøou
Brejle si zacákáš
Boxovací pytel ze zdi vyrveš

Skoèíš mu na záda
jen tak ze srandy
Nebylo to navíc?
Jsi trochu teatrální
v tom fighterským ringu
Nosík máš malý
hned ti ho pøerazí
Budeš mít na plastiku? 

Hlavou proti zdi
zuby si vyrazíš
Nehoníš zbyteènì dva zajíce najednou?

Nebuï kráva, Karol!
Brejle si slzama zacákáš
a duši ušpiníš

Nebuï bejk
Toreador jsem snad?
Na souboj poøád mì nevyzývej
V kapele bych tì teda nechtìl

Buï chvíli holèièka
co nìkdy neví
Ve fotrových botách 
blbì se ti chodí
Dupáš jak stádo bizonù
Domina zlá seš 

Selfie mýho zadku

Když týdny
èekám
a ty nikde
jsem zoufalá
tak moc
že ti chci 
poslat 
selfie 
erotický
(který
zatím
nemám)

Místo toho 
špatný 
básnì 
píšu
(a co hùø 
ještì to vím)

Chce se mi
zaøvat: 
Neruš mì 
v mý nahotì
Milostnou lyriku
psát 
kvùli tobì 
stejnì 
nezaènu 
(a selfie 
mýho zadku
už se nedoèkáš)

Karolina Tetzeli 

Selfie mýho zadku



StebouDesetiBOJ
 
V jedné své básni 
žíznivì po tobì toužila
Milenka až na dno oddaná

V druhé pak s chutí 
tì zaživa pohøbila 
Milenka krutì marnivá

Ve tøetí tì nejvìtším 
lùzrem nazvala
Milenka mstivì prozaická 

Ve ètvrté pak nad tvým
èerstvým hrobem tesknila
Milenka grotesknì tristní

8NAVŠTÍVENKA

Bohumil Ždichynec

Kamenná vlna èasu
Šest nocí ženu se po pláních tmy
Sedmou noc snìží tak
že bivakuji v chýši
na zapomenuté pláni
tvého srdce
a zatímco ti recituji
verše Byrona
uvnitø nìkdo jiný
dolévá ti èaj

Klatovské katakomby
Za dvì stì let
se každý èlovìk
scvrkne bez vody
do výchozí podoby

Øíkám dnes
na mou duši
Naè ty honosné funusy
vykládané rakve

tituly a øády
pod exponáty
muzea moci
kde i balzamovaní

rozpadnou se v prach
nebudou-li se živí
snažit aby v kryptách
proudil svìží vzduch

Ztroskotání Titaniku 14. 4. 1912
S pokorou se nejdál dojde
ale nikdo tomu nevìøí
Jen mrtví vytesaní na náhrobcích
a ti mlèí

Na zavøená víèka oèí
dotírá prostor, kterým putujeme

Kdo položil hraèku zvanou Život
na postel umírajícího?
Co když jsi vsadil na konì
který si zláme vaz
skokem pøes Taxis
a bude muset být utracen?
Svìt jsou dostihy
života a smrti

V páté se nad tvým
nìžným oslovením zachvìla
Milenka zoufale lyrická 

V šesté se pro tebe
do spermatu jiných oblékla
Milenka vytøíbenì promiskuitní 

V sedmé tvé sebevìdomí 
podpatky neúprosnými krájela
Milenka nesnesitelnì dramatická 

Osmou, devátou a desátou 
pak na kousky roztrhala
aby znovu pomstychtivì prozaická
zoufale lyrická
a nesnesitelnì dramatická
milenka nebyla
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V èekárnì ordinace
Jednou zde dostala
epileptický záchvat
starší žena
V køeèi rozbila zkumavky
s lidskou krví
Pro èekárnu to byla bomba
a pár slabších povah
omdlelo 

Dosud èetli o takovém nebezpeèí
jen v novinách
Bomby tu nìkde byly
ale kdo ví kde
Od toho jsou jiní

Ale mnì nezbývalo
než kleštìmi otevøít ústa
vytáhnout nemocné jazyk
dýchat z plic do plic
Hranice života
byla na vážkách

Èekárna rázem strnula
Byl to strach
co kdyby to potkalo
nìkoho z tìch
kteøí jen pøihlíželi

Žízeò po životì
Ve spoustì drobných smrtí nevìdomì 
                                                         míjíme
urèenou chvíli žití. Podobni ztraceným 
                                                    chimérám
v rozestavìné katedrále lidského ducha
pøestáváme se orientovat v bláznivém 
                                                           svìtì
jenž nás obklopuje. V rozbíjeném životì 
                                                  na spoustu
drobných støípkù, s bolesti øezající 
                                           øeøavými uhlíky
do bosých chodidel, ztrácíme darovaný cit
pro pùvodní melodii života, nahrazovanou
pøehlušující a údernou povrchností 
                                            pouštních dun. 
Mozek jako elektromagnetická iluze? 
                                                  Jsme v roli
Kafkova brouka ležícího na lopatkách. 

1. 1. 2015, z deníku… (cesta)
Brát život
Vesele i vážnì
Zazvonil mobil
Lobotomie duše

Jak Sisyfos lopotím se neúprosnì 
                    s balvanem v nadìji,  
                                                  co sama
stává se osudovým balvanem, jdu vstøíc 
                                     absurdní pravdì, 
abych prožil chvilku vìdomí uprostøed 
                                  svìta. – Jak pøežít 
v zamrzlé evoluci? Ilumináti nabízejí 
                          rychlou péèi pro získání 
bezchybné a na fotografování 
                                       pøipravené pleti.

Jaká bude tváø v èasosbìrném filmu, 
                      ztrácí-li touha smysl lásky
 a víra klesá ke dnu?  V prázdnotì 
          se život zrodil, zaèíná tam i konèí, 
ètu z obrazu Výkøik Edvarda Muncha.

Chrám u Velkého tøesku
Dutý zvon nemá srdce.
Rozeznívá se údery pøicházejícími 
                                        k nìmu zvenèí.
Bùh se mne ptá v Sacre coeur:  
Víš co je láska?
Zvuk rychlejší než pták stoupá do oblak,
odtud se vrací s ozvìnou dávný hlas.
Živote postùj, láska je úžas!

Smysl po smyslu
Je žití motýlím tøepotáním se citù
za sklem bohem opuštìného domu,
èi prozøením tvora, který vychutnal 
                                                    smysly
v èase radosti a prožil štìstí
v køehkosti letu spatøené krásy?

Mùj hlas
Kamenná vlna èasu plynoucí
v ozvìnì událostí doby
probudila touhu vzduchu a vody,
erozi v øetìzci náhody.
Ten hlas na cestu se vydá zas,
až slepí ve víøe procitnou.
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3. obraz 
Marek+S: (tanèí bez hudby na plou-

žák)
2S: (sedí na gauèi, upíjí, pozoruje  

oba taneèníky) Na køeèky už nepøipíjím. 
(odkládá sklenku) To s tím jménem ale 
poøád nechápu.

Marek: Co na tom nechápeš?
2S: Že žádný nemìl.
Marek: Proè by køeèek mìl mít jmé-

no?
2S: Jako malá jsem køeèka mìla a jmé-

no dostal. Øíkala jsem mu Tygøíku.
Marek: Úžasný. A reagoval na oslo-

vení? Nebo projevil nìjakou zvláštní ra-
dost, žes mu dala jméno?

1S: O tom to ale pøece není, ne?
Marek: U psa nebo konì to chápu, ale 

jinak dávat zvíøatùm jména je divný, to 
se na mì nezlobte.

2S: (zvedá se) Støídání partnerù. (do-
jde k tanèící dvojici, vyšoupne Marka) 
Dovol. (tanèí se sestrou)

Marek: (s povzdechem si sedá, upíjí, 
pozoruje sestry)

1S: Já mìla pojmenovaný i rybièky.
2S: To si pamatuju dodnes. Bylo jich 

sedm. I jména si pamatuju.
1S: To není tak tìžký.
2S: To ne. A jakej to mìlo vùbec smysl 

pojmenovat rybièky podle dnù v týdnu?
1S: Chtìla jsem pùsobit nevšednì. 

Líbil se mi pøece uèitel pøírodopisu.
2S: No jo, už si vzpomínám. Ale to byl 

hroznej slizoun…
1S: Jo, pøesnì mùj typ.
Marek: A co on na to?
1S: Vylouèil mì z pøírodovìdného 

kroužku za zneuctìní zvíøat.
Marek: Takže úspìch, zaujalas ho. 
1S: No jo, rybièky moje, kde je vám 

konec… (pauza) Nejradši jsem mìla 
Støedu.

2S: Já Nedìli. Ale ostatní si už moc 
nevybavuju. Jenom vím, že Pondìlí 
chcíplo první.

1S: To byl Ètvrtek. 
2S: Pondìlí.
1S: Øíkám Ètvrtek.
2S: Øíkej si, co chceš, já vím svý.
Marek: Tak dost, dámy. (dolévá všem) 

Muzika dohrála, máme tady nìjakou 
prácièku.

1S+2S: Ještì jeden refrén. (dotanèí    
a jdou si sednout)

Marek: (podává sestrám sklenky a be-
re si svoji) Tak na co teï?

1S: Tøeba na to, aby ses nauèil bejt 
trochu svinì.

Marek: Fajn. A kde se to uèí? (s nad-
sázkou)

Marek+1S+2S: (�ukají si a pijí)
2S: A co bude dál? Máš nìjaký pùl-

noèní pøekvapení?
Marek: S tím jsem nìjak nepoèítal.
2S: S pøekvapením pro hosty? To pøe-

ce musíš.
Marek: Ne, že tady vydržíte do pùlno-

ci. (pauza) To je pøekvapení pro mì. 
2S: Tak musíš zaimprovizovat.
Marek: (zamyslí se) No, o nìèem bych 

možná vìdìl, ale je to riskantní.
1S: Marku?
Marek: Možná až nebezpeèný.
2S: Povídej!
Marek: Mì jste probraly horem dolem, 

tak teï zase mùžu zhodnotit já vás. To je 
nápad, co?

1S: Parádní…
2S: Ty a hodnotit nás? Proboha proè?
Marek: Proè, proè! Protože by se toho 

na vás totiž taky dost našlo, kdyby na to 
pøišlo.

