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EDITORIAL 1

Budu tu sama. Sama za sebe.

Karla Erbová

Duben mizívá v šumných pøeprškách, 
napsal kdysi klasik, co se však nynìjší-
ho dubnového Plže týèe, ten nech� pøed-
stavuje ze všeho nejvíce šumnou gratu-
laci, zdravici i blahopøejnou tirádu Karle 
Erbové k jejím pùlkulatým narozeninám. 
Nesluší se jistìže prozrazovat jubilantèin 
vìk, proto pøipomeòme nìco ještì dù-
ležitìjšího a co jest skuteènì dùležité:     
že totiž svou básnickou prvotinu Neklid 
vydala paní Karla pøed plnými dvaapa-
desáti lety. Že by šlo o opoždìný debut? 
Nikterak: tehdy panovaly jiné pomìry      
a navíc básníøka nebyla ani bohatou 
právnièkou, ani rozpínavou funkcionáø-
kou. 

Zato po roce 1989, po dvacetiletém 
období zapovìzenosti, pøicházely na 
svìt knihy veršù Karly Erbové jedna po 
druhé jako uèinìná poetická lavina, ob-
èas zpestøovaná oblázky èi balvánky 
prozaickými. To platí dodnes a vztahuje 
se to i na hájemství bibliofilií: vždy� ta-  
ké skladba Ariadné na Naxu, již v Plži 
uveøejòujeme, vychází zároveò bibliofil-
sky. Literárnìkritické laudatio zastupuje   
v našem èasopise „Šalmaj“ z pera re-
nomovaného Iva Haráka a pochopitelnì       
i recenze nejnovìjší, v tìchto dnech 
vydané autorèiny „narozeninové“ sbírky.

To ovšem neznamená, že by zbytek 
Plže byl ve stínu básníøèina jubilea, 
právì naopak: další pøíspìvky vytváøejí 

záøivé okruží, které dodává Karle Erbové 
na sváteèním lesku. Namoutì a nastojte: 
texty otiskované v autorských rubrikách, 
napøíklad Milana Èechury, zesnulého Ja-
romíra Komorouse èi Jana Sojky by nám 
mohly jiné literární èasopisy závidìt.  
Zdá se, že nìkteøí plzeòští literáti, na  
vìk nehleïme, vskutku zrají jak víno       
a dobøe jim tak. A Plži jakbysmet.

Tyto rubriky tvoøí cosi jako plží páteø 

nebo páteø Plže, nejsou tu však pouze 

ony. Proto se dozajista potìšíme nad no-

vými naivisticko-absurdními verši Pavla 

Štýbra, rovnìž nedávného jubilanta, ja-

kož i nad výteènou (by� již døíve napsa-

nou) povídkou pilné romanopiskynì Jitky 

Prokšové. Uznání si zaslouží také „cizo-

krajné“ básnì nadané Markéty Zvolán-

kové: vždy� i mladé básníøky mohou  

lepì smìøovat k hodnotám estetickým. 

Koneckoncù nezapomínejme, že také 

nynìjší oslavenkynì Karla Erbová de-

butovala teprve v Kristových letech, ani      

o jeden jediný rok døív.

Co ještì dodat? Uvítejme dubnové 
èíslo Plže nepøíliš „vítacími“ verši naší 
jubilantky: „A pøehlédl ji jako krajinu / 
kterou jsme zplundrovali a šli zase dál...“ 
Kdo zplundroval, ten zplundroval, leè  
Plži nech� budiž nejenom shùry dáno, 
aby navzdory plundrovaèùm šel zase 
dál. 
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Co já se nabreèím u televize
Pavel Štýbr

xxx

Aby mì bavila práce
zaèal jsem si peníze pøepoèítávat 
                                                   na zlato
Vydìlám tisícovku – gram zlata
pìtikilo – pùl gram
šest tisíc – šest gramù
Gram ke gramu
za pár let  budu mít kilo
Když jednou najdu pod vyviklanou cihlou
vzácné mince za sedm set dvacet tisíc
ani si to neumím pøepoèítat na gramy
Èlovìk potøebuje kousek toho
                             pokakanýho štìstíèka

xxx

Aby mu to š�astnì cinklo
víèko od piva
hodil jsem
slepému harmonikáøi

xxx

Jaro
to jaro
zase nám nabarvilo ploty
na zeleno
Vrabci si to nemohou vynachválit
Soused zajebanej od luxolu
jako svinì
jak prase
smrad
jako by tady prcali vopièáci
a to tu má vnouèata
volám sociálku

xxx

Zestárl jsem do blbeèka
co já se nabreèím u televize

xxx

Pro mìstský...
na rukou by tì jeden nes

Pro západoèeský...
prašivej pes

Zdali�       
(Zdeòku Volfovi)

