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EDITORIAL 1

Pak se v nìm pochlapil skøítek...

Jaromír Komorous

Neštìstí nechodí po horách, ale po 
lidech. Znenadání odešel na onen svìt 
výrazný plzeòský básník, prozaik a hu-
debník Jaromír Komorous. Bylo mu 
všehovšudy šestašedesát let. Nech� je-
ho duše co nejvíce odpoèívá v pokoji... 
Každý solidní regionální literární èaso- 
pis by si mìl v podobné situaci zastøít 
tváø ve smutku, jak si však má poèínat 
náš západoèeský? Shodou okolností 
umìlec nedlouho pøed svým skonem 
nabídl Plži nìkolik básní (nyní otevírají 
únorové èíslo) – a pøedtím, již v podzim-
ních mìsících, pøipravil pro Plže cyklus 
minipovídek, které postupnì uveøejníme 
v rubrice Katastrofy. S truchlivým vìdo-
mím, že skuteènou „katastrofou“ je auto-
rovo pøedèasné úmrtí. Tuto rubriku v na-
šem periodiku zachováme jako „živou“, 
zato jiné Komorousovy texty už najdete  
v rubrice Z odkazu. 

Nìjak se v poslední dobì množí ne-
krology. Proto radìji honem složme hold 
živé literatuøe, by� i texty z literární 
pozùstalosti si kolikrát zaslouží otištìní   
a pøedevším si (jakož i jejich autoøi) ne-
zaslouží zapomenutí. O Cenì Bohumila 
Polana sice mùžeme velice rozpaèitì 
diskutovat, obìma jejím laureátùm však 
lze srdeènì pogratulovat. Prvního ocenì-
ného, Vratislava Maòáka, pøipomeneme 
jako prozaika v nejbližším èísle, zatímco 

v tomto Plži blahopøejeme k laureát-   
ství (již tøetímu!) básníøce Karle Erbové  
– a též Lubomíru Mikiskovi k èestné-   
mu uznání. Jednou možná Cenu získají         
i další autoøi našeho mìsíèníku: Martin 
Šimek (jehož básnì byly nominovány na 
Drážïanskou cenu lyriky) a David Bra-
bec – a podruhé by nemìla minout ani 
humoristického hororistu Milana Èechu-
ru. Patøiènì „živé“ jsou i dopisy staršího 
data, které si vymìòovali Josef Hrubý     
a Ivo Fencl. Nebo básnì Mileny Hasa-
lové, od jejichž vzniku již uplynula pìkná 
øádka let.

Osou i tohoto roèníku Plže jsou autor-
ské rubriky: jen se pokaždé musí do èa-
sopisu øádnì vejít! Ne-li, pøijdou na øadu 
v jiném èísle: kupøíkladu rubrika Marka 
Velebného, která jako jediná (autorská) 
provázela náš èasopis již v minulém 
roce. O Jaromíru Komorousovi jsme už 
napsali své. Oè je ale jeho osud truch-
livìjší, o to rozmarnìji a rozvernìji by 
naopak mìly vyznívat recesistické texty 
shromáždìné Janem Sojkou: jak se 
ukazuje, Antidivadlo poøád žije, by� se 
takto pøedstavuje jinak a je v nìèem jiné. 
Ètenáøi Plže si urèitì v lednovém èísle 
povšimli, jak se zmìnila „výtvarná“ s. 28: 
dochází v ní na nestárnoucí hrdiny naší 
doby. Tím je snad ale, což si ze srdce 
pøejeme, rovnìž stárnoucí, leè nezma-
rovitý západoèeský Plž.
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Všimy
Jaromír Komorous  

Kolem nás
vybydlená vosí hnízda,
histamin v každém, v každé.
Krùèek od obejmutí k vraždì,
z placenty vždy jen ïábelská jízda.

V nás
koòský had, hadí kùò,
podvodní ptakopysk, rejnoci lesní.
Tone, kdo nepluje,
chøadne, kdo nesní.

Na baru
roštìnky uraženì syèí.
Ve vzduchu visí manifest.
Pánové tancují k ruletì,
syèící roštìnky k tyèi.

Žebrám
kudrnatá vodo,
osude.
Až uschnou ti vlasy,
nebudem.

Hlas
naležato pøilétl ze svatynì,
finální lopink až v bubínku ucha.
Jen neprobudit doživotní tajné
pøipravené lustrovat i ducha.

Menší vyznání

Taková jitra jsou co do slov nevejdou se
a slaná poledne a dusné podveèery
Noci pak mdlé jak první trylek který
satyru plihl ve zpoceném vouse

Tak mluví kámen k èlovìku
Martin Šimek  

K èemu
nám Olšany, Slavín,
když už i holubi mají svou runway.
Oráè ze Stadic to zvoral.
My stejnì za chvíli do hlíny.

Utlumit
kázání páterù
a po tmì si vyléèit duši.
Nadìlit si ticho,
jen bohabojné ruší.

Okolo
klátù rojí se dìlnice,
je tøeba vzlétnout do akátù,
obléknout královnu do brokátu,
uzavøít prùchody pro mšice.

Neuklouznout
pøi rozhodujícím kroku
a dostát své vize.
A� už to stojí cokoliv.
Zašlápnout krize.

Na krku
povinnosti, možná i záš�,
k pohodlí spadlému z nebe.
Bez práce nejsou koláèe
a nuda vìtšinou zebe.

když na rákos své pysky uèil hrát
Jak jsme dnes ulehli tak pod sebou si stelem
a høích mì pálí zas jak fénix nad popelem
minulých vítìzství a pøedminulých ztrát
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Rajský dvùr

Lomené arkády dne svìtlo jemnì cedí
V tom tichu zdá se že jsme tu jen sami
Hluk svìta zùstal venku pøed branami

Zvuk vlastních krokù cizí pøipadá mi
lomené arkády když jejich dopad cedí
a v tichu zdá se že jsme tu jen sami

Tesaní svìtci ze zdi k nebi hledí
a jejich ústa tají odpovìdi
na vìèné otázky zde šeptem pronášené

Lomené arkády dne svìtlo jemnì cedí
do stínu brány do zelenì mìdi
skrze niž svìta hluk se nikdy neprožene 

Pohlednice z Norska

Tak mluví moøe ke kameni
Tak mluví kámen k èlovìku
Na vìènost pohleï – zpøítomnìní
spoèívá v jednom doteku

Snad je to zázrak a snad není
Na krùèek od nìj èíhá pád
Dejme teï pøesto prùchod snìní
a zkusme moøi naslouchat

Meruòkové léto

Zní z výšky soprán vos
jak nápìv muezzina
a slunce èelem
o zem udeøí

V tu chvíli voda vzduch
i unavená hlína
ulevit chtìjí
svojí páteøi

Sad náhle rovná se
a staví do zástupu
na vìdro chladu
soumrak – útìcha

Pøesládlá tíha
již teï tuší zradu
se kterou jitro
v žáru pøispìchá

Líbezný èas

Když není vyhnutí
už vzdám se podzimu
Jsem náhle lehèí
nežli suchý list

Ve vùni oøechù
co jak pláš� patøí mu
k nièemu zavázán
nièím si nejsa jist

tváø k vìtru obracím
a oèi pøimhouøené
chci chvíli nechat
èasem oslnit

Než rámì bezèasí
zas pøijmu ojínìné
smyslùm svým volno pøát
sklenku zdlouha pít

Lásko

Na okno dýchla jsi
snad bezdìènì snad z žertu
tvùj obraz poté zdál se vzdálený

Týrá tì poèasí
tak z hodin mých si ber tu
co v sobì skrývá letní plameny

Pomoz mi hledat ji
jak v písku co se sype
uzounkým hrdlem jako jinotaj

Pomoz mi hledat ji
ty chvíle neodbyté
ve kterých spolu ustýláme ráj



4PRÓZA

Pánbùh si  dává voraz
David Brabec

Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Jak 
bizarnì pùsobí jejich jména v souvislosti 
s tím, co vám chci vyprávìt. Je to jen 
èást toho, co se jim na dvoudenní cestì 
stalo, ale myslím, že i to bude pro dne-
šek staèit. 

 „Vstávat, za chvilku vyjíždíme!“

Marek se probudil v extrémnì dobré 
náladì už v pùl páté. Byla první nedìle 
nového roku. Každý den mu vstávání 
dìlalo problém, ale dnes ne. A to veèer 
nemohl usnout. Zabrat. Pøed oèima se 
mu vlnila silnice, èerná stuha uprostøed 
pøepùlená bílou èárou, obèas pøerušo-
vanou èárkami morseovky. V uších mu 
znìly motorky pøedjíždìjící automobil, za 
jehož volantem trùnil. On, Marek, frajer  
s cigárem v koutku úst, jednou rukou 
držící volant, druhou øadící a ladící sta-
nice na autorádiu. On byl režisér toho-
hle road-movie, filmu na kolech, v po-
hybu. Chlapi bez minulosti øítící se po 
èerné stuze obøího pohøebního vìnce.

Teï Marek sedìl na tašce napìchova-
né textiliemi, nervóznì podupával nohou 
a sledoval své tøi druhy, jak si rozespale 
balí vìci. Hodiny na zdi odøezávaly èas 
jako krájeè na salám. Vteøinu po vteøinì 
se blížil èas kvapného odjezdu.

„Dìlejte, hovada!“

Marek musel být pøísný, byl øidiè a šéf 
téhle party. Když zaèal Lukáš skládat 
smradlavé trièko na spaní, Marek otoèil 
hlavu. Nesnášel Lukášùv podivný pøístup 
k vìcem. Na jednu stranu byl schopen 
chodit tøi týdny v jednom obleèení, mìl 
ho ale vždy preciznì složené. Lukáš byl 
takový. Nechápal, že vìtšina lidí má kro-
mì zraku ještì další funkèní smysly – 

napøíklad èich. Lukáš sedìl v autì za 
spolujezdcem. Co nejdál od Marka. 
Musel mít otevøené okýnko, ten si vždy 
zapaloval jednu cigaretu za druhou. 

Marek se otoèil od Lukáše a jeho oèi 
se zastavily na Matoušovì bradce. 
Vypadala jako kartáèek na zuby, kterým 
právì nìkdo èistil záchodovou mísu. 
Matouš byl nejmladší z pøátel. Dospìlost 
si dokazoval olezlou bradkou. Bylo mu 
devatenáct, mìl tváøe rozryté uhry a pro-
blémy s erekcí. Byl ale dospìlej, svìt mu 
ležel u nohou a kašlal na autority. Jedi-
nou autoritou pro nìj byl Marek. Autorita 
s autem. Marek se chtìnì usmál a od-
kašlal si. V rukou mìl hrníèek, se kterým 
si pohrával. Ten byl z poloviny prázdný,  
z poloviny plný vlažné èerné kávy. 

Ozvalo se spláchnutí. Z koupelny 
vyšel Jan. Vyšel je snad pøíliš silné slo-
vo, spíš vykulhal. Mìl od narození jed- 
nu nohu o pìt centimetrù kratší, kopyto    
i hùlku odmítal, na svém kulhání si za-
kládal. Jan – hrabì Peyrac. Jan s holou 
hlavou a vyrážkou na pravém pøedloktí, 
kterou si každé ráno mazal nechutnì 
smradlavou mastí. Každé ráno chtìl být 
Marek v kùži Lukáše. Vytìsnit èich. Ože-
lel by i vùni kávy. Zahodil by ji spolu se 
smradem kožní masti.

Marek musel jít ven, dìlalo se mu      
z ostatních divnì. Musel na èerstvý 
vzduch. 

Na dno kufru auta položil svou tašku, 
naleštìné boty a tašku s nábojnicemi. 
Láhev whisky položil na sedadlo øidièe   
a ubalil si cigaretu. Z pronajatého neza-
placeného pokoje vyšli jeho kumpáni 
jako svatá trojice. Matouš, Lukáš a Jan. 
Trojice povaleèù, líných k nesnesení, tøi 
Gráciové. Jeden lepší než druhej, druhej 
než tøetí.
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Marek si povzdechl.

„Tak nasedáme, kurva!“

„Se neposer!“ odvìtilo trio jednohlas-
nì a naházelo své tašky do kufru starého 
Forda.

Usedli. Marek za volantem, vedle 
nìho Matouš, za Markem Jan, vedle nìj 
Lukáš. Ètyøi mariášníci, ètyøi nuly tvoøící 
ètyøi stìny ètverce. Drží se, ale nikdy se 
nepotkají. 

„Jedem,“ zavelel Marek, zmáèkl spoj-
ku, zaøadil jednièku, prudce pøidal plyn   
a spojku pustil. Auto se rozjelo, nechalo 
za sebou obláèek prachu, zatuchlý motel 
a nedojedené køupky. Na zápraží stál 
hrníèek se zpola vypitým, zpola plným 
kafem. 

„Kdo má mapu?“ otázal se zbyteènì, 
protože Matouš na sedadle spolujezdce 
ji právì vyndal z kastlíku, v nìmž dìlala 
spoleènost nìkolika poloprázdným kra-
bièkám s pøeschlými cigaretami a audio-
kazetám.

„Já!“ zazubil se Matouš obludnì a za-
øehtal se, jako by mu na bøiše nìkdo tan-
coval kozáèka. 