2S: A k èemu by nám to bylo?

Jan Sojka

Námìstí sv. Marka

(dokonèení)

(Hoøká komedie o narozeninovém veèírku)
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Marek: Abyste to vìdìly.
1S: Promiò, ale to víme i bez tebe.
2S: A nemusí nám to rozhodnì nikdo 

pøipomínat.
Marek: Jste si jistý, že to víte?
1S: No snad samy sebe známe, ne?
2S: (ihned) Jo.
Marek: Tak jinak. Vás nezajímá, co já 

si o vás myslím?
2S: No tak upøímnì, když se tak ptáš, 

tak musím øíct, že… (z dikce musí vyjít 
najevo, že chtìla øíct NE)

1S: (utne sestru) Že jo, samozøejmì 
nás to zajímá.

Marek: Opravdu?
1S: Že váháš!
2S: O tom nepochybuj. (s lehkou iro-

nií)
Marek: Mnì se zdálo, že… (úkosem 

se podívá na 2S)
1S: (utne ho) Nech toho!
Marek: (vstane, popojde od sedících 

holek)
2S: Ty ses urazil?
1S: Nebo jsi dostal strach?
Marek: To ne, ale o nìkterých vìcech 

je lepší mluvit s odstupem.
2S: Tak do toho.
1S: Se kterou zaèneš?
Marek: Jak jste tancovaly, slušelo vám 

to, to vidím dobøe i já.
1S: Neokecávej to a mluv.
2S: Co ti na nás vadí?
Marek: Neøíkám, že mi nìco pøímo 

vadí, jen se chci dostat k tomu, že nikdo 
není bez chyby, ani vy.

1S: Když chlap žvaní moc zeširoka, 
tak to nevìstí nic dobrýho.

2S: Chceš nám to oplatit, co?
Marek: Žádný oplácení, co bych z to-

ho mìl.
1S: No dobøe.
2S: Proè to vùbec dìláme? (na 1S)
1S: Já vlastnì taky nevím. To snad ne-

máme zapotøebí, my dvì.
2S: Že ne?
1S: Ne.
2S: Tak se na to vykašleme a je to.
Marek: (ráznì a hlasitì je utne) Zaènu 

vzhledem, když dovolíte. (významnì se 
zhoupne v kolenou)

1S+2S: (okamžitì ztichnou, zvážní, 
jsou napjaté, chytnou se za ruce)

Marek: Já vás shrnu najednou. (od-
kašle si) Máte obì moc zajímavý vzhled, 
hezké tváøe, když se usmíváte, tak jste 
doslova k po… (nedoøekne a ihned se 
opraví) Jste prostì pøitažlivé.

1S: Tos nám udìlal radost, Marku.
2S: Vidíš, jak umíš bejt milej. Kdo by 

to do tebe øekl, viï? (na 1S)
1S: (souhlasnì pøikývne)
Marek: Ještì jsem ale neskonèil.
1S: Pokraèuj, to se hezky poslouchá. 
2S: Pøekvapil jsi nás, dokonce mile.
Marek: Tak to jsem rád. Mùžu pokra-

èovat?
1S: Jasnì.
Markùv otec: (bìhem pøedešlých dvou 

promluv vejde) Nešetøi je, natøi jim to, za 
všechny chlapy svìta, do toho, žádný vy-
táèky! Øež to do nich plnou parou!

Marek: Ne že by to byla nìjaká trage-
die, ale faktem je, že pár drobností u vás 
nehraje. 

2S: Prosím?
Markùv otec: Øekni to naplno!
Marek: Tøeba jistý nepomìr mezi 

hoøejškem a spodkem. (rukou lehce na-
znaèuje, o které èásti jde)

Markùv otec: Ježíšmarjá!
1S: Jak to myslíš? Jako že nahoøe to-

ho máme málo a dole…
2S: Dole hodnì?
Marek: Øeknìme trochu víc.
Markùv otec: Proè prostì neøekneš, 

že maj velký prdele!
1S+2S: (prudce vstanou, spílají Mar-

kovi)
Marek: (bìhem spílání se pomalu toèí 

k sestrám zády, klidnì se pohupuje na 
místì, píská si nìco smìrem vzhùru       
a èeká, až sestry pøestanou láteøit)

2S: Ty spros�áku!
1S: Hulváte jeden!
2S: Nevycválanej!
1S: Kde bereš vùbec tu odvahu!
2S: Co odvahu, drzost! Co si vùbec    

o sobì myslíš?
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1S: Že nám tady budeš øíkat, co si 
myslíš?

Markùv otec: To si necháš takhle na-
dávat?

2S: Ty, ty… A my dvì husy ti jdeme 
pøát k narozeninám!

1S: Jako jediný! Co husy, jako ty krávy 
dvì! 

2S: Parádní dárky ti kupujeme!
1S: To ses ukázal na svý oslavì!
Markùv otec: Lískni každý jednu a bu-

de klid!
2S: Øíkat nám tady takovýhle vìci!
1S: Nestoudný! Nehorázný!
2S: Nedoložený hlavnì! (zarazí se, 

otáèí se na sestru) Že ty mu taky na kaž-
dou kravinu kejvneš!

1S: Já? Já? Kdo tady øíkal: (pitvornì 
napodobuje sestru) Vidíš, jak umíš bejt 
milej! Pøekvapil jsi nás!

2S: A co to tvoje: (rovnìž paroduje 
sestru) Tos nám udìlal radost, to se hez-
ky poslouchá! (uraženì si sedá na gauè, 
vzápìtí vstává a sedá si na jednu ze 
dvou židlí) Nemluvím s váma, ani s jed-
ním!

1S: Tsss. (též si uraženì sedá na dru-
hou židli, k sestøe se natoèí bokem)

Markùv otec: Vidíš, troubo! Už se sa-
my hádají! Když nenafackuješ teï ty jim, 
pøíštì nafackujou ony tobì! Ale já tì brá-
nit nebudu, (odchází) já ne! To si nemysli, 
že ti budu poøád stát za zadkem!

Marek: (v klidu si sedne na volný 
gauè, nalije si, udìlá si pohodlí) Takže 
jestli tomu správnì rozumím, když vy kri-
tizujete a ukazujete na moje nedostatky  
a chyby, je to v poøádku, protože to myslí-
te od srdce, upøímnì, pøátelsky. A když   
já udìlám totéž s váma, jsem hned hulvát 
a spros�ák.

1S: Jistì!
2S: To je snad jasný, ne?
Marek: Takže naše dámy jsou tak tro-

chu nedùtklivé. (vzletnì, teatrálnì)
2S: Ještì se pøedvádìj.
1S: Pøestaò tady hrát komedii, nejsi     

v divadle.
Marek: Vùbec se nedivím, že vám to    

s chlapama nevychází.
2S: Cože? (vztekle vyskoèí)

1S: Cos to øekl? (vyskoèí souèasnì    
s 2S)

Marek: Ale nic, to asi to moje mluvící 
bøicho…

2S: Mám tì do nìj bacit?
1S: No zopakuj to!
Marek: Ale ne, nechám toho, když 

nechcete nic slyšet. Nebudem si kazit 
veèer.

2S: Na to už je pozdì!
1S: Mluv!
Marek: Ne, napijem se a zmìníme 

téma, tøeba o rybièkách.
1S: Nic takovýho, hezky to vysyp, jak 

to máme podle tebe s chlapama, to si 
ráda poslechnu!

Marek: Ale to jsou jen takový moje 
úvahy…

2S: Když jsi to naèal, tak koukej mlu-
vit!

1S: Dìlej!
Marek: Když to teda chcete slyšet…
2S: Bude to?
Marek: Prostì si vybíráte špatný typy. 

Ty (na 2S) máš patent na to se vždycky 
upnout na sobce a egocentriky, co myslí 
jenom na sebe.

1S: To má ale pravdu, ségra.
2S: Ty mlè, rozvedená a bude tady 

mudrovat.
Marek: Tøeba Libor.
2S: Co s tím má co spoleènýho Libor?
1S: Necháš ho domluvit?
Marek: Je to sice mùj kamarád, ale je 

to ukrutnej sobec a ješita. A ty jsi z nìj 
celá paf. I sem jsi pøišla jenom proto, že 
tady mìl bejt.

1S: Má pravdu, Marek.
2S: Jo, pravdu? A co ségra, co o ní 

øekneš?
Marek: No, tady je to složitìjší.
2S: Složitìjší? Ty jsi mi nìjakej spe-

cialista, koukám.
1S: Nech ho mluvit!
Marek: Jak to øíct kulantnì… Prostì si 

myslím, že trochu je èlovìk zodpovìdnej 
za to, s kým žije, že se tøeba i nevìdom-
ky podílí na špatných vlastnostech toho 
druhýho. Vždycky jsou v tom pøece dva.

1S: Jo, chápu. Takže protože jsem žila 
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s kreténem, jsem sama kretén, to mi 
chceš øíct? Jak jsem mohla vìdìt, že se 
z nìj vyklube takovej blbec?

Marek: To jsi samozøejmì vìdìt 
nemohla…

1S: No ták!
Marek: Promiò, ale když nìkdo veøej-

nì nadává na svýho bývalýho partnera, 
tøeba v tvým pøípadì jsi øekla, že je blbec, 
tak ten èlovìk je tak trošièku (mluví opa-
trnì) sám taky tento… blbec.

1S: No co je tohle za úvahu? Takže 
jsem podle tebe blbec? Ségra, jsem 
blbec?

2S: Já ti øíkala dávno, že tvùj bejvalej 
je blbec.

1S: A co tím chceš øíct?
Marek: Já tì nechtìl naštvat, jen jsem 

ti to prostì musel øíct, no.
1S: No to ti teda dìkuju.
2S: (utne sestru) Nech ho domluvit, 

buï tak laskava, jo? Nìco na tom je, co 
øíká.

1S: Najednou jsi na jeho stranì!
2S: Mluv, Marku!
Marek: To je všechno.
1S: Aha. Tos to vzal hopem.
Marek: Samozøejmì uznávám, že ne-

mùžeš za to, když tì mlátil, to je hnus.
1S: Odkud to víš? Já to nikomu ne-

øekla, jenom tobì! (na sestru) Tys mu to 
øekla?