Zdali� Bròáci
zdali�
stále kabròáci

xxx

Kurvy hrábì
majzly mì po hlavì
šlehly po rypáku

Zdali�  II.

Zdali�... stateèný hudební skladatel
               nepøizpùsobivý morous
zdali�... Kvapík pro Jaromíra Jágra
zdali�... Lokomotiva Emila Zátopka
               bože jak ten umìl pod kotlem Zatopit
zdali�... Èeská ulièka Pavla Nedvìda
zdali�... stovka za devìt Usaina Bolta
Zdali�... až do skonání svìta
               vzdálených Bohù
               vesmír se roztahuje
zdali�... mramor srát

xxx

Nebezpeèná vìc
bez teoretických prùprav
pouštìt se do zahradnièení
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Zaliješ rajèata
a jediný který jsi v roztržitosti pøehlíd
nedá ti usnout
ze sna tì budí
chytá tì migréna 
vlastní ženì se hnusíš
Zvou tì na úøad
prý s holým pupkem ve slipech
po nocích sousedy dìsíš
slimáky cvrnkáš do cizích zahrad
smradem z holubince
vesnici zamoøils

xxx

Vemte si slámu na biomasu
ale stane se 
pole se upláèe k smrti

xxx

To si snad dìláte prdel
oteplování jako svinì
na rovníku vaøí oceány
a vy si v kostele pálíte svíèky
a to máte vysokou školu

xxx

Dojídám po vnouèatech kaši
asi je vtipná

xxx

Pomáhám sousedce se škvaøením sádla
a v pravý èas 
jakási kámoška z vedlejší vsi
Botou šprajcuji dveøe
a mìchaèkou lovím masité škvarky
chvatnì solím
ani nefoukám
Hotové odstavujeme z plotny
a sousedka smutnì
speklo se to
zatahuji bøicho
a popálenou hubou dodávám 
speklo

xxx

Deset tisíc trilionù sluncí
jak o závod svítí
jediné za obzor padne
tma jako v prdeli
Ten èernej vzadu
prsty v tom bude mít

xxx

Po celém Èesku se øíká španìlský ptáèek
akorát v tìsném západoèeském pøíhranièí
Böhmisches Vogelein
Je o málo vìtší
o to víc chutný

xxx

V tomto mìstì mají vlakové nádraží 
                                         na jednom konci
autobusové podle sovìtského vzoru
pøed mašinostrojitìlnym zavodom
Podobnì to ještì mají v Dušanbe
Ulánbátaru

xxx

Pøes les jen tak pomalu
abys nesrazil srnu
Abys nepøejel
v pruhovaném trestaneckém kabátku
malièké podsvinèátko

xxx

Pøemrzlé
sluncem vysušené
srnèí bobky
Nejsou špatné
spíš naopak
pozoruhodnì chutné
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Váj
Jitka Prokšová

Prašná polní cesta vinoucí se mezi 
støíbrnými, místy spíš zašedlými listy oli-
vovníkù je dovede na rozlehlou oblázko-
vou pláž. Pískovcové balvany ji rozdìlují 
na nestejné úseky. Zdá se, že nikde 
nikdo není. Pak v dálce u skupinky nì-
kolika keøù zahlédnou osamìlý modrý 
skútr. Možná tam by mohl nìkdo být, 
pomyslí si.  

Sesednou z motocyklu a napijou se. 
Pak se rozhodnou chvíli zùstat. 

Ona a on.

Ani si nesvlékne džínové kra�asy, 
hned sebìhne ke bøehu a ponoøí bosé 
nohy do vody. Pak si sedne na vystouplý 
balvan a bílé trièko si vyhrne k hornímu 
dílu plavek. Slabý vítr si pohrává s kap-
kami potu na zádech i bøiše. Nohy jí 
omývají drobné, naèechrané vlny. Je 
pìtatøicetistupòové vedro. 