„Vidím, koukni, kde je nejbližší ben-
zínka, dochází nám nafta. A netlem se, 
dobytku.“

„Je to pìt kilometrù po týhle silnici. 
Teda jestli nekecaj, nebo co. Jsem pá-
nové jednou navigoval fotra s máti. Jeli 
jsme na svatbu k nìjaký tetì, nebo co, 
bylo to po samejch malejch silnicích       
a jako...“

„Zmlkni, tvoje historky nikoho nezají-
maj.“

„Jako proè, ty vole? Nebo co?“

„Nebo nic, zmlkni.“

Marek plnil nádrž naftou, zatímco 
Matouš, Lukáš a Jan odcházeli své ná-
drže vyprázdnit.

 „Pìt kilometrù, jo!?“

„Jsem øíkal, že mapy lžou!“ odvìtil 
Matouš a spìchal za kulhavým a smrad-
lavým.

„Hovno lžou, seš slepej a blbej, ma-
gore!“ øekl si Marek sám pro sebe a kou-
kal, jak naskakují litry v dost výrazném 
nepomìru s cenou. Bylo to jedno, platit 
nehodlal. Když byla nádrž plná, opøel se 
zády o dveøe spolujezdce a zaèal si balit 
cigáro.

„Ty buzny tam snad budou pùl dne,“ 
pomyslel si a nalízl lepidlo na papírku. 
Hotovo, paráda. Vložil nezapálenou ciga-
retu do koutku úst a vkroèil do shopu, 
patøícímu k benzínové pumpì.

„Dobrej,“ vlídnì pozdravil obrýleného 
uhrovatého prodavaèe a otoèil se k por-
noèasopisùm. Oèima pøejel názvy a titul-
ní stránky. Velký kozy, malý kozy, lesby, 
gayové. „Hmmm, fakt výbìr!“ øíkal si Ma-
rek.

Nechal èasopisy ve vitrínì a poodešel 
k lahvím s alkoholem. 

„Se kouknu, jo?“ zeptal se prodavaèe 
s kvetoucí tváøí.

„Ofkors,“ odvìtil mladý muž za pultem 
bezvadnou angliètinou s èeským pøízvu-
kem a zakoukal se pod kasu. Markovi 
bylo jasné, že tam má nìkterý z èasopi-
sù s podtitulkem ‚mládeži do 18 let ne-
prodejné‘. Na chvilku se zadíval na jeho 
zarudlý oblièej plný kráterù a zamyslel 
se, zda se pod pultem válejí lesby ne-  
bo gayové, velké nebo malé kozy. Toho 
mládence otipoval na Nadržené mamin-
ky, tøetí patro, druhý èasopis zleva.

Chvilku nechal koèovat pohled po 
vinìtách lahví. Na cenovky nekoukal, 
bylo mu jasné, že to nejlepší není tady, 
ale u prodavaèe za pultem.

Marek se odebral na záchod, ve 
dveøích se srazil s Lukášem.

„Hroznì to tam smrdí,“ oznámil mu.

„Co kecáš, idiote, ty konkrétnì máš 
hroznì vybranej èich... Hele, zabav nì-
èím toho prodavaèe, potøebuju tabák      
a nìjakej chlast. Øekni mu tøeba, že 
potøebuješ poradit s klínovým øemenem, 
nebo tak. Nìco vymysli, jsi chytrej kluk!“ 
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A Marek pohladil Lukáše po umaštìných 
zacuchaných vlasech, øídkých jako ranní 
kafe v motelu.

„Prosim vás, pane, mohl byste mi po-
radit? Potøebuju klínovej øemen do sto-
dvacítky.“ Lukáš improvizoval. Vyptával 
se, jaký je rozdíl mezi tím a tímhle, 
neopomnìl se optat na materiál a na 
životnost. Bodøe poplácával uhrovatého 
mladíka po zádech a nechával shop 
provonìt odérem svého týden neprané-
ho trika. 

Marek mezitím sbalil pìt pytlíèku ta-
báku Javaanse, asi deset balíèkù cigare-
tových papírkù Vážka, tøi lahve bourbonu 
RX, džin Beefeater, láhev zlaté tequilly 
Olmeca a karton cigaret Lucky Strike. 
Vše peèlivì naskládal do krabice a za-
mával do prùmyslové kamery. Podíval  
se pod pult, kde se krèily Nadržené 
maminky. Heuréka, trefa! Klidným kro-
kem pak prošel kolem èpícího Lukáše      
a prokvetlého prodavaèe, došel k autu, 
karton s nápoji a tabákem položil k zad-
nímu kolu a otevøel kufr. Pøerovnal bato-
hy a vytvoøil si otvor akorát na krabici, 
která se žuchnutím a zacinkáním za-
padla na dno nákladového prostoru jeho 
starého Forda. 

Pøes výkladní skøíò shopu vidìl Lu-
káše, jak krèí rameny a odchází. Pro-
davaè šel zpìt za pult a zahledìl se na 
Nadržené maminky. Zrudnul a ani si ne-
všiml Matouše a Jana, kteøí si napìcho-
vali kapsy bagetami a toasty. Matouš 
navíc s drzou samozøejmostí odcházel 
se dvìma dvoulitrovkami Coly. 

„Víš o tom, že když si dáš ve Francii 
na baru kolu, tak musíš øíct ‚Án koka, 
silvuplé?‘ Jinak dostaneš kulový,“ zeptal 
se Matouš Marka, který právì zahlédl 
prodavaèe, jak se odtrhl od Maminek     
a svùj pohled zacílil k ojetému fordu. 
Snažil se poupravit si rozkrok, aby mohl 
vybìhnout ven a donutit ty ètyøi mláden-
ce zaplatit.

„Stojí mu péro, zdrháme!“ rozhodl Ma-
rek, usedl za volant a nastartoval. 

Spojka, ruèní brzda, jednotka, plyn, 
dvojka... a... on the road...

Prodavaè nìco zaøval, ale to už ani 
Marek, ani Matouš, ani Lukáš, ani Jan 
neslyšeli. Marek ještì koukl do zpìtného 
zrcátka. Na zemi se tam v epileptickém 
záchvatu svíjelo tìlo muèedníka z èer-
pací stanice. Tìlo staré maximálnì dva-
cet let. Tìlo, body, kterému ležel celý 
svìt u nohou stejnì jako Matoušovi. Teï 
ale ležel u nohou svìta on. Uhrovatý,      
s firemní polokošilí umazanou od ze-  
mì, nafty a oleje. Škubal sebou, z oèí 
mu tekly slzy, svaly se nekontrolovatelnì 
stahovaly a uvolòovaly, mozek šílel.        
Z úst mu vytékaly sliny a vycházely 
vzdechy. To už ale Marek nevidìl. Ne-
vidìl to nikdo. Když záchvat povolil, 
pøevalil se mladík z boku na záda a vy-
stavil svùj zpocený a rozoraný oblièej 
obloze. Celý svìt mu ležel u nohou.

Byla první nedìle nového roku a i Pán-
bùh si dával voraz. 

„To bylo vo fous!“ shrnul Marek si-
tuaci, vyndal si nezapálenou cigaretu      
z koutku úst a napil se z poloprázdné 
láhve whisky. Flašku nechal kolovat. 
Nedbal na Matoušovy žluté zuby, na 
Lukášovy zamaštìné a zpocené ruce ani 
na Janovu vyrážku na pravém pøedloktí. 
Zapálil si a vyndal z autorádia kazetu 
Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho.

„Ty sraèky se nedaj poslouchat!“

Dnes už nemám sílu ani chu� vyprá-
vìt další pøíhody ètyø dnes již mrtvých 
desperátù. Vlastnì ani nevím, proè jsem 
mìl potøebu pøedchozí øádky psát. Vím 
jen jedno – chci vás, alespoò prozatím, 
ušetøit toho, co následovalo. Nìkdy... 
nìkdy vám pøíbìh jejich cesty dopovím. 
Až k jejímu konci.
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Nad letním koncertem

azúr na azúru
A tolik cizích tváøí v davu
že pomyslíš:

S tím vším mám tady žít?
Je to jen pouš� ze samých úst a oèí
Kdo by nám tady naslouchal?
Je pozdì na dialog
když každý jeden sám
a jen to holé: Žiju!

Co pro nì doslovnost?
Tou a� se brodí básník
ten co tu vždycky trochu za pùl blázna
Smìšný jak stále štìká na osud
a jak si vymýšlí i vlastní pošetilost

On – aby køièel – musí umýt ruce
v horoucím plameni
Že prý to pálí – no a co?
Je dítko ïáblovo a zpola dítko boží

Nech� je s ním nakládáno pøesto 
                                                milosrdnì:
Ne pøíliš hlasitì
Bez prolití krve

Hrát o èest?

Co když dávno není?
A pøece chtìl bys popostrèit zemi

aby sis mohl létat
Jako on – básník –

Nesl v sobì úzkost a nìco 
                                                  z chaosu
a ještì tíseò

že celý život tanèil
na rytmus kulhající

CENA BOHUMILA POLANA

Básník bude mít tvoje oèi
Karla Erbová

Už málem nevìøí v èas slunovratù
V útìšnou cizí øeè
V zapomenuté ráno

Co poèít v hodinì
Jež vypadá jak nùž

vbodnutý do obrazu?
Zradit ji? Zapøít? Nebo podlehnout?
Kde bychom bez ní byli?
Zde! Pøece zde a nabízeli k aukci
všelikou laènost bytí –

Však kdo ji uchopí? Kdo tu hladoví?
Možná on – básník
bude mít tvoje oèi. 

Kolik má lidský život

svìtových stran?
Snažím se pochopit
a stále mi to nejde
 èi spíše jde – tak –
od desíti k pìti

Jak se ty naše životy
znovu a znovu oddalují
abychom – cizí v další generaci –

už nechtìli nic slyšet!
Zvláštì ne o pøedcích
Zvláštì ne o potomcích

Chceme snad prázdno?
Bojíme se zdí? Sousedù? Schodiš�?
Oken ba i psù?
Chceme jen prchnout?
Bojíme se

koho tam potkáme
Tam – kde to nemá jména
Dejte mi zítra na tu dlouhou cestu
do kapsy úsmìv
nad tím co mi zbylo
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Ještì barevnou stužku, tady to trochu 

naøasit, tenhle cípek papíru narovnat, 

støíbrný proužek protáhnout mezi prs-

tem a destièkou z umìlé hmoty, aby se 

zkroutil do ozdobné spirály, a pak už by 

to mohlo být hotové. Schylovalo se k ve-

èeru a za pár minut se blížil konec odpo-

lední smìny. Potom dopije poslední dva 

loky vychladlého èaje, vypláchne hrne-

èek, zkontroluje vaøiè a rychlovarnou 

konvici, na okna zavìsí møíže, zamkne 

kvìtinový stánek na koneèné stanici 

tramvajové linky a koneènì pùjde domù.  

Balila do ozdobného papíru poslední 

kytici toho dne a dala si záležet, nebo� 

co je poslední, to má být vždycky nej-

hezèí. 

Bìlovlasý staøec stojící opodál u re-

gálu patrnì nikam nespìchal. Zaujatì si 

prohlížel rùznì tvarované svíèky, které 

mìly barvu sluncem prosvícené duhy. 

„Tak to máte hotové, pane…“ øekla 

Martina, „budete mít ještì nìjaké pøání?“

Muž se otoèil a usmál se. Sáhl pro 

dvì vysoké svíèky, vrátil se k pultu               

a z kapsy vytáhl penìženku. 

„Je úplná škoda si je zapálit, jak jsou 

pìkné, co øíkáte?“ pohlédl na displej po-

kladny a zaplatil nákup. 

„Máte pravdu…“ odpovìdìla, a pøitom 

se snažila poèítat bankovky, které mu 

vrátí nazpátek, „já jich mám doma taky 

celou øadu a vždycky je mi líto nìkterou 

použít. Možná tak nìkdy na slavnostní 

pøíležitost… Ale dneska veèer si urèitì 

jednu zapálím.“

„Proè zrovna dneska?“ 

Lubomír Mikisek

Poslední kytice 
(ukázka z povídky) „Mám kulaté narozeniny,“ øekla a za-

vøela zásuvku pokladny. 

„Tak to vám gratuluju a hezky si je 

užijte,“ na chvíli zaváhal a pak dodal: 

„My zase slavíme se ženou padesáté 

výroèí naší svatby, vìøila byste tomu?“ 

Pohlédla na jeho vrásèitou, strništìm 

bílých vousù zarostlou tváø a dovedla si 

ho pøedstavit jako vìrnou oporu které-

koliv ženì. Stál vzpøímenì jako èlovìk, 

který ví, co chce. V oèích mìl ale jiskru  

a opravdu vypadal jako pevná skála 

uprostøed nejistoty všedních dnù. 

„Ano, u vás bych tomu vìøila,“ odpo-

vìdìla a muž se potìšenì usmál.

Zamkla za ním dveøe, na obì okna 

nasadila kovové møíže a do petlic cvakla 

visacími zámky. Pak zaèala poèítat 

hotovost v pokladnì. Dnes byla tržba 

kupodivu malá, byl to jeden z nejslabších 

dnù za celý týden, ale zatím si z toho 

hlavu nedìlala. To se nìkdy stává, 

zvláštì zaèátkem mìsíce, když mají li- 

dé pøed výplatou hluboko do kapsy.     

Ale pøesto se èas od èasu zabývala nì-

kolika nápady, jak ve svém kvìtináøství 

zvýšit návštìvnost. Možná by pomohly 

nìjaké slevy pøi svátcích, nebo tøeba roz-

šíøit sortiment... Musí to promyslet.