2S: Blázníš? Jasnì že neøekla.
1S: Kdo ti to øekl?
Marek: Vím to od Katky, tý to øekl Ven-

ca.
1S: Úžasný. A kdo to vyzvonil Venco-

vi?
Marek: Prej Libor.
1S: Libor? Ségra, tys mu to vykecala?
2S: Slíbil, že si to nechá pro sebe.
1S: (dává si panáka) To je opravdu 

fraška.
2S: (jde k 1S, objímá ji) Tak se ne-

zlob… Já to tehdy Liborovi øekla proto, 
aby si na nìj nìkde poèkal a dal mu pøes 
hubu. Slíbil mi to.

Marek: Ten urèitì. Mìlas øíct mnì, já 
bych na nìj skoèil jako na ty tøi na zá-
kladce.

1S: Marku, jsi hodnej, ale on mìøí dva 
metry a dìlal judo.

Marek: Aha…
1S: To je teda veèírek.
Marek: Tak víte co, holky? Zejtra je ne-

dìle, pojedeme nìkam na výlet!
2S: Ty už máš spravený auto?
Marek: Jo, ale zase se rozbilo. (pauza) 

Mùžeme jet tvým.
1S: Mnì vzal auto bejvalej.
Marek: Tak pojedeme vlakem! Co tøe-

ba na trhy do Rokycan? (nadšenì)
1S: Marku, promiò, asi ne.
Marek: Já vím, zase byste se za mì 

stydìly jako prve v zoologický.
2S: To tì to ještì nepustilo? Dìti toho 

napovídaj, to je toho, že na tebe volaly 
pižmoni.

Marek: Tobì se to øíká. Jak by se líbilo 
tobì, kdyby na tebe nìkdo volal, že jsi,  
já nevím, kapustòák.

2S: Cože? Jakej kapustòák zase?
Marek: Ale to je jedno.
2S: No to si vyprošuju, kapustòák, 

tsss. Slyšelas ho? (na 1S)
1S: Ale no jo, prosím tì.
2S: A co kdyby tak nìkdo øíkal tobì?
1S: Bejvalej mi øíkal hùø… Kapustòák 

je proti tomu lichotka.
2S: Tak už na nìj nemysli.
1S: Já se snažím.
Marek: Škoda, že nikam nechcete. 

Pøitom já mám výlety a cestování tak rád.
1S: To øíkáš poøád, výlety, výlety, ale 

nikdy nikam nejezdíš.
Marek: Jak to, že ne?
1S: Tak schválnì, kdes byl naposledy?
Marek: Naposledy? (zamýšlí se) Loni 

touhle dobou jsem byl v Rokycanech.
1S: Na trzích.
Marek: Tam mají spoustu dobrot.
2S: Proè necestuješ nìkam do ciziny?
Marek: Sám?
1S: No a? Nìkoho bys urèitì poznal.
Marek: Když já se bojím lítat.
2S: Jeï autem nebo autobusem.
Marek: Já mám špatnej žaludek, když 

jedu dlouho, dìlá se mi špatnì.
1S: No tak ti zastaví, to je toho.
Marek: Už vidím to nadšení, když by 
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museli stavìt každou hodinu, v lepším 
pøípadì.

2S: Tak to ti asi nepomùžeme.
Marek: Ale já nepotøebuju pomoc.
2S: My to s tebou myslíme dobøe.
Marek: Jak jinak.
2S: Tak v èem je problém?
Marek: Právì že v nièem. Já si na nic 

nestìžuju, beru vìci, jak jsou. Jen je kon-
statuju.

1S: A to ti nevadí, že jsi poøád zavøe-
nej v práci nebo doma?

Marek: Jezdím pravidelnì do Roky-
can.

2S: Jdi už nìkam s Rokycanama! Už 
jsem na nì alergická. V životì tam 
nepáchnu!

Marek: Budete se divit, ale nevadí mi 
to. Èlovìk si tak nìjak na samotu èasem 
zvykne a já, když jsem sám, se nikdy ne-
nudím.

2S: To nechápu.
Marek: Já vím. (výmluvnì se podívá 

na 2S) Já mám celkem bohatou fan-
tazii… (zasní se)

Markùv otec: (vejde, opìt se pustí do 
Marka) Ale o fantazii se musíš s ženskou 
podìlit, ona ti do hlavy nevidí… Musíš ji 
omámit, spoutat svou výmluvností, musíš 
ji oèarovat, synu!

Marek: (dál sní)
Markùv otec: No mluv, vyprávìj, vysyp 

to, hrò to do nich! Ježiši, to je vùl, on za-
se mlèí a nic neøekne! Co je to za fan-
tazii, když o ní žádnej neví! Ještìže už 
jsem mrtvej, jinak by to se mnou praštilo! 
Pøímo tady, jak stojím! Bum a zùstal bych 
tady, jak ukazuju, tady bych ležel!

Marek: V pøedstavách cestuju po svì-
tì, plavím se po moøích a oceánech…

Markùv otec: No koneènì! Sláva! Ha-
leluja! Hlavnì nepøestávej!

Marek: Kolik je na svìtì moøí…
Markùv otec: Dál, dál! 
Marek: Jak se krásnì jmenují… (vy-

jmenovává je pomalu, zøetelnì a poetic-
ky) Keltské moøe, Amundsenovo moøe, 
Ligurské moøe, Moøe Laptìvù…

Markùv otec: No zapla�pámbu, že se 
potatil… (odchází)

Marek: …Sargasové moøe, Andaman-
ské moøe, Tasmanovo moøe, Arafurské 
moøe, Moøe Scotia… Ve snech prochá-
zím všemi kontinenty a tak trochu sám 
sobì dìlám prùvodce. Skoro o každé 
zemi nìco zajímavého vím, ale nejvíc mì 
láká Itálie. Je nevyzpytatelná jako žen-
ská, nikdy nevíš, co tì potká další den. 
Itálie, Itálie… Až se pøestanu bát lítat, 
chtìl bych se tam podívat. 

1S: Myslíš, že se ti to povede?
Marek: Na to se bojím sám sobì od-

povìdìt. 
2S: To už vùbec nechápu.
Marek: Já vím. (pauza) Ale kdyby se 

mi to povedlo, chtìl bych do Benátek… 
(pomalá zmìna svìtel, intimní modrá, 
vzdálenì zní šumìní moøe) Ty mì lákají 
nejvíc. (nyní chodí po jevišti a chová se 
jako prùvodce, ovšem civilnì, žádný pa-
tos èi teatrální gesta, 1S+2S se k Marko-
vi pøidávají jako turisté, poslouchají, ob-
èas fotí, tiše si tu a tam cosi pošeptají      
a kamsi ukážou, vyfotí se pøed nìjakou 
domnìlou památkou navzájem) Kolem 
Jaderské moøe… (ukazuje do divákù)     
A právì se nacházíme v srdci Benátek, 
na Námìstí svatého Marka. (ukazuje 
kolem sebe) Vzniklo v devátém století 
pøed zdejší stejnojmennou bazilikou 
(ukáže do zákulisí doleva), nádhernou 
ukázkou byzantského stylu. Námìstí bylo 
do dnešní podoby upraveno ve století 
dvanáctém u pøíležitosti návštìvy papeže 
Alexandra III. a císaøe Fridricha Barba-
rossy. Unikátem je zdejší zvonice (opìt 
ukáže smìrem doleva, ale vzhùru), sahá 
do výše devadesáti osmi a pùl metru. 
(chvíli všichni tøi zírají vzhùru) Nepøehléd-
nutelný je Dóžecí palác ze ètrnáctého 
století ve stylu benátské gotiky (ukáže 
dozadu).  A vìdìly byste, milé dámy, proè 
se námìstí jmenuje po svatém Markovi? 
(1S+2S krèí rameny) No protože tento 
evangelista do zdejších konèin kdysi 
zavítal a mìl zde vidìní, následujte mì, 
(zvolna odcházejí dozadu), spatøil tady 
andìla. A nyní (zacházejí, zbytek vìty zní 
už ze zákulisí) nyní nás èeká podveèerní 
projížïka na gondole.
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Jana Horáková

Bylo mi dvaatøicet
Našla jsem popsaný list papíru zalo-

žený v jedné staré knize. Ètu. Text je nì-
co jako deníkový záznam.

Je pátek, 12. 3. a mám jeden z mála 
volných veèerù, dìti jsou v poøádku u ba-
bièky a já se chystám na veèer poezie 
Luboše Vinše v galerii Maecenas.

Musel to být asi rok 1990, kdy jsem 
byla ještì na mateøské. Galerie Mae-
cenas byla na námìstí Republiky è. 5 ve 
dvoøe, chodilo se tam z pavlaèe v prvním 
patøe. Nic víc než dvì místnosti nìkdej-
šího èinžovního bytu ètvrté kategorie.

Pøijíždím na námìstí o nìco døíve,      
a tak mám ještì èas se projít. Je krásnì, 
sluneèno, zaèínající jaro. Zajímavé, co 
potkávám mladých lidí. Ve mìstì jakoby 
cvrkot. A tak se zaèínám cítit také mno-
hem mladší.

Cha, tenkrát mi bylo dvaatøicet!

Bìžné starosti se ztrácejí. Pøicházím 
do malé galerie. Je tam již pomìrnì dost 
lidí, nejen mladých kamarádù básníka. 
Zaèíná se trochu opoždìnì.

Tady záznam konèí. Ale ze vzpomínek 
se pøece jenom ještì nìco vynoøí. Lu-
boše jsem tenkrát ještì neznala. Zato 
malíøku, jejíž obrazy koní zdobily bílé 
stìny, ano. Se Zdeòkou Wágnerovou 
jsme se znaly témìø dvacet let. Rok sem, 
rok tam. Vybavuje se mi Lubošova fou-
satá tváø s výrazným úsmìvem a záøí-
címa hnìdýma oèima… a tenkrát ještì     
i vlasatá hlava. Øíkávalo se „mánièka“. 
Kostkovaná flanelová košile…

Ten veèer mìl zvláštní kouzlo. Neotøe-
le intelektuální atmosféru. Unikla jsem  
ze svìta plen, kaší a dìtského žvatlání 
(manžel se vracíval pozdì, hovory a ob-
zory omezené únavou). A najednou to-
hle. Víno se rozlévalo do rozmanitých 

sklenek, vìtšinou malých rovných decko-
vek. Tìm vìtším se tehdy øíkalo hoøèièný 
servis. Poezie. Poezie!