Ty nepùjdeš do vody? zeptá se, sotva 
mu kalhoty spadnou ke kotníkùm a zá-
roveò shodí letní košili. Nahý vstupuje do 
vln a obrací se k ní. Mìla to být nejspíš 
nìmá pobídka, ale na kluzkých oblázcích 
ztrácí rovnováhu a jeho tìlo zapadne do 
vody s mocným šplouchnutím. 

Ona se neubrání úsmìvu. Pak za-
kroutí hlavou. 

Možná za chvíli… teï se mi chce je-
nom tak sedìt a koukat, oznámí mu, 
když se vynoøí. Je to tady nádherný.  
Muž pohodí hlavou na znamení souhla-
su a vyrazí kraulem podél bøehu.

Pláž obklopuje z obou stran nízké po-
hoøí. Skály zleva pøipomínají vynoøující 
se ponorku. Zprava se útesy podobají 
hlavì krokodýla. Sedí uprostøed samoty, 
noøí se do sebe, vdìèná za takový klid. 
Dlaní pøejíždí teplé kamínky, které neo-

chladí ani obèasné pøívaly studené slané 
vody. Zavøe oèi.

Tady by se dal napsat pøíbìh, napad-
ne ji. Spíš jednoduchý oslavný monolog 
na krásu moøe s køídovì bílými chomáèi 
pìny na høbetech vln. Takových už bylo, 
promluví uštìpaèný hlas kdesi v její hla-
vì. Co takhle óda o pokoøe a klidu? 

I tìch bylo napsáno nepøebernì… 

O okamžiku, ve kterém se nic zásad-
ního nestane, ve kterém nedojde k žád-
nému osudovému zvratu, a pøitom je       
v nìm obsažené všechno. 

O tom, co je život… 

Další kritická námitka nedostane šan-
ci. Potlaèí ji vzpomínka na jejího dìdeè-
ka. V nedìli po ránu vbíhávala do jeho 
pokoje a radostnì se usazovala v no-
hách široké manželské postele. Bylo jí 
šest, nejvýš sedm. Její zvìdavé otázky 
èastokrát pøerušovaly dìdeèkovy pohád-
ky. Až se jednou s vážnou tváøièkou ze-
ptala. Dìdo… co je to život? A starý pán 
– pravovìrný komunista – se snažil ma-
lému stvoøení pøed sebou pojem poctivì 
vysvìtlit. Když už se zdálo, že je malé 
osùbce vše jasné, pøekvapila ho otáz-
kou: A proè?

Vzdal se a šel jí udìlat kakao. Jo, 
dìda… 

Náhle zaslechne blízko sebe zvláštní 
šplouchnutí. Tolik odlišné od jemného 
zvuku vlnek pøirážejících ke strmému 
bøehu moøe. Než staèí otevøít oèi, které 
se jen nerady a malátnì probouzejí do 
reality, ozve se poblíž:

Hi… Do you speak english?

Ohromenì zírá na nahou postavu 
snìdého mladíka, který vylézá z vody.
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Hi, pronese tiše a pokývne. Hlavou jí 

prolétne shluk myšlenek, od kde se tady 

hergot vzal až po co budu hergot dìlat?

Nepochybuje o tom, že mladý muž je 

Øek. A chápe i jeho další otázku, kterou 

se pídí, odkud je ona. Øekne mu to. 

Pøestože by místo toho nejradši zavolala 

na svého muže, který se v dálce právì 

obrací nazpátek, aby si pospíšil. Zrovna 

dneska musí plavat až kdovíkam, napad-

ne ji.

It‘s your man? 

Pøikývne. Jo, ten náruživej plavec 

támhle vzadu je mùj muž. 

What‘s your name?

A proè to chceš vìdìt, napadne ji. 

Zaèíná si pøipadat jako u výslechu.         

A vùbec… nechce si nechat vzít nìja-

kým Mikem, jak se naháè vzápìtí sám 

pøedstaví, pøedchozí pohodu. 

Why? zeptá se nyní ona s výrazem,    

o kterém doufá, že je dostateènì drzý.