Uložila peníze do kabelky a vztáhla 

ruku k vypínaèi, aby zhasla svìtlo, když 

nìkdo zaklepal na sklenìné dveøe. Až 

sebou leknutím trhla. Ruka jí zase klesla, 

podívala se na hodinky a pak se otoèila. 

Za dveømi stál muž, možná tak okolo 

ètyøicítky, snad o pár let víc. Byl pøed-

klonìný, aby mu byla vidìt hlava pod 

cedulkou s otvírací dobou, tváø mìl pøi-
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tisknutou na sklo a vedle ní sepnuté  

ruce, jako by se modlil. Dokonce jimi 

prosebnì pohyboval nahoru a dolù. Vy-

padalo to trochu smìšnì, ale zároveò      

i naléhavì, takže ihned vykroèila ke 

dveøím s úmyslem je odemknout. Poz-

dìji se divila, jak mohla být v dnešní 

dobì rùzných loupeží a násilností tak 

bláhová. Vždy� to od nìho mohla být   

jen pøetváøka s cílem jí ublížit, ale nyní 

na to vùbec nemyslela a s jakousi ne-

pochopitelnou dùvìrou otoèila klíèem.

„Prosím vás, paní Novotná, vy jste 

moje záchrana…“ vyhrkl a narovnal se, 

„já se omlouvám, že vás obtìžuju, ale 

nutnì bych potøeboval ještì dneska 

sehnat kytku. Pokud možno nìjakou 

pìknou a velkou…“

Hledìla na nìho a první, co si uvì-

domila, bylo, že ji oslovuje pøíjmením. 

Odkud zná moje jméno? Zarazilo ji to     

a na okamžik dokonce zvažovala, zda 

mu nemá zavøít dveøe pøed nosem, ne-

bo� to pokládala za pomìrnì dost dù-

vìrné, a to se jí pøi prvním setkání s ne-

známým èlovìkem vùbec nelíbilo. 

„My se odnìkud známe?“ zeptala se  

a v hlasu jí zaznìl tón ostražité nelibosti.

„Vy mì ne, ale já jsem si vás pøeèetl 

tady na té tabulce.“ Bože, takový trapas, 

pomyslela si, jak jednoduché vysvìtlení, 

a já z nìho málem udìlám zloèince. 

Ještì že mi neèetl myšlenky.

„Pojïte dál,“ usmála se a otevøela 

dveøe, „skoro jsem vás považovala za 

lupièe.“

„Ani se vám nedivím. Omlouvám se…, 

já vím, že chcete jít už domù, ale prosím 

vás, musím tu kytku vážnì mít, bez ní 

bych byl úplnì nemožný…“

Zamkla a obešla prodejní pultík. Pøe-

ce jen se za ním cítila trochu jistìjší.

„Tak co byste si pøál? Mám tady chry-

zantémy, lilie, orchideje, ty jsou obzvláštì 

pìkné, nìjaké gerbery, pár rùží…“ 

„Mnì je jedno, co tam všechno bude, 

hlavnì a� je to hezkej a velkej pugét… 

Nechám to na vás, udìlejte to, jak uzná-

te za vhodné. Je to samozøejmì pro 

ženu.“

Vzpomnìla si na svoje dnešní naro-

zeniny, a pøestože celé dny pracovala     

s vùnìmi a s èerstvými kvìtinami, vì-

dìla, že by to vnímala úplnì jinak, kdyby 

od nìkoho mìla sama nìjakou dostat. 

Vázala poslední kytici toho dne, to už 

vìdìla víc než jistì, a ta jí narùstala pod 

rukama. Nejdøíve elegantní a vysoký 

støed, pak pozvolna snižující se okraje,  

a muž ji pozoroval. Cítila jeho upøený 

pohled, až z toho zrozpaèitìla. Kdyby 

alespoò nìco povídal, pak by jí to ne-

vadilo, ale on mlèel a jen se na ni díval.  

„Jste hezká a ta vaše kytka taky…“ 

øekl náhle, jako by jí èetl myšlenky. 

Mìla dojem, že se pøeslechla, a kdyby 

bývala v tu chvíli pila kávu, urèitì by se 

zakuckala. Radìji na to ani nechtìla rea-

govat, nebo� taková slova jí už dlouho 

nikdo neøekl. 

„Už jste nìkdy takovouhle kytici vy 

sama dostala?“ promluvil vzápìtí znovu. 

„Ne. Vlastnì ani pøi svatbì ne.“

„Tak to je dobøe.“

Zvedla k nìmu oèi a ve tváøích trochu 

zèervenala. 

„Co je dobøe... že jsem ji nedostala?“

Usmál se. „To ne, tak jsem to ne-

myslel… Je dobøe, že je tak výjimeènì 

krásná, protože ona si ji zaslouží.“ 

Na jazyku jí zasvrbìla otázka, chvíli 

zkoumala její pøíchu� a pak ji vyslovila 

nahlas. 

„A kdo je to ona, jestli se mùžu 

zeptat?“ 
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Milan Èechura

Tlachalové
Místem jejich pravidelných setkání 

byla knajpa. Pravovìrná ètyøka. V ní use-
dali každý ètvrtek ke stejnému stolu. 
Míra, Pepa a Valy. Valy se sice jmenoval 
Robert, ale s ohledem na Pepu, který 
neumìl vyslovovat  ‚r ‘, si na pøezdívku, 
odvozenou od jeho pøíjmení Vala, rych- 
le zvykl. Zvykl si i Míra, u nìhož tuto 
obezlièku Pepa použít nemohl, nebo� 
mìl v rodném listì zapsáno Miroslav Ko-
zohorský, a jelikož striktnì  odmítl ‚Kozu‘, 
zbyl na nìj mírnì zdeformovaný ‚Míra‘.

S chozením do práce skonèili všichni 
pøed patnácti lety. Za tu dobu už každý   
z nich zapomnìl, v èem kdysi vynikal     
a dokonce se všem z hlavy vykouøilo       
i to, proè se tu zaèali scházet. Jisté         
u nich byly však tøi vìci. To sezení trva- 
lo pokaždé tøi hodiny. Jejich konzumní 
maximum se ustálilo, k nelibosti vrch-
ního, na dvou pivech. A nepopiratelná 
byla i jejich schopnost tlachat o èem- 
koli. V této èinnosti dosáhli mistrovství     
a nad jejich stolem se skvìl v barvách 
vyvedený nápis, který tam pøed nìkolika 
lety vytvoøil anonymní, malíøsky nadaný 
štamgast.

TLACHALOV

„1750,“ øekl Pepa a pøejel pohledem 
své spoleèníky.

„Co se stalo v roce 1750?“ zeptal se 
Valy.

„Jak to mùžu vìdìt,“ odsekl Míra. „Já 
si nepamatuju, co bylo vèera.“

„Neymav,“ rozzáøil se Pepa, když 
zjistil, že jeho poznámka vyvolala zájem.

„Jaká Neymav?“ vyvalil oèi za svými 
tøemi dioptriemi Valy.

„Ne jaká Neymav, ale jaký. Ten bva-
zilský fotbalista. Hvál za Bavcelonu,“ 
upøesnil svou pøipomínku Pepa.

„Ale ten se nenarodil v roce 1750,“ 
oponoval Míra. „Tím jsem si naprosto 
jistý.“

„1750 kovun,“ usmál se Pepa.

„1750 korun jsem mìl pøedevèírem,“ 
zaškaredil se Valy. „Pak mì stará poslala 
na nákup.“

„Ty vole, ta moje mì tam poslala 
dneska, ale 1750 korun mi nedala,“ 
vyhrkl zdìšenì Míra.

„Za minutu. 1750 kovun beve za mi-
nutu,“ dokonèil Pepa myšlenku.

„Kdo? Mírovo stará?“ Valy vypadal 
jako velký tlustý otazník.

„Proè by moje stará mìla brát 1750  
za minutu?“ Míra lehce zbrunátnìl. „Co-
pak je nìjaká prostitutka?“

„Pvoè by mìla být tvoje stavá pvos-
titutka,“ podivil se Pepa. „O èem to 
pvoboha melete?“

„Ty jsi zaèal,“ odsekl Valy. „1750 za 
minutu.“

„Aha,“ zadumanì øekl Pepa a horeè-
nì pøemýšlel, proè se o tìch 1750 ko-
runách a minutì zmínil. Kolem stolu se 
rozhostilo ticho.

„No, já nevím,“ pokusil se prolomit 
hradbu mlèení Míra. „Øíkal jsi nìco         
o Brazílii.“ Valy pøikyvoval a z jeho ne-
pøítomného pohledu bylo poznat, že 
kdyby Míra použil místo Brazílie Argen-
tinu, pøikyvoval by taky.

Pepa svraštil èelo a tìkal neklidnì 
oèima. „Vum,“ vykøikl najednou. „Tøi vu-
my,“ upøesnil svou objednávku smìrem  
k hostinskému.

„Doufám, že ten rum nebude brazilský 
a nebude stát 1750 korun.“ Valy pùsobil 
dojmem, že tato skuteènost je zcela zá-
sadní pro jeho další život.
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„Už jsem si vzpomnìl,“ zajásal Pepa 
bezprostøednì poté, co do sebe obrátil 
nahnìdlou tekutinu. „Neymav, ten bva-
zilský fotbalista, beve 1750 kovun za 
minutu. On totiž pøestoupil do Pavis 
Saint-Gevmain.“

„Já jsem taky jednou pøestoupil,“ pro-
nesl temným hlasem Míra. „Z tramvaje 
do trolejbusu a chyt mì revizor. 1750 
korun mì to teda nestálo, ale 600 bylo 
bìhem minuty v øiti.“

„Kolik jsi øíkal, že bere ten Neymar?“ 
pøidržel se pùvodního a znovu mizejícího 
tématu Valy. „1750 za minutu? To je…   
to je… to je…“

„To je v prdeli,“ vykøikl Míra. „Kam se 
na nìj hrabou tøeba… tøeba… kurvy!!!“

„Viï,“ øekl Pepa a nejistì se rozhlédl. 
„Ale vo kuvvách jsme už dneska mluvili, 
ne?“

„Všechno jsou to kurvy,“ procedil mezi 
zuby Valy. „A platíme je z našich daní.“

„No, ty urèitì,“ sykl Míra.

„No, ty uvèitì,“ pøidal se Pepa.

Všichni tøi hluboce oddychovali. Tak je 
ta diskuse zmohla. Za chvíli Valy kývl na 
obsluhu a nechal pro každého pøinést 
druhé pivo. Vzhledem k tomu netypicky 
vloženému rumu toho mìli Míra, Pepa     
i Valy až dost.

„Ale hezky jsme si popovídali,“ øekl asi 
po pìti minutách Míra. „A o èem se bu-
deme bavit teï?“

„1750,“ øekl Pepa a pøejel pohledem 
své spoleèníky.

„Co se stalo v roce 1750?“ zeptal se 
Valy.

„Jak to mùžu vìdìt,“ odsekl Míra. „Já 
si nepamatuju, co bylo vèera.“

Z korespondence Josefa Hrubého
a Iva Fencla (1999 2004)–

8. 5. 2001

Vážený pane Hrubý, milý pøíteli! 
Pøijmìte pøání pevného zdraví k Vašim 
narozeninám, vždy� bez zdraví je všech-
no nièím; nebo skoro nièím. Ale mladí 
jako Vy nebo já si toho obèas zapome-
nou vážit a ti postarší jako tøeba Adolf 
Branald (jenž zrovna tuhle zas hovoøil       
v televizi) nám to svou vitalitou... vìru 
nepøipomenou.

Ètyøi z mých básnièek teï vyšly v Ma-
lých milostných básòovinách, zatímco 
pátá je jen jednou z napùl recesních 
øíkánek, jak jsem je v lednu oddrmolil   
pøi svém vystoupení v Masných krámech 
(v Západoèeské galerii). Opravdu se ale 
za pravého básníka nepovažuji.

A když už jsem se zmínil o recesi, 
uvedu ještì tuto zajímavost. Pøijali mì 
právì do první existující Èeské spoleè-
nosti Sherlocka Holmese a musel jsem 
pøitom jen zodpovìdìt otázku, kolik že 
schodù vedlo z haly do Watsonova         
a Holmesova bytu na Baker Street.      
Ve sdružení jsou registrováni taky Bøeti-
slav Hodek (shakespearolog a autor 
Velkého anglicko-èeského slovníku), 
pøekladatelky Zora Wolfová a Eva 
Kondrysová, Ilja Hurník a David Souèek 
z Vídnì, syn spisovatele Ludvíka Souè-
ka. Máme i po jednom èlenovi z Japon-
ska a USA. Setkání se konají v Mánesu. 
Pro mne je tu nejzajímavìjším kolegou 
Rudolf Èechura, zatím jediný „èlen hlavní 

STOPY
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holmesovské spoleènosti v Anglii“. Jinak 
ovšem vzniklo po svìtì podobných sher-
lockovských spoleèností už skoro osm 
set.