Když jsme odcházeli, šeøilo se a po 
zábradlí a na dvorku hoøely malé svíèky. 
Èajové tenkrát ještì nebyly, spíš „každý 
pes jiná ves“. O to vìtší to mìlo roman-
tiku. Žádné snobství, ale pocit souznìní 
a sounáležitosti. První svobodné kulturní 
poèiny…

Poøádalo IKS centrum, uvádìla Jana 
Zemanová.

Ilustrace Miloslav Krist
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše III.

Kapitola druhá – Sport

Tribuny bouøí, napìtí pøed startem se 
stupòuje. Zvednu oèi od øídítek a v dáli 
spatøím nìco pohupovat se ve vìtru. 
Nevidím pøíliš ostøe, pot mi stéká do oèí. 
Jednou rukou si je otøu a pak už po-
znám, oè jde. Na druhé stranì høištì se 
tøepotá široký kus plátna, na kterém je 
napsáno Cíl. Dám ruku zpátky na øídítka 
a vtom se ozve silný hlas.

Ke startu – pøipravit – pozor – teï. 
Možná èekám ještì výstøel, a proto se 
trochu opozdím. Jenže žádný výstøel ja-
ko ve Foglarovì knížce Boj o první místo 
nepøichází. Odrazím se tedy levou nohou 
a vyjedu. Ostatní kolobìžky už jsou da-
leko pøede mnou. Zabírám, seè mohu, 
ale vzdálenost mezi jimi a mnou se ne-
zmenšuje. Pak si všimnu, že vedle každé 
kolobìžky nìkdo bìží. Podívám se nej-
døív nalevo a pak napravo. Tam také 
nìkdo bìží. A hroznì køièí. To je mùj táta. 
V životì jsem ho nevidìl tak utíkat. Mila-
ne, pøidej, volá smìrem ke mnì. Snažím 
se, hroznì se snažím, ale už je pozdì. 
Pod tøepotajícím se plátnem projedu – 
poslední. Stojím za cílem a jsem smutný, 
jak jen ve svých deseti letech mùžu být. 
Vidím, jak vítìz jásá a jak si jde pro prv- 
ní cenu. Je to nanuk. Taky bych si dal. 
Vtom zaznamenám vedle sebe pohyb. 
Pøichází mùj táta a v ruce drží nanuk. 
Snažil ses, øíká, pøíštì to bude lepší. 
Zlatý táta. Už nejsem tak smutný a nanuk 
mi chutná náramnì.

Tímto odstavcem jsem odstartoval 
vyprávìní o sportu. Respektive o sportu, 
v nìmž jsem hrál hlavní roli. Nebude 
pøíliš veselé. Tedy pro mì. Pro vás mož-
ná ano. Jsem a vždycky jsem byl spíše 
intelektuálnì zamìøený. Na úplné ne-
mehlo jsem ale pøinejmenším v první 

ètvrtinì svého života nevypadal. Klidnì 
se vsadím, že bych vìtšinu dnešních 
dítek školou povinných strèil do kapsy. 
Tyè v tìlocviènì jsem zdolal bez pøírazu, 
konì jsem pøeskoèil na délku, k hrazdì 
jsem se pøitáhl patnáctkrát. Mohl bych 
pokraèovat. Ale proè, když intelekt v tìch 
dalších ètvrtinách zvítìzil? Ale nìco spor-
tovního ve mnì pøece jen zùstalo. Právì 
o tom bude tato èást vzpomínek. Tak se 
hezky bavte na cizí úèet. Chtìl bych vi-
dìt vás, jak udìláte osmdesát klikù!   
Øekl jsem osmdesát? No, to jsem tro- 
chu pøehnal. Tak znovu. Chtìl bych vidìt 
vás,  jak udìláte padesát klikù. Že nevíte, 
jak na to? Tak se dívejte. Jedna… a ty 
ostatní jsou úplnì stejný.

A k tomu pøedchozímu odstavci. Žád-
né pøíštì už nikdy nebylo.

* * *
Je mi šestnáct. Jsem správný èun-

drák. To znamená, že jsem obleèen do 
maskáèù, na hlavì mám klobouk a na 
nohou kanady. Kdyby pozdìji narození 
nevìdìli, co jsou kanady, tak to jsou 
vysoké, kožené, šnìrovací boty. Masòá-
ci, opak správných èundrákù, pobíhají       
v plavkách a vystavují svá tìla zhoub-
ným sluneèním paprskùm. To se mnì  
stát nemùže. Rozvaluji se s dalšími dvì-
ma správnými èundráky pod bøízkami. 
Skupina bøízek tvoøí pøedìl mezi rybní-
kem Sycherák a volejbalovým høištìm. 
Masòáci po nìm poskakují a snaží se 
trefit do míèe. Pozoruji je s opovržením, 
ale zároveò se bedlivì rozhlížím. Ne-
smím zapomenout, proè jsem do toho-   
to masòáckého teritoria zavítal. Nìkde 
tady bude. Lidunka. Moje šestnáctiletá 
láska. Ta bude pøekvapená, až mì uvidí. 

A pozor, už pøichází. Nejkrásnìjší ze 
všech. Jak se krásnì nese! Já ji miluju. 
Stoupnu si a jdu jí vstøíc. Klobouk na-
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ražený do èela, kanady lehce vržou. 
Vtom mì uvidí. Co tu dìláš? Její údiv je 
nelíèený. Pøekvapení se mi povedlo. 
Polibek však odmítá. No, nedivím se, je 
tu na nìjakém táboøe nebo co to je. Tam-
hleten hòup je nejspíš hlavní vedoucí. 

Nechceš si s námi zahrát? øíká hòup  
a pøiblble se usmívá. Lidunka se také 
usmívá. Bohužel se mi zdá, že na nìho. 
Proè ne, øíkám mužnì a odhazuji svùj 
širák v dál. Kanady si ponechám, stále 
krásnì vržou. 

Nechceš se pøevlíct do plavek? špitá 
Lidunka a klopí zraky. Není tøeba, poho-
dím høívou (høíva tehdy patøila k pozná-
vacímu znamení každého správného 
èundráka, obzvláš� byla-li tøi dny nemy-
tá). Pak už stojíme na høišti. Každý na 
jiné stranì. Lidunka a hòup jsou na stra-
nì stejné. Nìkolik prvních míèù pone-
chám bez povšimnutí. Jsou pod moji úro-
veò. Netrvá to však dlouho a pøijde má 
chvíle. Míè vystoupá z rukou spoluhráèe 
do výše, a když dosáhne nejvyššího 
bodu, zaène se pomalu, pomalouèku 
snášet k zemi. Odrazím se a letím mu 
vstøíc. Co na tom, že jsem doteï volejbal 
nikdy nehrál. Jsem už nad sítí, na druhé 
stranì vidím hòupa, jak se tváøí zdìšenì, 
a také Lidunku, jíž v oèích hoøí obdivné 
ohníèky. Souboj o samici zapoèal. Tìš 
se, hòupe, zatluèu tì do zemì.

Bááááááááááááááááác.
Nikdy pøedtím, ale ani nikdy potom se 

mi taková smeè nepovedla. Nikdy pøed-
tím ani nikdy potom jsem tak vysoko 
nevyskoèil. To láska k Lidunce mi dala 
køídla. Dopadl jsem zpátky na zem se 
zavøenýma oèima. Když jsem je asi za 
dvì vteøiny otevøel, uvidìl jsem, jak se na 
protìjší stranì høištì válí postava a drží 
se za oblièej. Nebyl to však hòup, ale 
Lidunka. Z nosu jí crèela krev a z oèí 
probleskovalo všechno možné, jen ne 
láska ke mnì. Trochu jsem znejistìl, 
podešel jsem pod sítí a vykroèil smìrem 
k ní. To už ale odcházela pryè, opøená    
o hòupa, který jí na nose pøidržoval nì-
jaký nechutnì èistý hadr. Ani se neoto-
èila, ani jediný pohled mnì nevìnovala. 
Zùstal jsem sám. Pøistoupil jsem ke svým 

kolegùm, správným èundrákùm, ze zemì 
sebral klobouk, nasadil si ho na hlavu, co 
nejvíce do èela, a øekl: Jdeme.

Asi tušíte, jak to dopadlo. Lidunka se 
po návratu ze Sycheráku se mnou ro-
zešla. Pøitom staèilo tak málo. Umístit 
jedinou volejbalovou smeè, která se mi   
v životì povedla, o kousek vedle.

* * *
Snìhové vloèky dopadají na moji tváø 

a rychle se rozpouštìjí. Bodej� by ne, 
když mám za sebou výstup bez vleku na 
nejvyšší bod lyžaøské sjezdovky nad 
nádražím v Železné Rudì. Kdo to tam 
zná, jistì se mu hned vybaví, že o žádný 
Hahnenkamm nejde. Tedy, jak pro koho. 
Vedle mì stojí Karel Hruška, jediný pøed-
stavitel mužského pohlaví v našem druž-
stvu. Kromì mì, ovšem. Ostatní èlenové 
èi spíše èlenky jsou studentky gymnázia, 
v rámci jehož sportovního programu se 
úèastníme lyžaøského výcviku ve zmi-
òované lokalitì. Selekcí v prvních dvou 
dnech došlo k rozdìlení na družstva tøí 
kategorií. A v tom nejhezèím (tvoøily jej 
samé dívky) jsem uvízl já a Hruška.

Tak já jedu, oznamuje mùj jediný muž-
ský druh. Hlas se mu ponìkud tøese.    
Na programu je slalom. Po jeho dojetí èi 
spíše doválení se do cíle nestojí na trati 
jediná branka. Karel pojal slalom tak 
trochu neortodoxnì jako sjezd. Vytyèení 
nové trati by trvalo pøíliš dlouho, a tak se 
na mùj slalom nedostane. To je dobøe, 
protože bych do bourání branek zapojil 
nejen sjezd, ale i skoky. 