Proè bych ti mìla øíct svý jméno? 

Nebo proè bych si mìla pro tuhle chvíli 

nìjaký vymýšlet? Proè?

Váj? opakuje po ní a zdá se, že její 

„nezdvoøilost“ nechápe. 

Why do you ask? chce se žena už 

znovu zeptat, ale mladík ji pøedbìhne.

OK… your name is Váj. 

Fajn, pomyslí si ona, takže první ne-

dorozumìní anebo spíš srozumìní má-

me za sebou. Už aby tu byl, ohlédne    

se netrpìlivì po svém muži a je mile 

pøekvapená, že zvýšil tempo. Nahota 

mladíka stojícího pøed ní ji znervózòuje. 

Jeho zøejmì znervózòuje její neochota   

s ním víc komunikovat. Pøejde proto na 

bìžné fráze o poèasí, všudypøítomném 

píseèném prachu a slunci.

Když se za pár minut vynoøí z vody 
její muž, mladík se chystá zapojit ho do 
víceménì jednostranné diskuze. Muž 

však anglicky nerozumí, a tak se obrátí 
na ženu:

Co je TO zaè? Kde se tady vzal?

Nevím… najednou se tu vynoøil, øekne 
ona, už o poznání klidnìjší. Pak vysvìtlí 
Øekovi, že její muž anglicky nemluví. 
Vnímá pøitom mìnící se rozdíly v jejich 
postoji, ve výrazu oblièeje, v tónu hlasu.

Je to mladík, kdo nyní znejistí, a rych-
le se louèí. 

You have beautiful eyes, but there‘re 
sad, pronese k ženì, než se ponoøí do 
vln, aby doplaval k místu, kde stojí u ke-
øù zaparkovaný modrý skútr.

Co øíkal? chce vìdìt muž. 

Že je dneska velký horko, odpoví ona 
a dívá se za hlavou s èernými nakrátko 
ostøíhanými vlasy, která se zaèíná pro-
dírat drobnými vlnami. 

Neøek BIG.

Cože? 

Øek nìco jinýho, trvá si na svém  
muž, protože anglické slovo velký zná 
dobøe z objednávání piva. Vždycky si 
dává velké.

Pøipadám ti smutná? Mám smutný 
oèi? zeptá se po chvíli.

Ne… Jo tak… o co tu vùbec jde?

O nic… jenom ti pøekládám tu po-
slední vìtu. Že mám smutný oèi.

To je blbost.

Aha.

Dívá se do vody a pøemýšlí, kam se 
podìl pøedchozí mír v duši. A pøipadá si 
jako ta malá holka sedící na dìdeèkovì 
posteli, toužící znát odpovìï na úplnì 
všechno. A pøipadá si podivnì podve-
dená, že ten okamžik, ve kterém se nic 
zásadního nestane, ve kterém nedojde   
k žádnému osudovému zvratu, a pøitom 
je v nìm obsažené všechno, trval tak 
krátce. A pøipadá si osamìlá, pøestože 
její muž stojí pøímo vedle.

O co tu vùbec jde…
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Ariadné na Naxu
Karla Erbová

I. Útìk

Na tenkém stvolu noc. Svítání 

                                            v nedohlednu.

Jediná pluje této noci loï

po pustém moøi.

Kdo se to krade tmavomodrou tmou?

Kdo se to plíží? 

Kdo chce nevidìn – neslyšen

proplout

k svému domovu?

Jen tiše delfíni. Jen tiše.

A� nevzbudíme ani oblázek

vodami chlácholený.

A� nevzbudíme oblak, jenž se rodí

na víèkách oèí žen.

Théseus! 

              S tìmi, jimž v bitce s Mínótaurem

zachoval køehký život. 

Ještì se chvìjí z té pøežité hrùzy.

Ještì se k sobì tisknou.

Jen tiše, pøátelé, jen tiše.

Až za obzor spadnem jak pøes 

                                           sousedùv plot,

pak veselte se, 

              co jen hrdlo ráèí,

zpívejte, køiète samou radostí,

že ještì zítra zelenat se mùže

pøed vaším domem strom,

však do té doby: tiše.

A� sladce sní i Mínóovy stráže

i vladaø sám i všechny naše stopy...