Èechura mìl teï v Plzni autogra-
miádu v Navì, a tak jsem se domluvil          
s jedním bývalým kolegou z pošty, že 
tam pùjdeme. Potkali jsme i další par-
�aèku, i rozdal jsem všem Èechurovy 
knížky: „A dìlejme, že k sobì nepatøíme! 
A� má vìtší radost!“ Ale bylo mi trochu 
smutno, že tam jinak nikdo nepøišel, 
aèkoli mìli ve výloze po týdny velkou 
ceduli. Èechura podepsal knihu svých 
povídek o Holmesovi, podepsal i první 
vydání knihy Maxipes Fík a já si nechal 
vepsat vìnování do Jak se stát Sher-
lockem Holmesem. Je zajímavé a pøí-
znaèné, že i tak nevinný název v roce 
1978 (kdy kniha poprvé i naposled vyšla) 
vadil, a tak se svazek vlastnì jmenuje 
Abeceda dùvtipu. Ve ètrnácti jsem jej 
dostal od mladší sestry Evy, která mi  
tam tehdy vepsala: „Ctiteli Sherlocka 
Holmese!“ No, a pan Èechura mi vìno-
vání vepsal hned nad to.

Ve Spoleènosti dostal funkci odbor-
ného poradce, ale protože náš president 
je recesista, píší mu to jako „odporný“ 
poradce. „Pane Èechura, mìl bych do-
taz ohlednì našich stanov,“ øekl jsem. 
„Podívejte, souhlasím s názorem, že 
pøíbìhy Sherlocka Holmese napsal dok-
tor Watson a sir Arthur Conan Doyle    
byl jen jeho literárním agentem. To beru. 
Ale proè máme, k èertu, vìøit, že Sher-
lock nikdy nezemøel?“

„To vám snadno vysvìtlím, pane ko-
lego,“ povídá Èechura. „V Kánonu je da-
tum Holmesova narození. 1854. Res-
pektive lze to datum odvodit. Ale Doyle 
nikde neuvádí, že Sherlock zemøel. Ten 
údaj v Díle obsažen není a už tam ani 
obsažen nikdy být nemùže, a tak Holmes 
žije stále.“

Inu, logika básníkù.

Sherlock Holmes

Blahé pamìti

Z knížek pro dìti

Žije dodnes

Vítìzslav Nezval                           (IF)

11. 9. 2001

Milý pøíteli, pøijmìte knížku, která 
vyšla i díky Vám, a ještì jednou díky za 
Vaši podporu od zaèátku, bez které bych 
nic nedokázal.                    Váš Ivo Fencl

15. 12. 2001

Vážený pøíteli, i písemnì co nejhezèí 
Vánoce Vám i všem Vašim blízkým        
a š�astný rok 2002. Vždy od Vás po-
zdravuji maminku, která je (mimocho-
dem) DALEKO pilnìjší ètenáøkou než   
já. U ní na Obchodní akademii mìli        
v sobotu den otevøených dveøí, i pøišli      
k matce jacísi Koudelkovi s patnáctile-
tým synem pøed pøijímaèkami a povídají: 
„Pamatujete nás?“ Kdysi, pøed mnoha     
a mnoha lety, budoucí Koudelková hez-
ky zpívala, i poslala ji má maminka do 
sousední tøídy za klukem Koudelkou, 
dobrým na kytaru. „Vidíš tady tu paní?“ 
zeptal se v sobotu onen Koudelka syna. 
„Nebýt jí, nebyl bys.“

Otázkou zùstává, do jakého svìta se 
dìcka rodí DNES. Sám mám dvouletého 
syna a nehovoøím teï jen o skuteèných 
tragédiích, jakou byla newyorská (o niž 
se zrovna otírám v jedné své povídce), 
ale myslím i na trable jen literární. Tak 
tøeba na konec èasopisu Nové knihy.

Celé dìtství, mládí, celý život jsem 
zvyklý je týden co týden proèíst s tuž- 
kou v ruce, vybrat, co bych si rád koupil, 
co bych NÌKOMU koupil, co staèí si 
pùjèit v knihovnì, co radši pominu...        
A teï? Utrum. Ale vìøím, že Nové kni-  
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hy nìkdo pod touž hlavièkou zase 
odstartuje.

I když „je to každému úplnì jedno“, 
jak konstatuje Irena Zítková v dopise, 
který pøede mnou leží. Zrovna ona psala 
do Nových knih velmi èasto. A sám jsem 
mìl štìstí, i když polovièní. Anotace na 
Kynžvart totiž vyšla právì v jejich po-
sledním èísle. A recenze?

Tu napsala právì Irena Zítková – pro 
to další èíslo – a to už nevyšlo. A tak mi 
recenzi poslala, abych ji nìkde vydal 
sám. Jmenuje se Pøedsvatební výlet do 
Kynžvartu.

Udìlal jsem si taky nedávno výlet do 
Mariánek a našel si tam pùvabnou pro-
dejkyni Kynžvartù pøímo na rohu koloná-
dy. Párala jsem nenavštívil, nebyl bych 
proò pøínosem, ale napsal mi a Kynžvart 
pochválil, že je to podle jeho názoru 
dobrá kniha (což dvakrát podtrhl). Bohe-
mista Vladimír Novotný míní, že si toho 
mám vážit.

Aè mrzlo, v Mariánkách je vždy 
pìknì. Páralovi se nedivím, že se tam 
pøestìhoval z Ústí. A napsal novou, 
slušnou prózu Hodina lásky v Marián-
ských Lázních, která vyšla v knížce 
padesáti povídek Mìstopis. „Jazyk ne-
má být vnímán,“ razí Páral a to je i mým 
pøesvìdèením. S tím ovšem pøíliš básnit 
nemohu.

Zmínìný už Vladimír Novotný mi na-
psal, že „s výhradami“ zvládám romá-
novou formu, což je snad až moc velká 
chvála – a nevím, zda spravedlivá –, ale 
že o povídkách, kde jdu obèas mimo,   
by si rád se mnou promluvil. A pozval mì 
na únorové køtiny své knížky. O Kyn-
žvartu napsal Novotný také do èasopisu 
Èeský jazyk a literatura; velmi si toho 
vážím.

Kynžvart jsem poslal i naší plzenecké 
rodaèce doktorce Alenì Vrbové, která, 
jak víte, v Mariánkách léta žila a pra-
covala. Odpovìdìla velmi mile. Zato 

Milan Jungmann mi vypsal spíš nega-
tiva, jak on je vidí; jeho dopis bych Vám, 
pane Hrubý, rád ukázal.

Jinak se nestaèím divit, co námìtù    
se neustále o duši otírá... Jedna spolu-
žaèka mi napsala z karmelitánského 
kláštera v Béthune, ne, tam byla pani 
Bonacieuxová; z karmelitánského kláš-
tera v Linci, a její rodièe mi ukázali fotky         
z tamního života.

Jiná zase umøela pøi havárii, což jsem 
dlouho netušil, a zvláštní, že teprve pár 
let po její smrti si èlovìk nad starou, 
èernobílou fotografií z Krkonoš vsugeru-
je lásku. Ale tenkrát v osmièce jsem si 
Zuzany Noskové takøka nevšímal. A je 
pozdì. Kipling prý psal i proto, že se mu 
stýskalo po Indii, a mnì se spíš vrací 
situace vyjádøená oblíbenou vìtou Jiøího 
Navrátila: „Nejvíc se stýská po tom, co 
nikdy nebylo.“

A co víc? President Spoleènosti Sher-
locka Holmese zrovna v našem Zpra-
vodaji zveøejnil povídání o tom, jak jsem 
holmesovce „propagoval mezi západo-
èeskými spisovateli“, i musel jsem mu 
slíbit, že 6. ledna pøijdu na schùzi, abych 
si cinkl sklenkou u pøíležitosti 148. výroèí 
narození pana Sherlocka Holmese. – 
Holmesovsky starosvìtské Vánoce tedy 
závìrem pøeje                            Ivo Fencl

27. 11. 2002

Milý I. F., moc se mi líbí Tvá rubrika 
Triko paní Ivany v Novotného mìsíèníku 
Plzeòský literární život. Dejte to ale 
dohromady. Vydalo by to na knížku?  
Text o Asimovovi je výborný, ostatní 
také. Nepíšu dlouhé dopisy, tak alespoò 
toto. S pozdravy také paní matce. Pøes 
ty dva kopce.                               Josef H.

10. 5. 2004

Vážený a milý pøíteli! Zatímco Vy pí-
šete dopisy krátké, anebo rovnou báseò, 
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já už se to asi nenauèím. Pøeji zdraví      
a vše dobré a smíølivé okolo Vás! Pøeji 
také básnì. Zvu Vás i k nám do Plzen- 
ce a ještì zavolám, zda by se to hodilo 
tuto nedìli. Rád bych Vám totiž pøed-
stavil – a lépe než na loòském pøedává-
ní Polanovy ceny – svou skorocho� Lídu. 
A také syna Filipa, s nímž už je rozumná 
øeè a poèítá nejménì do ètyøiceti, trochu 
odeèítá a sèítá a hlavnì chápe humor    
a stále se smìje. 4. kvìtna mu bylo pìt 
let.

Z letošního holešovického Svìta kni-

hy vzpomínám na letmé potkání se Šik-

tancem, na stálé potkávání „Vívega“, na 

zajímavého autora s poetickou duší 

Františka Novotného, na plzeòského na-

kladatele Jirkovského (a jak dostal snad 

deset cen).

Má skorocho� má bohužel myasthenii 

a snad i vrozenou cirhózu jater, strašnì 

se o ni proto bojím. Syn ji velmi, velmi 

miluje. Zrovna v jeden den Veletrhu byla 

na kontrole v nemocnici v Praze, ale to    

i pøedtím a ještì tam pùjde. To teprve si 

èlovìk uvìdomí, že by snad nemìl tolik 

psát.                                                       I.

20. 12. 2004

Vážený pane Hrubý, milý pøíteli! Mùj 

otec Ivo Fencl reagoval tuto sobotu na 

mou kapitolu z knížky, na tu o (i Vaší) 

Koterovské. Tak si pro zajímavost pøe-

ètìte, jak se za socialismu jeden zatvr-

zelý doktor filozofie (mùj táta) natruc 

všem vyuèil pekaøem a jak dìlal noèní.     

I to jeho klímání pøi štìdroveèerní po-

lévce si vybavuji.

Pøeji Vám klidné a š�astné Vánoce     

a do roku 2005 rovnìž hodnì štìstí        

a pøedevším zdraví, což vše si dovoluji 

popøát i Vaší paní. Asi tak do února 

dokážu, jak cítím, pøepsat Smíš zùstat 

mrtev, a tak bych tu knížku rád pak 

pøinesl do Støediska západoèeských 

spisovatelù k posouzení, respektive za-

øazení do nìjakého poøadí. Jen je trochu 

smutné, že má „poštovní“ láska Ivana,    

o které tam píšu, se už mezitím staèila 

rozvést, takže mnou idealizovaná její 

rodinka, kterou tam obletuje neviditelný 

duch, dávno neexistuje. Nìkdy si na-

mlouvám, že kdyby si Ivana a Ivan mou 

knížku pøeèetli, hned by se mìli pod 

jejím (a mým) vlivem radši, a tøeba by  

jim to nezkrachovalo. Ale bohužel tuším, 

že literatura takovou sílu nemá. Nìjak    

si nevzpomínám na žádný pøíklad, kdy 

mìla. Škoda!

Švandrlík mi v pátek náhle poslal svùj 

a Nepraktùv kalendáø na pøíští rok, tak 

mu asi mùj èlánek o nìm v Plzeòském 

literárním životì udìlal radost. I z tìchhle 

portrétù spisovatelù bude jistì jednou 

kniha, ale pøipadá mi, že to má èas!

Vyøídil jsem pozdravy, ale moje paní 

je na tom bohužel moc zle a bojím se     

o ni. Bolesti musí tlumit i morfiem a na-

vzdory mnoha chemoterapiím se jí v ját-

rech asi nic nemìní. Nekoneènì bych    

si pøál, aby tu zùstala ještì co nejvíc let, 

až by bylo našemu synovi tøeba patnáct.

Teï mu je pìt. Nekoneènì si to pøeju, 

ale nevím, jestli mi doktoøi takové nebo 

ještì i vìtší pøání splní. Mám Lídu rád 

navzdory jakémukoli vztahu k Ivanì 

(anebo MUDr. Zuzanì z další rubriky),   

a jak ji mám rád, si teprve nyní uvì-

domuji nejvíc. A rozumíme si tak, že už 

se to nikdy s nikým nemùže opakovat,     

i zpytuji svìdomí, kdy jsem na ni nebyl 

dost vlídný. Na Vánoce ji pustí z ne-

mocnice, a tak budeme všichni spolu –   

a s jejími rodièi. Pøeji hodnì vzpomínek 

pro Vaši knihu pamìtí a inspiraci k ver-

šùm. Poezie a� pøežívá navzdory všemu. 

A ona pøežívá! 

Váš Ivo Fencl mladší.
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Katastrofa Karla Šábra
Jaromír Komorous 

„Katastrofa, katastrofa,“ hulákal Karel 
Šábr a hnal pøes náves. Nevypadal dob-
øe. Jeho bìh taky ne. Pøekousl viržinko, 
a to chlapovi nepøidá. Zadýchanì vpadl 
do šenku právì ve chvíli, kdy hosté         
a v tomto pøípadì i sousedé hodnotili 
jeho nekonvenèní pøíchod k výèepnímu 
pultu. Sledovali jej oknem. Bylo nesty-
datì dlouho vidìt. Ale v zimì by o to 
pøišli.

„Dej mi šviháka, Véno,“ vyèerpanì 
zahuhlal k šenkýøi.

Ten bravurnì sáhl za sebe. A co mys-
líš? Mìl ji tam. Láhev s tmavou tekutinou 
nebyla už chvíli plná, ale prošlé lhùty    
ke vhodné konzumaci se nikdo obávat 
nemusel.