Jinak se mi ale ve tøetím družstvu líbí. 
Dìvèata jsou pøece jen hezèí než kluci.    
I ty jejich pády jsou o mnoho ladnìjší.     
A když jim pomáhám vstávat, pokud sám 
neupadnu, má to své kouzlo. Jen jedno 
se mi nelíbí. Veèer projevují vìtší zájem  
o ty burany z druhého, popøípadì prvního 
družstva. Svìt prostì není spravedlivý. 
Ale co? Vytáhnu kytaru a pak se uvidí.

Lyžování je fenomén. Tak velký, že se 
k nìmu musím i pøes popsané neúspì-
chy ještì jednou vrátit. Když jsem zjistil, 
že ze mne sjezdaø nebude (pìtiletá dce-
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ra mì pøedjela na sjezdovce Samoty), 
rozhodl jsem se, že se pøeorientuji na 
bìžky. To s tím pøedjetím jsem obsáhle 
zachytil v jedné kapitole mé knihy Ro-
dinèení. Kdybyste chtìli, mùžete si po-
èíst. Mùj pøerod na bìžkaøe jsem neza-
chytil nikde. Takže až tady.

První vybìhnutí se událo za naším do-
mem. Jeho zpùsob a poèet pádù mì   
mìl odradit. Ale neodradil. Neprozøetelnì 
jsem vzal bìžky na Šumavu. Skonèil 
jsem stejnì jako pøi sjezdu. Zapíchnutý 
oblièejem v závìji. Pøes tento hendikep 
jsem slyšel øehot mé ženy, která na roz-
díl ode mì jezdí bravurnì. A tak jsem      
s lyžováním seknul. Sjezdovky a bìžky 
skonèily ve sklepì a jsou tam, pokud se 
nemýlím, dodnes. Co s tím nadìlám.

* * *
Na Boleveckém rybníku je rušno. Dnes 

rtu� teplomìru asi už podesáté klesla      
k minus deseti stupòùm Celsia. Takže  
led je pevný a nebezpeèí proboøení ne-
hrozí. To si uvìdomují skoro všichni brus-
lenímilovní obyvatelé Plznì a prohánìjí 
se po jeho hladké ploše. Stojím na kraji 
miniplácku, který jsem vlastními silami 
odhrabal. Na nohou mám brusle (kana-
dy), na hlavì èepici a v rukou tøímám ho-
kejku. Vypadám velice sportovnì. Moje 
dìti vytváøejí na miniplácku rùzné figury 
za dozoru mé ženy, která stejnì jako vý-
bornì lyžuje, tak i skvostnì bruslí. Jen 
ona ví, že tu hokejku mám proto, abych 
se mìl o co opøít a abych neupadl. Nìkdy 
se mi zdá, když spolu obèas provozuje-
me sportovní aktivity, že se v jejích oèích 
objeví otázka:

Co jsem si to vzala?
To ještì netuší, co bude za chvíli ná-

sledovat. V pøíštím okamžiku se ke mnì 
kdosi pøiøítí a ohodí mì sprškou snìhu     
a ledu, jak prudce zabrzdí. Je to soused   
z baráku, kde žiji. Až doteï mi byl velice 
sympatický. Až doteï.

Pojï si s námi zahrát, øekne a udeøí 
svou hokejkou do mé. Tím mì zbaví je-
diné opory. Zoufale se podívám po ženì, 
ale ta vysvìtluje nejmladšímu dítìti, jak 

se skáèe kadet. Tak pojï, strèí do mì 
soused sadista a já se nezávisle na své 
vùli rozjedu smìrem ke høišti, kde se 
šílenou rychlostí prohání banda hoke-
jových psychopatù. Nejsem vìøící, ale     
v té chvíli mì nic jiného nenapadne, než: 
Bože, pomoz mi.

Jak už jsem pøedeslal zpoèátku toho-
to vyprávìní, na sport pøíliš nejsem. A na 
sport zimní už vùbec ne. Nikdy jsem se 
lyžovat ani bruslit nenauèil. Je to škoda, 
já vím, ale všichni nemohou umìt všech-
no. To dá rozum, ne? Zase mám jiné 
pøednosti. O tìch však mluvit nebudu, to 
by bylo na román a s takovým rozsahem 
tato rubrika nepoèítá. Co kdybychom se 
vrátili ke sportu?

Chtìli byste vìdìt, jak to dopadlo s tím 
hokejem? Neøeknu. Musím si uchovat 
nìjaké to tajemství. Povím jen jedno. 
Soused mì už nikdy k žádnému maèi 
nepozval.

* * *
Je mi nìco pøes tøicet. Ležím se svojí 

rodinou na bøehu rybníka poblíž obce 
Branišov na Toužimsku. Léto burácí        
a všechno je, jak má být. Dìti nezlobí, 
žena pøipravuje nìco na zub, a kdyby-
chom mìli psa, urèitì by nehnutì ležel  
ve stínu pod nedalekou vrbou a olizoval 
si kulky. Pøivøu oèi a propadám se do 
snìní. Není to špatné, takový rodinný vý-
let, obzvláš� mám-li laskavou ženu, skvì-
lé dìti a imaginárního psa.

Najednou mám pocit, že mì nìkdo 
volá. Nechce se mi probouzet, tìlo mám 
vláèné a mozek taky.

Tatí, tatí…
Rychle se posadím a spatøím tu hrù-

zu. Asi padesát metrù ode mì, uprostøed 
rybníka, sedí moje pìtiletá dcera na na-
fukovacím lehátku a mává rukama. Le-
hátko se nebezpeènì kymácí. Žádný zá-
chranný kruh na sobì nemá. Panebože. 
Štìpánko, nehýbej se, už jdu.

Nikdy v životì jsem neuplaval pade-
sát metrù rychleji. Skoro po té hladinì 
letím. Žene mì pøedstava, že moje dítì 
sklouzne z toho vratkého kusu gumy a… 
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Myslím, že by na mì ten den nemìl ani 
Mark Spitz, který v té dobì vévodil svì-
tovým tabulkám v plavání. Dosupím ke 
své dcerce a obejmu ji. Neboj se, holèiè-
ko. Tatínek už je tady. Dcerka se smìje    
a pusinkuje mì na tváø. Srdce mi po tom 
výkonu buší jako o závod. Dokázal jsem 
to. A to jsem si do dneška myslel, že moc 
plavat neumím.

Asi èekáte nìjaké rozuzlení toho pøí-
bìhu. Tady je. Zpátky jsme šli pìšky. 
Ukázalo se totiž, že rybník je od bøehu  
až k místu záchrany hluboký nanejvýš tøi 
ètvrtì metru.

Tím pádem byl mùj plavecký výkon, 
který lze bezesporu øadit mezi sportov- 
ní, zdevalvován, a tato historka slavila 
pozdìji v podání mé ženy velké úspìchy. 
Nedá se nic dìlat. Ani na plaveckém nebi 
mnì hvìzdy nezasvítí. Budu se s tím mu-
set smíøit.

Když už popisuji mé sportovní pla-
vecké neúspìchy, musím zmínit ještì 
jednu událost, která natrvalo zùstane za-
psána v mé pamìti, anebo alespoò tak 
dlouho, dokud ji ten Nìmec nevymaže.

Kromì toho, že se mi nedaøí ve spor-
tu, mám ještì jednu slabinu. Nesnáším 
výšky. A v tomto pøíbìhu se ty dvì vìci 
spojily. Plaval jsem v bazénu v mìst-
ských lázních. V té dobì vypadaly o mno-
ho lépe než nyní. Já také vypadal o mno-
ho lépe. Mohlo mi být tak sedmnáct. 
Úplnì nejlépe však vypadala moje dívèí 
spoleènost. Už si nepamatuji, zda šlo        
o dìvèe ze stejné školy, kam jsem chodil 
já, èi zda šlo o známost jinou, nahodilou. 
To není podstatné. Dùležité bylo, že jsem 
zatoužil po nìèem, po èem touží všichni 
chlapci toho vìku. Pøedvést se pøed svým 
dámským doprovodem.

Tento bazén mìl dvì místa, ze kte-
rých se dalo skákat. První bylo prkno ve 
výšce jednoho metru nad hladinou a dru-
hé mùstek, který se vypínal ve výšce pì-
timetrové. Hádejte, které jsem si vybral? 
Správnì, to druhé. Ještì dnes mi bìhá 
mráz po zádech, když si na to vzpomenu.

Když jsem stoupal po schodech, bylo 
to celkem dobré. Ale když jsem minul 
zábradlí a zastavil se metr od okraje, 
skonèila legrace. Bazén mi z té výšky 
pøipadal malièký a stejnì malièké bylo      
i mé sebevìdomí. Dívka, kvùli které jsem 
tu hrùzu absolvoval, se ladnì plácala ve 
vodì a mávala na mì. Býval bych jí také 
rád zamával, ale bál jsem se, že se ne-
koordinovanì zøítím do propasti. O nì-
kolik desetiletí pozdìji jsem vidìl film       
s britským komikem Rowanem Atkinso-
nem alias Mr. Beanem, jak se vrhá do 
bazénu ze skokanského mùstku. Ani 
bych se nedivil, kdyby byl tenkrát se 
mnou v plzeòských mìstských lázních, 
kde jsem ho inspiroval, a on ten zážitek 
celá ta léta ve své mysli rozvíjel, až ho 
zrealizoval pøi natáèení.