„My jsme vosk?“ ozvalo se od stolu. 
„A já vùl ti dal 5,4 za umìlecký dojem.“ 

Šábr slyšel to nervózní bubnování 
prstù po desce stolu, vidìl uprostøed ne-
dbale složenou, v tuto chvíli neprakticky 
nepracující hromádku karet a cítil pro-
palující pohledy. Stál tam jako gladiátor  
v Koloseu pøed vpuštìním do arény. Sví-
ral ruce v pìsti a odhadoval sílu soupeøù.

Vzdychl si. Utrápeným zrakem se po-
díval na hospodského. Trhl hlavou ke 
stolu. Šenkýø kývl.

Karel se vydal na ty ètyøi metry po-
chodu k týmu tempem odsouzence k pøi-
chystané gilotinì.

Celý zsinalý si pøitáhl ke spoleènosti 
pátou židli a ztìžka usedl.

„Co je?“ zeptal se nìkdo.

Oslovený, uvìznìný ve své nekoneè-
né depce, mávl ploutví. Bojoval s vlastní 
dùstojností, jež ho nabádala neklapat zo-
bákem na první stisknutí knoflíku. Pak se 
v nìm pochlapil skøítek Extrovert. Karel 

pøece patøil mezi lidi. Nìkdy se trapnì 
domníval, že dokonce jim. Pýcha? Spíš 
prùmìrnost. Nedostateèná analýza situa-
ce. Ale s lidmi se mluví, tak jako tak! 

„Julèa je normální bìhna, pánové,“ 
vymaèkal ze sebe z posledních sil. Roz-
hostilo se ticho.

Potutelnost si vzala náhradní volno    
a škodolibost radìji sekla áèko.

„Zbouchnul ji nìjaký frajer a já ani 
nevím odkud. Véno, dej nám to ještì 
jednou,“ vysoukal ze sebe skoro plaèky.

„No tak, Šábr, vzpamatuj se,“ vrazil 
mu herdu do zad ten, co sedìl nejblíž. 
Zbylí tøi se zvedli ze židlí a s radostí se 
pøidali. 

„Hele, nechte si tu pøízeò na jindy,“ 
houkl šenkýø a položil mezi nì tácek.

„Vždy� jich je šest,“ zaplakal znovu 
Šábr.

„A já se budu koukat?“ zeptal se hos-
podský Véna ukøivdìnì.

„No jo. Tak jdem na to,“ zaøval Karel 
najednou a s funìním se postavil. Ostat-
ní ho chápavì následovali. 

Kalíšky zacinkaly o sebe. Kopli to tam. 
„Zabiju ji, dìvku,“ øekl Karel. 

Vylekali se. „Šábr, na to jsme nepili.    
V tom nejedu,“ zasípal jeden, co vypadal 
jako dobøe rostlý funebrák. „Jestli tì to 
hned nepøejde, zavolám klidnì policii,“ 
dodal.

„Víš, jak já teï vypadám? Nemám jiné 
øešení. Ani pro ni, ani pro sebe.“

„Kecáš. Až Julèa slehne, tak mi jedno 
kotì holt pøineseš.“

„A mnì druhé,“ pøipomnìl se hejhula, 
jenž byl zatím zticha. Výmìnkáø na vý-
letì, co chcete. 

Šábrovi se vracela barva do tváøí. 
Takhle si to pøedstavoval. 

KATASTROFY
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Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Èást 2 –
Téma: Literárnìteatrální akce 
na Vitince (2011–2017)

Vlno klimbá u stolu, Èechíno oplakává 
prohru Viktorky, zachumlal se do houní   
a pobrukuje si smuteèní verzi viktorián-
ské hymny…

Zdenda (Zdenìk Nìmeèek, èlen Anti-
divadla – pozn. redakce): Ta spoleènost 
se…

Pepa (Josef Straka, básník – pozn. 
redakce): S tou demokracií…

Socha: Ty hodnoty…
Patka: Ten národ…
Vlno: Jo, jo.
Zdenda: Hrozí nám…
Pepa: Nemìlo by se…
Socha: Musí se…
Patka: Nebezpeèný je…
Vlno: Pravda, pravda.

(3. 8. 2017, 2.00)

Na kole dorazil Tìtiva (Pavel Soukup, 
donátor a fanda na Antidivadlo – pozn. 
redakce): Mùžu si dát sprchu?

Socha: Dej. Neteèe teplá.
Tìtiva: Puèíš mi ruèník?
Socha: Na hajzlu ti leží hadr.

(4. 8. 2017, 17.45)

Socha: Charvy, taky nìco sežer.
Charvy: Vždy� jím.
Socha: Kouøíš cigáro.
Charvy: Mnì to staèí.
Pe�a (Petr Novák – fanda a body-

guard Antidivadla – pozn. redakce): 
Charvy, máš bøicho, víš to?

Marek (Marek Maroviè, architekt a scé-
nograf – pozn. redakce): Je taky po dí-
tìti.

(4. 8. 2017, 22.10)

Pøijeli Šimon a Matouš, rozumìj Be-
bleb a Robert Janda.

Socha: O èem jste si v autì povídali?
Bebleb: Ro Robert mi v autì recitoval 

svou báseò.
Robert: Jeden lot, jeden Bebleb, dva 

loty, dva Bebleb.
(28. 7. 2016, 17.00)

Germán: Už jsi pøeèetl moje satanský 
dílo Orbis Pictum?

Socha: Pøeèetl. Co chceš slyšet?
Germán: Jako KGB, pravdu.

(28. 7. 2016, 20.08)

Bavíme se o Sochovi. Mìl vždy za 
kamarády sportovce nebo intelektuály. 
Pe�a øíká, že se to dá diagnostikovat 
jako bipolární porucha. Socha je vlastnì 
nemocnej.

(Kòour, 29. 7. 2016, 20.15) 

Filmožvásty u�al Charvy, když uchlá-
cholil Vrábleho, aby se nebál komárù:  
Na tebe nepudou, máš místo krve splaš-
ky z Gangy.

(21. 7. 2015, 23.03)

Vráble volá do Rokycan, že objedná 
taxi.

Charvy: Nìkam jedeš?
Vráble: Øeknu mu, a� pøiveze cigára.

(22. 7. 2015. 0.25)

Pøijel Patka, všichni ho radostnì 
zdraví, kromì Charvyho: Neradujte se,  
to je, jako když pøijel strýc Pepin.

(23. 7. 2015. 15.35)

Veranda, káva, èaj, Kòour hovoøí        
o posilování, Patka provádí Šipièe ro-
dinným stavením, právì jsou na pùdì – 
tzv. menší okruh, vìtší okruh je i s ga-
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ráží, na to Šipiè nemá. Chystáme se na 
pøesun do Ósaky (antidivadelní výraz pro 
hospodu ve vsi Osek – pozn. redakce), 
kam za náma dorazí Robert Janda. 
Zdenda je pøirovnáván k pavoukùm, taky 
nemají krk, jenom hlavohruï.

(25. 7. 2015, 11.00)

Charvy a Jeng (Jan Rejcha, byznys-
men – pozn. redakce) si dávají zele- 
nou, shodnì tvrdí, že je to informace       
v tekutém stavu…, Bebleb je š�asten, 
pøedèasnì obìdvá kuøe melancholik…, 
Charvy rozbil sklenièku, napomínám jej  
a vyzývám, a� spouš� uklidí, „Já?“ diví  
se Charvy…, Jeng usíná na trávníku, 
Jana VejH2O navrhuje dát Jenga do 
stabilizované polohy, Ingus (Radek 
Vydra, soudce a bývalý èlen Antidivadla 
– pozn. redakce) oponuje, že Jengova 
stabilizovaná poloha je v sedì U Salz-
mannù…, Vráble nechápavì civí na    
svý lože: Nerozestlal jsem si, asi jsem 
vùbec nespal…

(18. 7. - 19. 7. 2014, 
útržky ze dna a noci)  

Kòour už tøetí den døepí vsazen do 
sofa na zápraží, ještì se nepohnul          
z místa, je to správnej rekreant, tichej      
a mrtvej, Patka se vrtá v pupku svýho 
vozu Opel z roku 39 a chystá podveèer-
ní okružní jízdu k našemu oblíbenýmu 
místu – Kokotským rybníkùm, Zdenda 
vypoèítává podniky, kde má zákaz, 
ohlášen je pøíjezd Peti a Tìtivy, idylka 
konèí…

(16. 7. 2013, odpoledne)

 Pe�a ète v deníku a chválí Charvyho: 
Líbí se mi, jak píšeš.

Charvy: pousmìje se
Pe�a: Myslím písmo, ne obsah.
Charvy: pousmìje se
Socha na Kòoura: Ještì jsi nic ne-

zapsal…
Kòour: Dneska ještì ne.
Socha: Ani vèera…

Kòour: mlèí
Socha: Øíkals nìco?

(17. 7. 2012, 13.20)

Patka cosi zarputile vypráví, Vráble ho 
pøerušuje: To je jako tahat trn z Patky…

Shodujeme se, že když se pøátelé 
milují, mají právo se pomlouvat, do toho 
pøijíždí s plným autem vtipných kecù 
Venca (Václav Neužil, herec a bývalý 
èlen Antidivadla – pozn. redakce), radost 
a šutry na uvítanou.

(18. 7. 2012, veèer)

Na velocipedu zn. Bez sedla došlapal 
Kra�as (Martin Krátký, èlen Antidivadla    
– pozn. redakce) a pøerušil Beblebovu 
„tøináctou komnatu“.

Bebleb: Jednou jsem byl na taneèní 
soutìži a diskvalifikovali mì.

Vráble: Tebe?
Bebleb: Právì že mì.
Charvy: Dùvod?
Bebleb: O oplzlý øeèi.
Socha: Na partnerku?
Bebleb: Na dirigenta.

(15. 7. 2011, 18.30)

Je 3.55, sedím tady sám, poslední 
odpadl Pe�a, držel se stateènì, v rádiu 
hrají Doors, moderátor to taky zabalil, 
stávám se sám sobì moderátorem, 
dávám si závazek, že pokud nebudu 
vìdìt, jaká kapela bude následovat, 
pùjdu spát. Mám ovšem nedopitou pùl-
ku flašky, takže se budu kurva snažit       
a pøiznám se, i podvádìt… Je 4.29,  
ještì z boje neutíkám, i když jsem má-
lem zaèal psát cigaretou, hrají Cream…, 
5.10 – napadá mì, že bych si mìl jít 
lehnout, až vstane Socha, což bude     
za chvíli, vždy� to není žádná ostuda, 
myslím Sochu…, 6.30 – novej mode-
rátor, že zemøel Jon Lord, další zápis je 
bohužel neèitelný…

(Charvy, 17. 7. 2012)

Pe�a u snídanì zhodnotil mou novou 
knihu poezie, ze tøiceti devíti textù se  
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mu líbí ètyøi, což je oproti minule pokrok. 
Jeho hodnocení je prosté: Ty tvoje za-
sraný metafory, mùžeš si za to, Socha, 
sám.

(17. 7. 2013, 10.00) 

Honza Sojka, módní guru, si øíhl, od-
plivl, nasál vínko nosem a vyrazil nakr-
mit slípky (podmínkou pro vitinské dý-
chánky je, že bratranci Jan Sojka alias 
Socha a Jiøí Brožík alias Patka obstarají 
rodinné stavení, prvnì jmenovaný sle-
pice a zahradu, druhý vnitøek domu – 
pozn. redakce), èekám, až se vrátí a pro-
nese svoji legendární vìtu – jó, my umí-
me žít.

(Vráble, 16. 7. 2014, 19.11)

Kòour: Zaèíná odpoèítávání, za hodi-
nu dorazí Vlno.

Charvy: Musíme si od nìj odpoèinout.
Socha: Vždy� teprve dorazí.
Vráble: Právì.

(23.7. 2015, 9.30)
 

Zdenda se vzbudil a øve na mì: Ty 
kokote, proè jsi mi neøekl, že jsem vlezl 
do spacáku obrácenì? Neèekanì pøijel 
Vráble i s nákupem, všem udìlal snídani, 
døepnul na zápraží a zavzdychal: Kluci, 
kluci…

(30.7. 2016, 7.40)
 

Pe�a: Øikam vám, po smrti nìco je…
Marek: Kelti nezmizeli.
Tìtiva: V Turecku mají na pláži písek 

z Egypta, prostì egyptskej písek.
Pe�a: Nìco po tý smrti bejt musí.
Kòour: Snídani spousta lidí podceòu-

je… 
(5.8. 2017, nìkdy po pùlnoci)

 

Vyberte si
Tu politolog pravil: Ve stranì
více demokracie. Pohyb.
Jenom ne mrtvolný klid. 
Ale s tak rozhádanou partou
málokdo nìco chce mít.

Kdo s koho
Co pro jednoho v koridì
vraždìní býka,
je pro druhého
politika.

Zahájení tiskové konference
v mysli politika
Moji milí žurnalisté,
chtìl bych vás poslat do prdele.
Avšak z duše své èisté
vám pravím: Ptejte se smìle.

Stanislav Sedlák

Ptejte se smìle
Povzdech
Ani všechny revoluce
nepomohou chlapcùm
od poluce.

xxx
Málem jako na dálnici
kmitají se politici.
ÈT 24, Nova, Prima,
až mi z toho hlava dýmá.
Prohrabuji svoji kštici:
Co mi vlastnì chtìli øíci?

Pokrytectví
Ty, co do zemí vnesli rozvrat,
slyšíme rezolutnì volat:
Nasaïte všechny páky,
zachraòte ty ubožáky!
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Svìt zkrásní
Stanislav Bukovský

nestaèí a potøebují jich mít k dispozici,  
a� už paralelnì, èi sériovì, jakož i para-
lelnì a sériovì zároveò, vìtší množství. 
Lidští sameèci odjakživa samièky rádi 
vyhledávají, protože bez nich by nevì-
dìli, za co peníze utratit. Pouštìní žilou 
je nakonec stará a osvìdèená léèebná 
procedura. Rozhodnì je pøíjemnìjší si 
nechat pouštìt žilou pìknou samicí než 
nìjakou pijavicí. By� by to byla pijavka 
lékaøská.

U vèel má právo na lásku jen krá-
lovna. Ale s kým že se to jen Její Veli-
èenstvo miliskuje? S obyèejným troubou 
namísto krále. Když je po milování, tak 
trubce dvorní dámy z jejich pøíbytku vy-
ženou. Protože se jedná o tvory veskr- 
ze spoleèenské, sám ten trouba žít ne-
dokáže. Kdyby ho snìdly, vyšlo by to 
nastejno.

Ale nejen ze života hmyzu a lidí lze 
uvádìt pøíklady. Tøeba takový malý 
saveèek rypoš lysý to má zaøízeno 
podobnì, jako je tomu u vèel. Mámou    
je  jen jedna samièka, ostatní jsou ste-
rilní a jsou jich v jedné kolonii pøitom 
desítky. Je v tom jen ten rozdíl, že má-
ma není žádná královna, ale neurozený 
hlodavec.

Jinak je tomu zase u kopytníkù a u sle-
pic. Samice tam sice samce jako nìja-
kého trubce ze svého stáda èi hejna 
nevyženou, ale drží se zásady, že nìkdy 
míò znamená víc. Takových patnáct sa-
mic strpí ve své pøítomnosti pouze jed-
noho samce a úplnì jim to staèí. Vzá-
jemnì si ho v naprosté shodì pùjèují      
a víc jich v žádném pøípadì nepotøebují. 

Jistá lidská spoleèenství to v nìkte-
rých zemích mají trochu taky tak. Ètyøi 
samièky tam v ponìkud asymetrické 

Láska za lásku

Srdci se nedá porouèet. Zvláštì to 
platí a zároveò udiví, zamiluje-li se 
nìkdo natolik bezhlavì, až ztratí hlavu. 
Tøeba takový sameèek kudlanky nábož-
né. Bezhlavý sameèek se klidnì dokáže 
milovat se svou milou, milovanou sa-
mièkou, kudlankou nábožnou. Zatímco 
jeho spodní èást tìla se oddává rozkoši 
z milování, na jeho pøední èásti, vèetnì 
hlavy, si pochutnává jeho vyvolená. Když 
je po všem, tak dojí zbytek a pak se 
pomodlí. Je to možné proto, že samice, 
na rozdíl od samcù, kteøí jsou schopni 
dìlat v jednom momentì jenom jednu 
vìc, se mohou bez problémù vìnovat 
nìkolika èinnostem zároveò. A tak se 
stává, že máma kudlanka tátu kudlanku 
samou láskou sní. Kdyby s tím nezaèa- 
la vèas, dokud je sameèek v nejlepším, 
mohl by taky nakonec utéct a bylo by 
pozdì bycha honit. Jeho láska by tøeba 
ochabla, jak známo, post coitum omne 
animal tristi, a mohl by zatoužit být nì-
kde v skrytu daleko od všech sám a sám.

Podobné je to i u pavoukù, i tam láska 
prochází žaludkem. S tím rozdílem, že 
ponìkud ohleduplnìjší pavouèice nekazí 
mužíèkovi požitek, a slupne ho, až když 
je s tím hotov. Nìkdy by chtìl být sa-
meèek své partnerce nevìrný a pokouší 
se jí utéct, aby mohl jít na zálety za ji-
nou, ale moc šancí nemá. Pavouèice je 
vìtší, má delší nohy, a hravì ho dobìh-
ne. A pak co na srdci, to na jazyku. Øíká 
se tomu láska až za hrob.

Lidské samièky obvykle sameèky ne-
jedí. Vìtšinou jim jen pijí krev. A jejich 
penìženkám pouštìjí žilou. Nìkterým 
nároènìjším pøitom penìženka jednoho 



20O VŠEM MOŽNÉM

rodinì mívají dohromady jednoho spo-
leèného sameèka. A funguje to docela 
dobøe. Vyplývá z tohoto, jakož i z mnoha 
dalších pøíkladù, že naprostá vìtšina 
samcù je na svìtì úplnì zbyteènì.

Rádoby poradce

Když jsem byl ještì mlád a vesel, a ta-
ky nezodpovìden, poradil mi jeden 
moudrý a prozíravý, životem protøelý 
muž: „Nikdy se nesnaž èùrat proti vìtru! 
A pamatuj si, kdo má peníze a moc, má 
taky pravdu.“ Moc jsem se jeho radou     
v životì neøídil, ale pøesto mi natolik 
utkvìla v pamìti, že si ji pamatuji do-
dnes. Asi proto, že životabìh mì opako-
vanì za opomenutí tohoto ponauèení 
napomínal. Byl jsem taky odjakživa ne-
móda, protože všechny módní vlny, co 
jsem zažil, mi pøišly pošetilé. Díky této 
nezávislosti a nepøizpùsobivosti jsem si 
uchoval schopnost na všechno pohlížet 
nezaujatì a rozpoznávat, co je a co není 
normální.

Dnes už jsem ale natolik zmoudøel, až 
jsem uznal, že se èlovìk nemá protivit 
duchu doby, módì ani mocným. A taky 
už si nejsem jist, co je normální. Došel 
jsem též k tomu, že by se èlovìk nemìl 
vùbec nièemu divit. Nebo� co Bùh èiní, 
dobøe èiní.

Když pøišlo do módy dávat ostenta-
tivnì najevo odpor k matematice, nebylo 
by dobré se jí zastávat. Z matematiky   
se dnes stala škodlivá pavìda podobná 
pavìdám mého mládí: genetice, socio-
logii a kybernetice. Èili každý rozumný 
èlovìk by se mìl pøiznat, že ve škole byl 
z matematiky na propadnutí. I kdyby 
tomu tak nebylo.

Kdo jde s dobou, zvláštì je-li od kul-
tury, musí mít zálibu v nepoøádku. Pro-
tože poøádek je sterilní. Kdo má rád 
poøádek, je nekreativní ignorant. A kdo 
chodí na sjednaná setkání vèas, je trou-

ba. S èím vìtším zpoždìním pøijdete, tím 
lépe. Obèas nemusíte pøijít vùbec. 

Nikdy nedávejte najevo, že máte na 
nìco svùj názor. Zásadnì mìjte na 
všechno takový názor, jaký se od vás 
oèekává. Budete za znalce. Èím míò 
budete øíkat, co si myslíte, tím víc si    
vás budou lidé vážit.

Nikdy nekritizujte jakékoliv úchylnosti. 
Je tøeba být nejen tolerantní, ale za nor-
málnost se tak trochu i stydìt. Pøed-
stavte si, jak by bylo stupidní zorgani-
zovat prùvod normálních lidí. To by snad 
ani úøady nepovolily. Zakázaly by to jako 
projev agresivní intolerance.

Nikdy se nikde nepøiznávejte k tomu, 
že žijete celý život v jednom manželství, 
je-li tomu tak. Mìli by vás za zpozdilce 
bez inspirace a bez jakéhokoliv vzletu.   
K tomu bezohledného k vlastním dìtem. 
Protože dìti, co mají jen jednoho tatínka 
a jednu maminku, jsou ošizené o moc. 
Jak zavrženíhodný je život v nudì.

Muži a� se nikdy nechovají k ženám 
jako k ženám. A� je neurážejí tím, že       
v nich vidí a ctí ženy. Výjimkou je ovšem 
reklama, plážový volejbal a pornografie, 
tam je naopak žádoucí, aby ženy byly 
ženami. O to, že nìkteøí lidi jsou ženy,   
je jinak nutné se zajímat pouze v tom 

MYSLEL...  
ÚCHYL JEDEN...

Ilustrace Miloslav Krist
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pøípadì, je-li zapotøebí kvùli Bruselu 
naplnit jím pøedepsané kvóty.

Tak takové jsou mé rady. Snad by 
mohly být nìkomu k užitku. Ne nadar- 
mo se pøece øíká: Dobrá rada nad zlato. 
Mladým ale radìji nic neradím. Vím, jak 
dopadl Sokrates. A staøí vìdí i beze mne 
své, ti radit nepotøebují. Takže vlastnì 
ani není komu radit. Beztak mé rady nic 
nestojí, takže nestojí za nic. To ti, co se 
alespoò chvíli pohybovali ve vyšších 
patrech politiky, jsou pak jako poradci jiní 
kabròáci.

Už aby to bylo

Bývaly doby, kdy kromì lepších lidí 
museli všichni pracovat, aby uživili sebe 
a taky ty lepší lidi. Ale blíží se doba, kdy 
už nebude muset nikdo pracovat, pro-
tože lidská práce, vèetnì té úøednické, 
bude nahrazena prací dùmyslných stro-
jù, mechanických otrokù. Lepší lidé 
budou vlastnit pùdu, jejíž èást budou 
vzdìlávat inteligentní stroje, aby pro nì 
vyprodukovaly potraviny, a budou mít 
továrny, v nichž budou pracovat neménì 
inteligentní roboty a automaty, aby jim 
vyrábìly všechny potøebné vìci vèetnì 
tìch nepotøebných, co jsou spíš jen pro 
radost. Údržbu, výzkum a vývoj budou 
vykonávat ze všech nejinteligentnìjší 
roboty. Takže lepší lidé nebudou ostatní 
lidi vùbec potøebovat. Protože tito 
nebudou nic vlastnit a nikdo je už nikdy 
nikde nezamìstná, stanou se zbyteè-
nými. Za urèitou dobu zmizí v propadlišti 
dìjin a na svìtì zbudou jenom samí 
lepší lidé.

Svìt zkrásní. Namísto souèasných mi-
liard budou Zemi obývat jenom tisíce 
vyvolených. Nikde nebudou chudinské 
ètvrti, ghetta, slumy, favely, zkrátka 
všechna bída svìta bude ta tam. Pouštì 
se opìt zazelenají, oceány pookøejí, po-
èasí pøestane být vrtošivé, na svìtì se 
rozhostí ekologická harmonie. Zemì-

koule si oddechne. Namísto intenzivnì 
obdìlávaných lánù bude pro tìch pár lidí 
staèit sem tam nìjaké to vší chemie 
prosté políèko s geneticky nemodifi-
kovanými plodinami. Rapidnì klesne 
spotøeba surovin. Zmizí skládky od-
padkù. Pøitom tìch nìkolik tisíc rodin, jež 
na svìtì zbydou, si budou moci užívat 
všeho do sytosti. Pár tisíc aut, pár tisíc 
jachet a pár tisíc tryskáèù. Co to bude 
proti tomu, co brázdí zemi, moøe a po-
vìtøí dnes.

Díky vìdeckotechnickému rozvoji, 
který napøed málem zpùsobil katastrofu, 
dojde nakonec k nápravì. Pokrok umož-
ní svìt zbavit zbyteèných pøebyteèných 
lidí. Stroje budou pracovat èím dál lépe  
a lépe a nebudou si nárokovat zvyšo-
vání mezd, protože žádné mzdy brát    
za svou práci zcela pøirozenì nebudou. 
Budou pracovat, protože byly vyrobeny, 
aby pracovaly. A ne aby ztrpèovaly život 
svým majitelùm. Nebudou závidìt. Nebu-
dou si chtít taky užívat. Budou spoleh-
livì pracovat až do roztrhání, neboli do 
svého úplného opotøebení, a pak se 
klidnì odeberou k sešrotování, aby se 
mohly stát surovinou pro výrobu nových 
a ještì lepších strojù.

Kterýpak zamìstnavatel by si nepøál 
takové zamìstnance. Mezi lidmi ale ta-
kové samozøejmì nenajdeš. A tak k to-
mu jednou muselo dojít. Lidí bylo tøeba 
se zbavit. Samozøejmì kromì lidí vyvo-
lených, tìch by bylo škoda. Je to ke vše-
mu proces velmi humánní, odstraní se 
zároveò utrpení, které lidem práce zpù-
sobovala. Stejné to bylo, když auta na-
hradila konì. Auta nikdo nebije, nekope 
do nich, nepráská je bièem, nenadává 
jim, jako se to dìlo koním, když už ne-
mohli. Zavedení aut tak odstranilo trá-
pení koní. Dovršení automatizace a ro-
botizace odstraní trápení lidské. Na bu-
doucnost lze proto pohlížet nanejvýš 
optimisticky, ještì lépe dalo by se øíct, že 
rùžovì. 
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Marek Velebný 

Jak jsem sedìl v tramvaji
Ne že bych jel tramvají prvnì, to snad 

by ani nešlo, když v Plzni žiji víc jak pùl-
ku života. Ale díky výlukám u vlakového 
nádraží, kdy se o víkendech odstavené 
tramvaje musely hlídat, jsem se stal na 
jednu sobotu hlídaèem tramvaje.  