Stál jsem na kraji mùstku a tøásl se. 
Zbývající metr jsem ušel asi za tøi minuty. 
Teï už se na mì nedívala jen moje dívka, 
ale i všichni ostatní, kteøí v bazénu a na 
jeho bøehu byli. Už se nedalo couvnout. 
Zdvihl jsem ruce, zavøel oèi a odrazil se. 
Pùvodní zámìr byl, že projedu hladinou 
kolmo jako šíp, hlavou dolù, dokloužu   
ke dnu, odrazím se od nìj, vynoøím se     
a doèkám se zasloužilých ovací. Nìco se 
však zvrtlo. Asi jsem se odrazil málo, 
takže jsem skok nedotoèil a na hladinu 
nedopadl kolmo, ale témìø vodorovnì. 
Nebylo to úplnì vodorovnì, hlava udeøila 
do vody asi o desetinu vteøiny døív než 
tìlo a zrovna v té chvíli, kdy se mi let zdál 
pøíliš dlouhý a já otevøel oèi. Cítil jsem, 
jak opouštìjí svá místa v dùlcích a pøe-
souvají se k temenu hlavy. O tu desetinu 
vteøiny pozdìji mì náraz tak zkroutil, že 
jsem se do toho temene kopl svými pa-
tami a oèi se vrátily na pùvodní místo. 
Ode dna jsem se odrazil, ale radìji ne-
budu øíkat èím. Když jsem vyplaval bez 
svého pøièinìní na hladinu, uvidìl jsem 
své dìvèe, jak na mì starostlivì kouká,  
a plavèíka, který mi øíkal vole. Ten den 
jsem si už nezaskákal.

(Pokraèování pøíštì)
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Pìšky jsem chodil docela rád. V mládí 
jsem s tátou vyrážel kolikrát na turistické 
pochody na Slivici a kolem Bøeznice.  Na 
základce jsem byl v turistickém oddílu      
a i na gymplu jsem s tím oddílem obèas 
jezdil na tzv. putovní tábory (pu�áky). 
Tam nìkde u Mikulova, když byla kolem 
ještì železná opona, jsem dostal k pat-
náctým narozeninám pusu od pøítom-
ných holek a nauèil jsem se také jíst me-
louny. Ale nìjaké problémy s kotníkem   
a kolenem zpùsobovaly, že na výletech 
jsem postupnì zùstával na chvostu 
vzadu, a aèkoliv jsem se snažil zpoždìní 
dohánìt, pajdal jsem jako pajda. Po ces-
tì na Buben jsem byl rád, že „dopajdám“ 
na vlak zpìt. Ani jiné výlety s holkami do 
Chrástu apod. nebyly lepší. 

Loni jsem zaznamenal velkolepou 
akci spisovatelù ve spolupráci s Bavor-
skem, kdy se mìla uskuteènit pìší vý-
prava z Øezna do Plznì. Spíš jsem se 
nabízel, již motorizován, že bych mohl 
být nìjakým doprovodným vozidlem ne-
bo to nìjak nakombinovat, ale pøece    
jen jsem pak radìji odjel na Slovensko 
na tradièní literární akci v okolí Martina. 
Po návratu jsem, aby se neøeklo, potvrdil 
svou úèast na etapì z Domažlic do Chu-
denic. Jelikož jsem si nebyl jistý, v kolik 
se dopajdám do Chudenic, pojal jsem 
nápad, že si den pøedem odvezu auto  
do Chudenic, tam si ho nechám pod 
Bolfánkem u tzv. Nového Zámku, kde 
mìl být konec etapy, a zpìt pojedu au-
tobusem. 

Když jsem zaparkoval u toho Nové- 
ho Zámku v Chudenicích a prošel se 
parkem, zamíøil jsem na druhou stranu   
k Americké zahradì. Z kopce od Bolfán-

Jak jsem se stal podezøelým
Marek Velebný 

ku ke mnì pøišla postava a pozdravila 
mne. Byl jsem oslepen sluníèkem nebo 
vynervovaný z øízení auta, že jsem má-
lem nepoznal Vaška Grubera, který tu 
zaøizoval ubytování pro èleny nìmecké 
èásti pochodu na pøespøíští den v etapì 
do Chotìšova. Vašek povídal, že hledá 
správce. Že prý už byl nahoøe na Bol-
fánku, ale nemohl ho najít ani se mu 
dovolat. Øekl jsem Vaškovi, že jsem byl  
v Chudenicích pøed lety s partou pøátel 
památek a že si pamatuji cestu z ves-
nice, že je tam možná cesta po silnici. 
Ještì jsme zkusili jeho autem projet le-
soparkem nad Novým Zámkem, ale bo-
hužel jsme se daleko nedostali. Žádným 
offroadem jsme nejeli, tak jsme se po 
chvilce na kamenné lesní cestì museli 
vrátit. Vašek mi vtipnì vyprávìl, jak   
pøed lety jel takto ve Støedomoøí po 
silnici, na jejímž konci potkal stavební 
stroje.

Tak jsme radìji podle mých instrukcí 
jeli do vesnice. Ne že by to bylo jako      
v Cimrmanovi, kde jeli dle instrukcí dok-
tora Vozába, který tamtudy jako ètyøle-  
tý projíždìl. Na rodinných dovolených 
jsem se po bratrovi postupnì stával na-
vigátorem výprav, míval jsem orientaèní 
smysl, ale neumìl jsem se jako navi-  
gátor potøebnì prosadit. Než jsem „vy-
kuòkal“, že máme odboèit, tak jsme jeli 
dál. V Chudenicích jsme na odboèce 
radìji oslovili kolemjdoucí paní, která 
nám cestu potvrdila. Stoupali jsme po 
asfaltce k rozhlednì Bolfánek. Vašek øí-
kal, že když hledal správce v penzionu, 
zaslechl pípání alarmu, takže se mùže 
stát, že nás nahoøe bude èekat policie. 
Což se také stalo, jen jak jsme vešli na 
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prostranství pøed pension, pøijelo služeb-
ní auto a z nìho vystoupil uniformovaný 
policista. 

Vašek Gruber se mu hned pokoušel 
vysvìtlit, jak hledal správce, jak zaslechl 
alarm a pak šel z kopce od Bolfánku dolù 
po cestì k autu. A že jsme se vrátili jako 
pachatelé na místo èinu. Tedy že nejsme 
pachatelé, ale pokoušíme se sehnat 
správce, abychom se domluvili na po-
drobnostech ubytování nìmeckých hos-
tù na pøespøíští den. To, že jsme parta 
spisovatelù, pùsobilo trochu podezøele. 
Asi podobnì, jako když jsem pøed lety 
volal veèer jedné sleènì ze seznamo-
vacího inzerátu po návratu z pøíjemného 
setkání Ason-klubu. Aèkoliv jsem skoro 
nic nepil a veselý jsem byl jen z pøátel-
ského povídání, sleèna, které jsem øekl, 
že jsem byl na literárním posezení, mne 
odbyla slovy: „Zavolej, až se z té opice 
vyspíš,“ což mne trochu urazilo. 

Tak jsme s Vaškem pøedložili služeb-
nímu orgánu pod Bolfánkem své ob-
èanky, já jako pøípadný svìdek události. 
Policista volal do bydlištì správce, mu-
selo to být docela „tóèo“, že ho nahánìla 
policie. Vlastnì mìli starost po nahlášení 
alarmu, aby se do volnì pøístupného ob-
jektu nikdo další nedostal. Nakonec nás 
propustil, asi jsme se mu zdáli opravdu 
nevinní, tváøili se málo teroristicky a ne-
vypadali jako vrahové pana správce, je-
hož mrtvolu jsme mohli zahrabat v lese. 

Jel jsem pak s Vaškem dál. Jelikož 
spìchal a musel se vrátit do ordinace, 
vzal mne do Holýšova na autobus. Ces-
tou jsem si s ním ještì povídal o životì 
lékaøù a kupodivu mi potvrdil, že po- 
dobnì jako mùj otec, vesnický obvoïák, 
má zálibu v hromadìní rùzných vìcí, za-
jímavostí, starožitností, že je také tako-
vým amatérským muzejníkem, že je to 
docela typická vlastnost lékaøù.

Druhý den jsem se sešel s Ivošem     
u rychlíku na Domažlice a za necelou 
hodinku jsme již pokukovali po ostatních 
na Domažlickém námìstí pøed hotelem. 
Vzpomínal jsem na Chodské literární 
jaro, smutnì zamilované výlety za mila-
veèskou múzou do vinárny Meluzína, 
výstavky mých fotek v domažlické èa-
jovnì Želva...

Cesta po silnici byla trochu tvrdá, ale 
jinak to nešlo. Když jsme se blížili k ves-
nici v polovinì trasy, kde mìla být pøe-
stávka na obìd, již jsem se cítil jako 
Karel Heømánek ve filmu Kam pánové, 
kam jdete. Snažil jsem se držet krok         
s Ivošem, kdy jsem fungoval jako jeho 
asistent. Ivoš byl oficiální tlumoèník, 
garant oné trasy, ale už mne pøedbíha-  
la spisovatelská dìvèata o mnoho let 
starší než já. Dìcka z gymplu se od na-
šeho expedièního pelotonu odtrhla a vrá-
tila se z první vesnice za Domažlicemi. 
Po obìdì jsem stále spekuloval, jestli      
s ostatními pùjdu èi ne, zda to pøes 
kopec a zøíceninu zvládnu. Nakonec 
jsem vymìkl a využil pøítomnosti dopro-
vodného vozidla a nechal se odvézt do 
Chudenic, aspoò jsem svým trochu zma-
teným smyslem pro orientaci navedl øi-
dièe do cíle etapy, nebo� to tam moc 
neznal. 

Od Ivoše jsem se pak dozvìdìl, že 
trasa opravdu nebyla lehká a celou ji    
až do konce došli jen tøi. Pro ostatní po 
pøekonání kopce se zøíceninou, kdy se 
dostali na silnici, ještì také nìkolikrát 
dojelo doprovodné vozidlo. Takže pøípa-
dem u penzionu Bolfánek jsem se stal 
podezøelým pøed policejním orgánem, 
ale také mi spadl kámen ze srdce, že ne-
jsem úplnì neschopný, nebo� tìch, co 
dokonèili pìšky celou etapu z Domažlic 
do Chudenic, zase až tak moc nebylo. 
Zdraví obvinìný pajda z Pajdova.
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Imaginace

co kdybys

na mì

prostì zapomnìl?

vypaøila

bych

se ti z pamìti

mìli

bychom

šanci zaèít znova

zamiloval

by ses

do mì?

pøedstavila jsem si to

a

nejde mi

se vzpamatovat

Kontrast

Nìkdy

jsou vztahy

tak složité,

že si øíkám

díky bohu

za to,

že neexistuje

tøetí pohlaví.

Mìsto

mìsto žije

mìsto spí

mìsto žije

mìsto spí

mìsto žije

mìsto spí

mìsto žije

mìsto spí

Mìsto žije mìsto spí
   

Biologické hodiny

Cítím
jak mi tikaj
biologické hodiny.
Uvìdomila jsem si
že na dítì
nejsem zralá.
Takže svojí láskou
zahrnuju
akvarijní rybu.

Dan

dle úvahy Filipa Koryty
když øekl
že
nechodil do školky
všechno
se
rázem vysvìtlilo

Dialog moderní doby

22:19 A: Ahojky, tak jak to dneska vidis?
22:23 A: Halo
22:24 B: Ahoj, to ti zbylo snad uz jen
youtube.
22:25 B: Nemusis me nahanet na trech
frontach.
22:26 A: Mlynske nabrezi
22:27 A: Chtel jsem ti napsat na fcb, 
ale neslo mi to odeslat, pak jsem zkousel
jeste viber, to taky neslo. Tak jsem zacal
psat smsku a mezi tim se mi to vsechno
odeslalo.
22:28 A: Vodarna
22:30 B: Mas zavolat. To je vzdycky
nejjistejsi.
22:31 A: Nechci volat v autobuse, vsichni
zde poslouchaji…
22:33 A: Vresova, konec.

Klára Soukupová
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Rozdíl mezi prací zamìstnance 

a prací OSVÈ

pracuješ 6 a platí ti 8

pracuješ 10 a platí ti 8

Ruèník

Já jsem pro tebe

jako ruèník

když

jedeš

k nìkomu na návštìvu.

Když je pøibalenej

je to pøíjemný

ale když ho

zapomeneš

vùbec nic

se

nedìje.

Štìstí

Šla jsem z práce domù 

a pøes železnièní most,

pod kterým jsem právì procházela,

jel vlak.

To nosí smùlu.

Ještìže nejsem povìrèivá,

uvìdomila jsem si

pøekraèujíc spáru

mezi kostkami koèièích hlav.

Umìlkynì

Ano, já tvoøím.

Hraji na hudební nástroj.

Rozmazávám prsty barevné pastely.

Vyjadøuji se pohybem.

Ale nejdøív

se

musí

odnést a uklidit

ten

nákup.

mìsto žije

mìsto blije

mìsto žije

mìsto blije

mìsto spí

Odvykaèka

Ahoj

jmenuju se Klára

a

žárlím

na

pøítelùv

facebook.

Políbení

Pusa je otázka

soulož odpovìï

Praha

mobil

cigareta

mobil

volat

kouø

žebrák

mobil

telefon

vousy

smártfoun

boty na bìhání

boty na bìhání

roztrhané kalhoty

telefon

hranatá taška

narváno

mobil

volat
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Sedíš.
Èumíš.
Nevíš.
Nechceš.
Musíš.
Trpíš.
Zvládneš.
Bìžíš.
Skáèeš.
Letíš.
Blázníš.
Žiješ.
Najíš.
Lehneš.
Zavøeš.
Sníš.

Život

tady ctrl + z
nefunguje

V tramvaji I.

ty vole
ta vpravo by mìla mít ksicht tý vlevo
a šel bych do ní

V tramvaji II.

ty vole
po ulici šla holka
a nemìla podprsenku
ta mi udìlala den

Výpovìï

Sníš.
Vstaneš.
Pastu.
Èistíš.
Navleèeš.
Zamkneš.
Chvátáš.

Lednice
Jan Paur

Lidé by si mìli navzájem pomáhat, 
obzvláš� kamarádi. Tohle víme všichni, 
ale to vám už nikdo neøekne, co všechno 
mùžou po vás kamarádi chtít.

Mohlo být tak kolem desáté v noci, 
když jsem pøicházel domù. Tìšil jsem  
se, až pùjdu spát, abych mohl ráno zase 
do práce. Zazvonil mi telefon, èekal 
jsem, že to bude Pecháèek, volal jsem 
mu pøed chvilkou, ale nevzal mi to. Byl 
jsem velmi pøekvapen, když se na dis-
pleji objevilo jméno André.

„Èau, co potøebuješ?“

„Nazdar, hele co teï dìláš?“ zeptal se 
mì. Naivnì jsem doufal, že jde o nìjaké 
hurá hraní deskových her.

„Jdu domù, proè? Nìco se dìje?“

„Potøebuju pomoc s lednicí.“ Vìdìl 
jsem, že teï nìjakou stìhoval, ale proè 
volá mnì? „Mám jí pøivázanou na autì   
a potøebuju jí nìkde složit. Myslíš, že 
bych to mohl složit nìkde tam u vás, jak 
jsou ty garáže?“

I když Andrého vlastnì nemám rád, 
øekl jsem, že mu pomùžu. Teï se ptáte, 
proè pomáhám èlovìku, kterého nemám 
rád. Otázka zní ovšem jinak, a to proè ho 
nemám rád. Musel mi velmi dùkladnì 
vysvìtlit situaci, celej plán této akce, 
proè nestíhá obìd, co si chtìl dát k obì-
du… Pokaždé mám potom rudé ucho     
a hlavu jak balon.
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Nabídl jsem mu, že jestli si tu lednici 

zítra odveze, mùže ji pøes noc nechat     

u nás na dvoøe.

Z pùlhodiny, za kterou slíbil, že pøi-
jede, se stala hodina. To je u Andrého 
normální. Hlavnì, že nepøijel o pùlnoci. 
Dali jsme se hned do práce. Sundat      
tu lednici a dát ji dozadu na dvorek bylo 
celkem snadné. Až mì to pøekvapilo. 
Hned jsme se domluvili na další den.    
To jsem ovšem netušil, co mì èeká.

Po práci jsem za Andrém pøišel do 
hospody, kde jsme mìli spicha. Chvilku 
jsme posedìli a vyrazili k nám.

Pomalu nás zaèal tlaèit èas, ještì-    
že sbìrný dvùr je kousek vedle. Jenže     
i pøesto mìl André brilantní nápad. Chtìl 
se podívat dovnitø. Byl jsem pøekvapen, 
myslel jsem, že je prázdná. André moje 
znìmìní bral jako tichý souhlas a otev-
øel horní dveøe. Byla prázdná. To se dalo 
èekat, byla lehká, nesmrdìla a nic z ní 
neteklo. Ke všemu už je tøi roky odsta-
vená.

„A teï mrazák!“

Poté mi došlo, proè byl mrazák opa-
tøen lepící páskou. Ten, kdo to udìlal, 
nechtìl, aby se k tomu kdokoli dostal,    
a ten, co se mu to podaøí, aby byl 
ztrestán víc než fanoušci Boba Dylana 
na koncertì v Newportu v roce 1965.

Vyvalil se na nás ohromný dým ohav-
ného smradu a hned za ním tøi roky staré 
maso, které vstalo z mrtvých, aby mohlo 
zase zemøít.

Podíval jsem se na Andrého pohle-
dem, který øíkal víc, než jen dìláš si ze 
mì prdel?

„Já vážnì myslel, že je to prázdný!   
To maso tam muselo zbýt po pøedcho-
zích nájemnících!“

Teï zbývá jen jedno. Naložit to a zba-

vit se toho nadobro. Jenže André pro-

padal panice. Co když se do toho po-

dívají, nemìli bychom to nìkam zaho-

dit…

Když jsme koneènì dojeli do sbìrné-

ho dvora, povídá André:

„Nech mluvit mì, bude to jistìjší.“

Rozumím jeho obavám, neumím moc 

dobøe lhát, a proto vždycky mluvím prav-

du. Ale i tak, on si to navaøil, a� si to taky 

sežere.

„Hoï to dozadu,“ øekl chlápek, co vy-

padal, že tomu všemu tady šéfuje, 

Andrému, který sotva vystoupil z auta    

a nestihl øíct ani dobrý den. 

André mi furt pøipomínal, že musíme 

spìchat, lednici dát tak, aby se do ní 

nikdo nemohl dostat, tedy dveømi k jiné 

lednièce a taky musíme rychle ujet.

Když nastupujeme do auta, vidíme 

toho pána, co sedí na schùdku za náma, 

kouøí cigaretu a pije lahváèe a podle 

Andrého rozhodnì všechno slyšel. Podle 

mì mu to bylo jedno.

André mìl v plánu umýt auto a zá-

roveò se odmìnit za dobøe vykonanou 

práci. Rozhodl se, že si nechá poprvé 

umýt auto. Ale ne nìjakou prsatou sle-

èinkou, hezky plnì automatickou myè-

kou, jak jsou v ní ty kartáèe! André je 

totiž pokrokový.

Bohužel nevìdìl, kde ty myèky jsou,   

a ty, o kterých jsem vìdìl já, byly moc 

daleko. Proto projel víc jak pùlku mìs- 

ta, aby zjistil, kde všude nejsou nebo 

nefungují. Nakonec se pøece jen doèkal. 

Bylo hezké se na nìj koukat, jakou má 

radost, která ho ale pøejde, až zjistí, že 
pøišel o anténu.

Poté mì odvezl zpátky domù. Proho-

dili jsme pár slov a víc už nic. Zato má-

me oba dva zábavnou vzpomínku.
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Pohádky nebo bukohádky?

Nepøekvapí, že se od Kalendáøe plzeò-

ského 2017 z pera Stanislava Bukovského 

(vydalo Pro libris, Plzeò 2016, rozjímavý úvod 

napsal Ivo Fencl) pøípadnì odvrátí nìkdo, kdo 

nemá smysl pro humor, zato pøekvapí, když 

se k nìmu staví zády dokonce i ten, kdo na-

opak bytostný smysl pro humor má. Neza-

pomínejme, že jde o „kratochvilné ètení na 

každý mìsíc“ a že každý mùže mít o literár-  

ní kratochvíli trochu jinou pøedstavu. Navíc     

si s podobným kratochvilným ètením máme     

v prvé øadì krátit chvíli a nemá jít o žádnou 

„krutochvíli“, takže tady se jádro pudla ne-

schovává ani pøísloveèný pes tu není zako-

pán. Právem se ale mùžeme domnívat, že 

cosi jako jablko sváru týkající se knížky se 

skrývá v nejjednodušším možném podtitulu, 

jímž Bukovský svá kratochvilná rozprávìní 

opatøil, totiž: Pohádky. Není divu, že pak na-

stalo takøeèené porùzno, nebo� toto si lze 

vykládat – rùznì.