Na zaèátku byl telefonát vedoucího 
agentury, jestli bych mìl tu dubnovou 
sobotu èas. Tak jsem si nachystal sva-
èinu, knihu, vodu a oblékl si služební 
bundu. Na hlavu jsem si narazil služební 
kšiltovku a v sobotu ráno jsem pøed 
sedmou dorazil k odstavené tramvaji       
v místì bývalého domu U Zvonu. Jsem 
š�asten, že zde nestojí zamýšlená bu-
dova galerie. Tu bych radìji vidìl tøeba    
v bývalých lázních, kam bratr po vejšce 
chodil plavat. 

Vedle tramvaje postával starší kolega 
v agenturním stejnokroji a kouøil. Zeptal 
se: „Už jsi v tramvaji sloužil? Víš jak se 
to ovládá?“ Zamítavì jsem zakroutil hla-
vou. „Tak tady tím ovládáš dveøe, tady je 
zavíráš, tímhle si vypneš nebo zapneš 
topení, budeš se koukat do zrcátek, zda 
nepøijde nìjaký sprejer. A na ty pedály 
vùbec nešlapej. Mnì se to povedlo. 
Tìma se sype na koleje písek. A tady    
je klíèek od mobilního WC, tak pøíjem-
nou službu.“ 

Byla sice pùlka dubna, Velikonoce, 
ale bylo pøíjemné zavøít se v kabinì 
øidièe a pustit si topení. Mám tu strávit 
celý den, dvanáct hodin. Cílem bylo dívat 
se kolem, obèas tramvaj obejít. 

Jako fotografa mne hned zaujal po-
hled do zrcátek. Prohlížel jsem si hejbla-
ta, rùzné vypínaèe a ovladaèe tramvaje, 
a díval se ven, zda v sobotním ránu 
nìkdo neprojde ulicí, aby mne vytrhl       
z nudy. Na zaèátku jsem byl ve støehu. 
Bavil jsem se tím, že jsem vypnul topení, 

moc huèelo. Ale pak se zaèala do mne 
pouštìt zima, tak jsem to zase zapínal. 

Chvíli èlovìk mùže koukat po holkách 
venku, mùže tramvaj obejít, nadýchat   
se èerstvého vzduchu, ale co dál. Kou-
kat   do zrcátek celý den a sledovat, jestli 
kolem nejde sprejer, to nebaví stále.   
Teï ráno stejnì moc lidí kolem necho- 
dí, vždy� je Bílá sobota. Chvíli zkouším 
bombardovat zprávami pøátele, zda mì 
nechtìjí pøijít navštívit do tramvaje nebo 
modelky, zda se nepøijdou vyfotit. Pak 
pøichází klasická varianta, vzít si knihu. 
Koupil jsem si zrovna novou knížku mé-
ho oblíbeného Miloše Urbana Závìrka    
a docela se zaèetl, až jsem z kabiny 
øidièe málem pøehlédl èlena zásahovky 
bezpeènostní agentury, který mne pøišel 
zkontrolovat, zda jsem bdìlý a heslo 
agentury Oko, které bdí se u mne za-
kládá na pravdì. Odpovìdìl jsem, že    
se bìhem mé služby nic zvláštního ne-
stalo. Sice jsem nebyl na vojnì, ale uve-
denou hlášku si pamatuji z rùzných filmù. 
Vcelku uklidnìn mi pøipomnìl, že mám 
pilnì hlídkovat, aby tramvaj nepoškodili 
sprejeøi. Tak jsem byl zase chvíli bdìlý.

Vzpomnìl jsem si také na povídku 
Š+G Moje jízda tramvají, jak øidiè mínil, 
že má málo zabrzdìno, a posypal cestu-
jící pískem. Až teï jsem tuto hlášku ko-
neènì pochopil, když jsem vidìl, že 
tramvaj má speciální pedál, kterým sype 
písek do kolejištì. Inu stále se èlovìk 
uèí. Jelikož bylo v kabinì øidièe již teplo, 
jak do ní pražilo slunce, sedl jsem si do 
prostoru pro cestující, tam jsem mìl také 
lepší výhled do parèíku U Zvonu a mohl 
si natáhnout nohy. 

Když se blížilo odpoledne, dìlalo se 
docela hezky a litoval jsem, že jsem ne-
mohl jít na velikonoèní koupání. Nikdo    
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z pøátel mne nenavštívil. Knížka byla 
pìkná, jako fotograf jsem ocenil styl 
Miloše Urbana a jeho znalosti problema-
tiky focení holek. Další knihu jsem si již 
nevzal, èasopis jsem pøeèetl, ještìže to 
mám jen na dnešek. Mìl jsem pùvodnì 
hlídkovat v tramvaji ještì další den, ale 
provozní mi volal, že mám jít na jinou 
službu na pùl dne na Borská pole, což se 
mi hodilo víc. Ale i tato zkušenost má 
nìco do sebe. Zkusil jsem si, jak to vy-
padá sedìt v tramvaji ne jako cestující,  
a kdybych se náhodou nìkdy rozhodl   
se nechat zamìstnat v MHD jako øidiè, 
tak si dovedu pøedstavit, jaké by to bylo. 
Ale to asi nehrozí, s mým zrakem a øidiè-
skými schopnostmi jsem rád, že uøídím 
malé auto. To by bylo mrtvých, možná 
bych neprošel ani testy na tramvajáka 
nebo trolejbusáka. 

Už se pomalu odpoledne pøeklápí      
k veèeru a mohu odpoèítávat pár hodin, 
které mi zbývají do ukonèení této abso-
lutnì zbyteèné dvanáctihodinové smìny. 
Nevím, zda by to bylo lepší v dešti. Blíží 
se šestá veèerní a v okolí tramvaje na 
toènì U Zvonu se nebezpeènì shlukují 
skupinky lidí. No jo, je sobota veèer, to 
se bude hrát na Viktorce zápas. Davy      
s trièky, šálami a èepicemi v klubových 
barvách se jako prameny stékají do 
Mlýnské strouhy smìrem ke stadionu. 

Z tramvaje zahlédnu partièku klukù, 
které znám z dob, kdy jsem dìlal re-
cepèního na Borských polích. Dùležitì   
si nasadím firemní èepici a bundu s lo-
gem bezpeènostní agentury a vylezu 
ven, natoèím se tak, aby mne kluci nepo-
znali, ale  mohu být v klidu. Jsou pìknì 
„nacamraní“, a možná by mì nepoznali   
v uniformì ani za støízliva. Jak projdou 
mezi mnou a tramvají, øíkají si, zda  
tramvaj nerozhoupat a nepøevrátit. Ale 
jsou tak nametení, že to ani nezkusí. 
Nevím, co bych dìlal. Jestli je v tomhle 
stavu pustí na Viktorku, potom „potìš 
pánbùh“. Èlovìk pamatuje zpravodajství 

o takových fanoušcích, rowdies, nebo 
dokumenty o demonstracích proti rus-  
ké okupaci, kdy se pøevracely tramvaje 
do barikád apod. Ale partièka klukù 
bezpeènì prošla kolem a já už mohu 
opravdu pomyslnì støíhat metr do konce 
šichty. Ještì se na chvíli natáhnu na 
sedaèkách, opøu se o okno tramvaje 
nebo si ètu plakáty pod stropem. Ještì 
se na chvíli zasním a ve vzpomínkách na 
dìtství se v této zmodernizované tram-
vaji pøenesu do kouzelného svìta po-
vídek Š+G a jsem rád, že si nemusím 
„uskøípnout ruèièku a nožièku, stát na 
jedné noze a ještì ne na své, èi že mne 
nikdo nebude mlátit deštníkem.“ 

Nebo: „Jóna se chce projet tramvají, 
tak se s ním projedeš tramvají, je to host. 
Maminko, namaž mi chleba sádlem, nì-
jak mi vyhládlo.“ Ne, nebudu již citovat   
z povídky Š+G, seberu si batoh, láhev od 
pití, knížku a vydám se s úlevou pøes 
námìstí domù s reálnou pøedstavou, že 
tohle asi byla moje první a zároveò 
poslední služba v tramvaji, pokud se na 
stará kolena nestanu adeptem na jejich 
øidièe. Ze žluté tramvaje, po jejíž levé 
stranì se v kolejišti objevila hromádka 
písku, ze které by mohl krteèek volat 
„Haló, haló, tady, tady“, se louèí bývalý 
strážný, hlídaè tramvaje.

Ilustrace Miloslav Krist
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xxx

Zrodil jsem se
pravdìpodobnì puntièkáøsky lokalizován
       – co na tom
celé vìky – tedy ty mé
jsem se vléval
pøeléval a vyléval z bøehù
vysychal jsem
za období deš�ù
       – nebyl jsem ve svém živlu

Co do èasu
       – již jsem se zmínil
       – co na tom
to tu už bylo
ostatnì mé vìky
mé vìci
ano má vìci
jen ty servítky
Liberté aujourd‘hui
ty ptaèí siluety
nesmyslnì toužící po slunci

xxx

Bylo samo o sobì tématem hovorù
zmìtí oznaèující
kvartálního humanistu
s èasto ošklivou tváøí
a ošklivým tìlem
neurèitì èi náladovì kolujíce
z úst do úst
skrz zvuková ústrojí
která se v nìm skrývala
Jako všechno
co lze pojmenovat

xxx

Kompozice stejnì avantgardní
jako zádušní mše za paprièky
jalapeòo
a jim podobné žháøky
svalových variací

Milena Hasalová  

Davy klokotaly
Jen hoøce
       – oceán také oèiš�uje
bezústé laguny
Promyšlenì hoøce
Všechny cesty vedou
bùhví kam
a to jen za pìkného poèasí

xxx

Kyselé olivy
tak typické pro jižní Francii
ve vhodné dobì
ve vhodné kùži
(na vhodné kùži)
avšak privilegie nejsou
nebo obèas
doèasnì
a proto kyselé olivy
tak typické pro sever Maroka
mají na každý pád
pádný argument
pro propad k patové situaci
Je to typické

xxx

Pokraèuji v sérii
a zvolám
teï nebo jindy
chci zpìt svou šachovnici
neb po právu nikomu nenáleží
neb kombinace mé jsou
a jenom mé
a to bez sklonù

Táhnìte
to je ta správná partie
i když jak pro koho
umìleckým dílem nebo tak èi onak
Král identifikován
dáma s útlým pasem
a støelci
støelci
støelci
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Plzeòské dìtství 
Vlastislava Tomana

V sedmi kapitolách své knížky Ohlížení 
(Pro libris, Plzeò 2017) vzpomíná Vlastislav 
Toman (nar. 1929) na dìtství a mládí do roku 
1951. Ne fádnì, ale zkusme to s nìèím srov-
nat. Dospíval jsem o 35 let pozdìji, nicménì 
styèné fazety najdu. Taky já jsem syn „velké 
ètenáøky“, i má první knihovnice byla stará 
panna. Ale neèetl jsem cestou do školy a sko-
ro ani pod lavicí, tady už mì autor, saprlote, 
trumfuje.

Také znám ze Starého Plzence luka za-
stavìná domy. Pøedtím se tu pouštìli draci     
a má školní tøída se stejnì jako Tomanova 
doèkala doplnìní kluky. Pøišli ze vsi Losiná 
úvodem šestého roèníku. Pak vypukly války. 
Toman nìco podobného zažil v momentì,  
kdy nacisti zabrali školu v Plzni na Slovanech       
a poslali dìti do té jeho; do budovy v Houš-
kovì ulici. Vznikly dva soupeøící tábory, ale  
ne nadlouho, dìti se umìjí rychle skamará- 
dit. Dospìlým to trvalo øadu váleèných let.      
Z nich Tomanovi nejvíc utkvìly nálety, totální 
nasazení na letišti a ve Škodovce – naopak            
a v bezstarostném gardu – i dobrodružství 
š�astná. Až bájného charakteru. Když se dítì 
ponoøí do hry, zlo je zapomenuto.

Toman ovšem zaèíná retrospektivnì a svým 
odjezdem na vojnu jednoho „nevlídného lis-
topadového dne 1951“. Ono vytržení z rod-
ného mìsta stimulovalo vzpomínkový aparát 
a on se po mnoha letech umí vžít do stejné 
situace. Vlak míøí do Písku, kde jej èeká 

vojanèení, ale za okýnky ještì odcházejí 
kulisy ètvrtí, kde tolik zažil; a odvedenec ještì  
netuší, že se do Plznì už nikdy nevrátí.

Zatímco první kapitola je spíš druhým 
úvodem, tøetí proniká k detailu. Zvíme, že jen 
a právì oblast okolo Jiráskova námìstí mu 
byla ostrovem dìtství „obtékaným dvìma 
tramvajovými… tepnami“, a sledujeme, jak 
odsud „proniká do dalších konèin“. Znalce 
dnešní Plznì to fascinuje. Kde všude jen se 
táhly louky. Ani Chvojkovy lomy neexistují. 
Toman tam zkoušel foglarovskou „Samoletku“ 
a skákal s deštníkem do pískové návìje.

V další kapitole Kam jsem chodil do školy 
nás vedle své mìš�anky v Houškovce zavá- 
dí do Masarykovy obecné školy a na prù-
myslovku (Chodské námìstí). S vynuceným 
pøerušením tam chodil v letech 1943–1948,      
a jak tvrdí, vybral si obor ovlivnìn sci-fi svì-
tem J. M. Trosky, v nìmž fungovalo na elek-
tøinu vše. Ale když nastoupil jako konstruktér 
do Škodovky, nesedìla mu. Chtìl k novinám. 
Pozdìji se stal šéfredaktorem dìtského 
èasopisu, v kterém vydržel až do roku 1991.

V další kapitole se ale vrací na ta místa, 
„Kde jsme si hráli“, a tu máme kus klíèe k po-
vaze, øekl bych. Narodil se, jak zvíme, když 
bylo mamince už ètyøicet pìt let, a tìhotenství 
lékaø zprvu považoval za „bludnou ledvinu“.    
K bratrùm ve vìku dvanáct a ètrnáct let se 
však pøidružil bratr tøetí.

Snad proto, že chtìli holèièku, nosil Vlas-
tík až do jedenácti ofinu a dlouhé vlasy. Až   
po jejich shození se prý zaèal cítit jako chlap. 
A fantazie? V noèním stolku míval mezi 

xxx

Pastózní zvíøata na rohu ulice
nedìsí leda maniodepresivní psychotiky
a ty se smyslem pro realitu
a v tìch pøípadech
nevysvìtlitelnì splývají s osvìtlením

Ovšem mlha
       – to je nìco jiného
ta se – u všech rùží z Jericha –
nedá popøít

Leda bychom nebyli
ve správném mìstì

xxx

Davy klokotaly
a zpod nábytku vylézali psanci
dávno považovaní
za manýru dobového slohu
což mì pøivedlo
k utkvìlé pøedstavì ztuhlosti
a její relativity
Dnes pouze statì!
Dobrá dám si espresso
je relativnì rychlé
a poté se pìna nepohne



26NÌCO SE STALO

knížkami neviditelného kamaráda, jemuž øíkal 
Kopeta. „Sedával jsem s ním..., otevøel mu 
dvíøka a povídali jsme si.“ A rodièe? Bratøi? 
Bytost akceptovali. S vážností.

Kdy zmizela, Toman neví. V další kapitole 
vysvìtlí, co z nìj udìlalo ateistu, a vrcholem 
je líèení amerického náletu na nádraží. Smrt 
ho minula o pár metrù, když byl jejich dùm     
v dnešní Farské ulici èásteènì zasažen. Nì-
jaký èas pak žili na samotì u Tøemošné.

Kapitola O randìní a namlouvání je ka-
pánek cudná a zaèíná vylíèením setkání s ma-
lou Anièkou. „Nemohu øíci, že bych se v dal-
ších letech o dìvèata nezajímal, ale takový 
ten milý pocit jsem nezaznamenal,“ prohlašu-
je autor a pøipomnìlo mi to vlastní krátké 
pøátelství s Ríšou, když nám taky bylo jen  
pìt. Odstìhoval se a ani mì už jiný kama-  
rád nikdy tak nepøitahoval.

„Modrými léty“ v titulu poslední z kapitol 
míní Toman léta svazácká. Do Svazu èes-    
ké mládeže vstoupil 11.6. 1945 pod vlivem 
budoucího herce „Vašíka“ Štekla, svého ka-
maráda; ale to, co díky tomu zažil v letech 
1949–1951, zbeletrizoval už døíve v knize 
Objevení Sluneèní zemì (1978).

Redaktoøi Vladimír Gardavský a Jana Ho-
ráková znali už Tomanovy vzpomínky z Plže, 

kde jsme je èetli bìhem nìkolika let, než je 
dal dohromady pro edici Ulita. Text je skoro 
bez chyb, by� vìta „takový jsme tehdy byli“ 
budí pochyby. Okolo ní není po hovorovosti 
stopa. A na s. 23 se omylem hovoøí o oblíbe-
ných hrdinech indiána, aè šlo o vzory malého 
Tomana. A jména Ostrá Hùrka a Vøeš�ál? 
Nemají jednotný pravopis.

Víc sekvencí Ohlížení je mírnì èi vyloženì 
redundantních. Naštìstí to moc nevadí. Snad 
to dokonce mùže pùsobit dojmem zpola 
zamýšlených návratù po spirále, kdy autor 
pokaždé vypíchne ještì zaostøenìjší detaily. 
Kolem zmìny jména ulice (Farská bývala 
èástí Táborské) se pøesto zbyteènì motáme 
asi ètyøikrát a v jiné podobì se opakuje pa- 
sáž o modelech letadýlek i majáku v Kvìtné 
ulici. A srovnejte konec prostøedního odstav-
ce na s. 16 se závìrem prvního odstavce  na 
s. 24 (kryty, pøídìl na lístky, poslech Londý- 
na, zatýkání). Snad jen ten proslulý nálet ze 
17. 4. 1945 si opakované zmínky zaslouží. Je 
probrán z gruntu, ale i v ozvucích. Chlapci byl 
šokem.

Vzpomínky pišme, i tyhle za to stály a v sou-
hlase s tím knihu uzavírá Chvála ohlédnutí 
Karly Erbové.

Ivo Fencl

Za Jaromírem Komorousem

Myslím, že každý z nás už nìkdy dostal 
zprávu, které nemohl uvìøit. Se kterou se 
tìžko vyrovnával. Mnì se to stalo v pondìlí 
27.11. veèer. Už léta jsem se s Jaromírem 
Komorousem setkávala na rùzných kultur-
ních akcích a schùzkách Støediska zápa-
doèeských spisovatelù. Tam jsme se také 
poprvé domluvili na spolupráci. V roce 2015 
se stal tøetím èlenem výstavy Synergie aneb 
1+1+1= 3. Dvì výtvarnice (Helena Zelenková 
Ottová, Kvìta Monhartová) a Jaromír, který na 
každý náš obraz napsal báseò. Jeho básnì 
se objevily i v katalogu již zmínìné Heleny 
Zelenkové Ottové k její loòské výstavì v Ga-
lerii Jiøího Trnky.

Spolupráce básníka a výtvarníka se jevila 
jako oboustrannì zajímavá, a proto jsme se 
domluvili s Jaromírem na vìtším projektu. 
Pøes rok jsme spoleènì pøipravovali knihu: 
jeho básnì psané na moje obrazy. Vzniklo 

100 takto spojených dvojic. Rozsáhlá práce 
leží pøipravená v našich poèítaèích. Nebylo 
tøeba pospíchat, vždy� jsme mìli tolik èasu 
pøed sebou. Jedna neuvìøitelná zpráva vše 
zmìnila. 

Pøi pracovních setkáních jsme nemluvili  
jen o obrazech a básních. Seznamovala jsem 
se postupnì s Jaromírem jako èlovìkem. S je-
ho aktivním životem. S životem sportovce, 
textaøe, hudebníka, literáta, organizátora kul-
turního života v Plzni. Ale pøedevším s živo-
tem èlovìka bojovníka. Už delší èas se vy-
rovnával s nemocí. Všichni jeho blízcí známí 
mi dají za pravdu, že od nìho nikdy neslyšeli 
tu nejmenší stížnost. Byl také obìtavým dì-
deèkem, bylo mu potìšením právì takovým 
dìdeèkem být. 

Jeho odchod z našeho støedu je bolestná 
ztráta. Osobní i umìlecká. A� vezmete do ruky 
kteroukoli Jaromírovu knihu básní, a za po-
slední dobu jich vyšlo nebývale hodnì, jedno 
mají spoleèné: hýøí obrazy a jejich neob-
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vyklým spojením. A� jeho sbírky otevøete na 
kterékoliv stránce, a to jsem právì udìlala    
se sbírkou Nazvuèení z roku 2011, kterou vy-
dalo Nakladatelství Èas a která mi ležela na 
stolku nejblíže, uvìdomíte si, jaký to byl bás-
ník. Nemohu než citovat jednu sloku z básnì 
Kafe, plís:

„Rozbít vejce tolik nebolí / horší je ptáèku 
zakroutit krkem / nedej bože, když už je 
opeøený / a ke všemu vrká, neznaboh / Otrlým 
chlapùm tøesou se ruce / dámy se odvracejí / 
a podomní prodavaè, starý Faust / chechtá  
se do dlaní.“

Jaromíre, nezapomeneme. Budeš tady       
s námi stále. 

Kvìta Monhartová

Poslední zvonìní 
za Jaromíra Komorouse

2017. Byl to rok, v nìmž odcházeli básní-
ci. V tom nekoneèném zlatém poli se rozsvítila 
další lucernièka. Za Jaromíra Komorouse. 
Anotace v databázi Knihovny mìsta Plznì      
o Jaromíru Komorousovi uvádí: „Autor prózy   
a poezie, textaø. Pùvodním povoláním tech-
nik, pracoval ve Škodì Plzeò. V l. 1993 – 97 
byl øeditelem kulturního støediska Esprit. 
Zabývá se publicistikou. Jeho práce se ob-
jevují na stránkách webmagazínu Rozhledna, 
který jeden èas vedl. Publikuje také v lite-
rárním èasopise Plž a za svou rubriku Plkýø 
obdržel za rok 2007 Cenu Plže. Je èlenem 
Støediska západoèeských spisovatelù. Celo-
životnì se zabývá hudbou, napsal øadu pís-
òových textù pro plzeòské hudební formace.“

Jako øediteli bývalého kulturního støediska 
mu nešlo upøít bojovnost a organizaèní 
schopnosti. Byl to on, v jehož hlavì se zrodil 
nápad dnes již populárního festivalu Na ulici – 
v prvních roènících to byl Jazz na ulici, pozdìji 
Struny na ulici. V pozdìjších dobách zkomer-
cionalizovaného multižánrového a v zábavì 
pøevažujícího open-air festivalu už na pùvodní 
Komorousovu myšlenku nikdo ani nevzdechl. 
Noví organizátoøi pøevzali veslo bez podìko-
vání.

V autorské rubrice Plkýø neplkal, jak by se 
mohlo zdát, ale vyznával se ze svých vztahù  
k textové tvorbì a pøedstavoval plzeòské 
textaøe a jejich tvorbu, vše propojil osobitým 
fabulovaným pøíbìhem i svou básní na po-
kraèování. A závìreèný „plk“? Napøíklad: 

„Kázeò aplikujme sobì. Ale po lžièkách.“ Za 
takové plžení-plkání-pokání si Cenu Plže  
plnì zasloužil.

Duší byl totiž pravým básníkem všedního 
dne. A také byl sám rockerem, posluchaèem 
hudby sfér, filosofem doby. Mìl mnoho odžito, 
vìdìl o vzestupech i pádech, o pøekážkách, 
které se v životì objeví tak náhle a udìlají 
rázem onu pomyslnou èáru pøes rozpoèet.     
A všechno je jinak.  A pøesto se musí jít dál,      
i s berlemi, i s obtížemi. Makat. Tvùrèí duch  
se nezapøe. Po odchodu z muzikantských kru-
hù se vìnoval pøevážnì poezii. Svou první 
sbírku Na rozcestí vìkù vydal v Pro libris        
v edici Ulita v roce 2010. Již rok nato ná-
sledovalo Nazvuèení – poezie s hudebnì 
sbližujícím názvem. Po krátkém odmlèení 
pøišly v roce 2015 hned dvì sbírky – opìt        
v Ulitì a opìt ve zvukových kontextech Hu-
èáky a ve Støedisku západoèeských spisova-
telù Šumavka. Pøispìl i do Plzeòského lite-
rárního almanachu 2015.

Poslední vydanou básnickou knihou byly 
verše s pøíznaèným titulem S andìlíèkem       
v dlani. Ještì pøipravil pro Plže druhou autor-
skou rubriku Katastrofy a dodal poslední bás-
nì. S pøípiskem:

„Dobrý den, Jano, s poslední Vlnovo po-
známkou v hlavì, že katastrof nikdy není dost, 
si dovoluji do foroty Plže poslat ze stejné kra-
bièky další. Pokud by byl další zájem, nìco 
bych tu ještì vyhrabal. Jaromír.“

Naposled jsme se vidìli na Cenì Bohumila 
Polana 10. listopadu. Dnes je mi líto, že jsem 
s ním ten den ani nemluvila. Obèas jsme si 
totiž psali a vedli minidisputace o souèasném 
veøejném dìní i o politice: „A to je nejpikant-
nìjší. Ta zloba je v celé Evropì. Že jsou lidi 
nepouèitelní, víme pøece dávno. Že výsledky 
voleb jsou pomalu na smyèku, to z toho vy-
plývá. Mou tichou nadìjí je, že to estébák 
nedá dohromady. Ale zøejmì budu v omylu.“

Pøes zmínìnou osobní kázeò zùstal 
nepokoøeným rebelem. Utichly zvuky, šumy      
i hukoty.

26. listopadu 2017 Jaromír Komorous  
náhle a bez rozlouèení odešel ze Støediska 
západoèeských spisovatelù i od Plže, od 
práce i od rodiny – od své „Dobraèky“, jak       
s humornou nadsázkou a velkou laskavostí      
v hlase øíkával své manželce, od syna i od 
vnouèat. Není to fér. Tu poslední katastrofu    
si mohl odpustit.

Jana Horáková
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Odvážná školaèka
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David Brabec (1980 Plzeò) - kulturní èinovník, básník

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník a publicista

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

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

Ivo Fencl (1962 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci

Milena Hasalová (1983 Plzeò) - básníøka

Jana Horáková (1958 Plzeò) - redaktorka

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì – 2017 Plzeò) - básník

Jaromír Komorous (1951 Plzeò – 2017 Plzeò) - básník, textaø a prozaik

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

Lubomír Mikisek (1950 Praha) - prozaik, žije v Plzni

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) - výtvarnice, básníøka, žije v Plzni

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

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

Martin Šimek (1975 Plzeò) - pedagog, básník, žije v Dobøanech

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