Vskutku jde o to, co si ten èi onen ètenáø 

stejnì jako neètenáø pod žánrovým ozna-

èením „pohádky“ pøedstavuje a co za tako- 

vou „pohádku“ s urèitostí považuje. Zùstaòme 

u zámìrnì diletantské etymologie: pohádka  

je nìco, co nastává po hádce, co má èlovìka 

(zvláštì dìti školou nepovinné) uklidnit a vrátit 

do pohody. Tenhle klasický pohádkový mo-

ment ne že by v Bukovského kratochvílích ne-

byl pøítomen ani v nejmenším, ale pøestrojil  

se do jiného žánrového odìní. Co pøestrojil: 

pøeonaèil se s takovou dùkladností, až se 

promìnil ve svùj opak. 

Všechno má svùj pohádkový rub a líc, 

takže nejprve rub: pokud pøipustíme, že jde     

o pohádky, pak to nejsou žádné konven-     

èní pohádky o Pyšné princeznì nebo o Soli 

nad zlato, nýbrž jde o žánrovou variantu, kte-

rá se v èeské literatuøe výraznì rozšíøila již 

pøed pùl stoletím: totiž o novodobou nebo 

moderní autorskou pohádku: takhle se dané 

žánrové modifikaci øíká. To však poøád ještì 

nejsme po hádce o pisatelovy pohádky, a tak 

to radìji povìzme z plných plic: tyto krato-

chvilnosti Stanislava Bukovského žádnými 

pohádkami nejsou, to pojmenování v podtitulu 

je pouhá lest. Ke klasické podobì žánru mají 

nesmírnì daleko a autor èím dál míò usiluje 

naznaèit, že je to jinak. Aèkoli hru na scho-

vávanou s námi hraje poøád.

Co to tedy jsou ty „nepohádky“ o Popelce, 

o èarodìjích, o ježibabách, o jezinkách, o vod-

nících, o Karkulce, o hloupém Honzovi, o èer-

tech a dokonce i totální antipohádka „o Èes-

ku“? Genologové by si mìli ruce zamnout, 

jaký to mùže být oøíšek k nerozlousknutí. 

Kdysi byl pro podobné kreace použit termín 

„vzdoropohádky“: hodil by se i tady? Možná 

ano, možná nikoli. Nejsou tyto texty nakonec 

pøedevším všelijaké parodie na pohádkové 

motivy a námìty? 

Ani to není vylouèeno, zjevnì už poøád-  

nì pøihoøívá, stále to ale není správný klíè      

k žánrovému urèení textù, jejichž prostøed-

nictvím nám Stanislav Bukovský nastražil své-

ho druhu interpretaèní past. Strhnìme z ní   

už klamnou roušku: tyhle pohádky nejsou ani 

pohádkami, ani nepohádkami: je  to do há- 

bitu pohádkových figur a fines tuze fikanì    

zaobalená politická, ergo polemická publi-

cistika. Oè aktuálnìjší, o to polemiètìjší.      

Oè pøesvìdèivìjší, o to diskutabilnìjší. Èer-     

ti jsou v tom nevinnì a èertice jakbysmet.  

Natož jezinky.

Ale proè ty pohádky figurují v podtitulu, 

když jde o takto kamuflovanou publicistiku? 

Asi aby se neveselá dnešní témata a pramálo 

nadìjné vyhlídky „odlehèily“. Nestaèí spoléhat 

na to, že poblíž Chodounì v brdských lesích 

žije bytost zvaná Pamruk, která jako jediná 

bude moci lidstvo zachránit. Jinak to s èlo-

vìèenstvem v Bukovského textech vypadá 

setsakra bledì a nášup usmìvavì èerného 

humoru je plnì na místì. Vždy� až se my sa-

mi znièíme... Zrovna tato vize se jako èerve-

ná nit zastøenì i nezastøenì vine autorovými 

hloupohonzovskými i babojagovskými truchli-

vými vyprávìnkami.

Rozhodnì to nejsou pohádky na dobrou 

noc. Zato takové krutochvilné bukopohádky    

a bukohádky Stanislava Bukovského.

Evžen Pìnkava
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Touchovy noci s poezií

Existuje nemálo záhadná kategorie, jež 

slove „tajný básník“, a takto bývá v literární 

historii nemálo oprávnìnì oznaèován pseudo-

nymní tvùrce Hermor Lilia. Jsme v pokušení 

podotknout, že podobný „tajný básník“ pobývá 

i v západoèeském literárním prostøedí. Právì 

jako k poloskuteènému „tajnému básníkovi“     

k nìmu kolikrát pøistupujeme též v našem èa-

sopise, na jehož stránkách se autorovy verše 

naštìstí napoøád, by� zøídkakdy objevují a na 

jejichž uveøejnìní dotyèný tvùrce se vzácnou 

trpìlivostí èeká, až se jich posléze s nemalou 

úlevou i doèká. 

Máme na mysli, jak koneckoncù prozra-

zuje i titulek tohoto malého zamyšlení, píší-

cího plzeòského pedagoga Václava Touchu. 

Prozatím autora jediné sbírky, velice opoždì-

ného debutu vydaného v edici Ulita pøesnì 

pøed deseti lety pod náležitì poetickým ná-

zvem Nespavost svìtla; básnivost tmy. De-

setiletí je dávno pryè a nyní skládáme hold 

Touchovu básnickému umìní a jeho tvùrèí 

filozofii rovnìž jako nejnovìjšímu laureátovi 

Ceny Plže.

Máme prozradit, který roèník je Václav 

Toucha èi to nemáme prozradit? Neprozra-

díme to, ponìvadž je možné to koneckoncù 

vyhledat v naší informativní rubrice Autoøi  

Plže na jedné ze stran plžího pøebalu. Pøesto 

zùstaòme aspoò nìjaký èas v hájemství lite-

rární historie. Plzeòský básník totiž patøí do 

velice košatého generaèního spoleèenství,  

jež pøišlo na svìt na zaèátku ètyøicátých let 

minulého století a k jehož nejvýznamnìjším 

reprezentantùm patøí znaènì rozdílní literáti 

jako kupøíkladu Ivan Wernisch nebo Ivan M. 

Jirous. Nebo také Pavel Rejchrt. Nebo jeho 

vrstevník, v tomto èísle Plže své nové i døíve 

napsané básnì uveøejòující Bohumil Ždichy-

nec. Nebo kdysi tolik slibný Josef Peterka. 

Pochopitelnì i mnozí další: jde o skuteènì 

umìlecky mocné literární pokolení! Zapátrá-

me-li mezi autory této generace spjatými se 

západoèeským literárním regionem, potom 

nelze ani na okamžik opomenout Petra Švá-

chu, básníka pùvodem z Plznì, dlouho již ži-

jícího ve støedních Èechách, básníka velice 

pilného a plodného, leè vyznávajícího poetiku 

arciže nemálo odlišnou od  poetiky Touchovy. 

Je tu však ještì nìkdo další èi již nikoli?       

To druhé bude správnì. V Plzni je z tohoto 

pohledu Václav Toucha jediný a samojediný    

a nikdo jiný takový tu není.

Jaký však je, jakápak je jeho poezie? Ne-

ní ani wernischovská, netíhne k estetizaci 

básnického tvaru jako základního parametru 

umìleckého sdìlení, není ani jirousovská, 

necítí se být napájena hojnými civilistickými 

impulsy pramenícími z poetiky nìkdejší Sku-

piny 42. Holanovská inspirace je tu sice zcela 

nabíledni, nekvaltujme však a neèiòme z Tou-

chy toliko a výhradnì básníka holanovského, 

pouze Holanova pokraèovatele. Jsou tady vý-

razné generaèní souvislosti: spøíznìnost auto-

rova básnického vyjádøení bude zøejmá napøí-

klad pøi srovnání s poezií zmínìného Pavla 

Rejchrta. Obecnì vzato jde o filosofickou lyri-

ku, o meditativní post-existencialistickou poe-

zii. Ta je „od pøírody“ veskrze vážná, mùže být 

také veskrze maximalistická – a jako hodnot-

ná poezie nech� se chválí sama.

Píšeme-li o básnické tvorbì Václava Tou-

chy s velkým uznáním, musíme se jistìže 

ubránit pokušení sklouznout až nìkam k ne-

blahým neumìtelským blábolùm. To by si 

pøece básník ani v nejmenším nezasloužil, 

abychom o nìm bohapustì žvanili, že prý 

udivuje svou vyzrálostí, charakteristickým 

spektrem pohledu, stylistickou barevností, 

jazykovou kreativitou a moudrou závažností 

nebo že modifikuje hledání lidské spravedl-

nosti... 

Tìchto diletantských vejšplechtù se vy-

støíhejme víc než køíž blízkosti èerta. Vyjdì-

mež radìji z toho, že jednu svou báseò 

Toucha nikoli náhodou pojmenoval Hlasitá 

výplò vyvzdorovaného ticha. Pozdravme tudíž 

básníka v tomto tichu. Cena Plže jistì toliko 

doplní jeho køehkou, vskutku kontemplativnì 

ladìnou tvùrèí „intimitu chvíle“.

Evžen Pìnkava
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Jan Jelínek
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Básnì Davida Brabce
Povídku Iva Fencla
Navštívenku Ladislava Slezáka

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

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

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

Jana Horáková (1958 Plzeò) 
- redaktorka

Jan Jelínek (1946 Praha) 
- výtvarník, básník, publicista, 
  žije v Plzni

Filip Koryta (1989 Kraslice) 
- student ZÈU, žije v Plzni

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Jan Paur (1992 Plzeò)
- masér, hospodský bard a herec

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

Jan Sojka (1973 Plzeò) 
- pedagog, básník a prozaik

Klára Soukupová (1990 Sokolov) 
- produkèní, básníøka, žije v Plzni

Karolina Tetzeli (1975 Klatovy) 
- pedagožka, básníøka, prozaièka, 
  žije v Plzni

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, prozaik a publicista, žije v Plzni

Bohumil Ždichynec (1942 Sedlec-Prèice) 
- lékaø, básník a esejista, žije v Praze
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