Seprané øídké plátno tmy

se v prstech rozpadá,

jen tiše.

A oni pluli. 

              Plížili se tmou

jak kuna, která vyplenila kurník.

V pøístavu zatím bezeslovnì klesly

mínójské lodì ke dnu.

Však kdoví, co by vymyslel si

na krutou pomstu Mínós?!

Minuli Naxos – nechali tam dívku

plnièkou nadìjí. 

              Však ona spí,

znavena cestou, unavena láskou.

Až ráno strhne milosrdnou masku

a ona zjistí, že je pøíliš sama,

trochu si popláèe – a zítra zapomene.

Že byly sliby? A kde ne?

Jen tiše delfíni, jen tiše.

Pøiplují jiní. Jiným bude tanèit

a oni – omámeni krásným zázrakem –

              ji budou milovat.

Pak, možná, ani nevzpomene,

že kdysi Théseus – hrdina stokrát slavný,

v náruèi též ji mìl.

Pak nahá hodina už nemusela

svou krásu halit v mlhách,

svítalo na dosah. 

              Ptáci se rozkøièeli,

už bylo slyšet, co šeptá vítr trávì.

Otevøe oèi krásná Ariadné

a hoøce prohlédne:

              prchající stopy,
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ztracený sandál hoví sobì v písku,

nìjaké støepy, možná vzdech,

také kus nitì, oné èervené –

to je ten pøíbìh, v kterém vèera hrála...

Je život lidský jeden chomáè

                                                           slibù,

nadìjí planých, prázdných

                                                     èekání –

vykøikne zoufalá a klesne na pobøeží

Jednou tì obejmu,

jednou tì znenávidím!

Tvé sliby už propadly rybáøskou

                                                             sítí!

Už jsi mi nic –

(jak byla nic já tobì)

Théseus ohlíd se – snad zaslechl ten køik,

snad ohlédl se po úradku bohù.

Po Naxu ohlíd se – zdali tam ještì spatøí

možná jen zeleò, možná postavu.

Jen zdálo se, že zestárla ta zem

tak náhle pøed oèima...

A zved se hukot vod a hnal se na pobøeží.

A skály vzpøíèily se vyèítavì k nebi.

A náhlá tma se vrhla na vše kolem –

A on to Poseidon – rozezlen, nelítostný,

kolébal celým moøem.

II. Tanec

Však na té lodi Théseus se ohlíd.

A vzpomnìl: Tanèila

jak vánek nad vodami,

køehká a sladká vznášela se lehce

spíš nad mozaikou nádvoøí, než aby

nohama laskala tu zem.

V kruhu pak oni: mladíci a panny,

athénské obìti Mínótaurovi.

Sedìli skleslí, s rukama svázanýma,

èekali na svou smrt

a ona byla blízká.

A ještì syringy a píš�aly a bubny,

snad aby pøehlušily úzkost obìtí.

A ještì Théseus, jenž rozhodl se utkat

s proslulou obludou a vyrvat jí ty živé!

A ona, líbezná, tanèila v onom kruhu,

tanèila kolem Mínóova meèe,

který tam pøinesla.

Jako by málem nedýchala.

Drobnýma nohama se dotýkala zemì

a vlasy tanèily tam s ní

a boky též a plachá dívèí òadra.

A krásné ruce, které podávaly

spíš laškovnì než vážnì klubko nití,

co v noci upøedla.

Èervená nit – a oèi se jí smály,

když lákaly ho: 

Vezmi, Thésee,

ten smìšný dar. On vyvede tì z hrùzy.

budeš-li mojí rady dbát

a držet se té nitì.

Ona tì vrátí životu – a ke mnì.

Jen se jí drž a budem spolu tanèit

po tisíc dní.

Théseus neváhal – pøitiskl dívku k sobì,

horkou a svùdnou – nedalo to práci –

byla tak povolná, až se mu tajil dech.

Pohledìl v oèi – byly plné lásky,

panensky snivé, dùvìøivé,

byly jak studny s chlácholivou vodou

v píseèných pøesypech.

Zpit touhle krásou uchopil ji v pase

a tanèil! Omámen.  Zpíval – jak on zpíval!
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Podala klubko – on je vzal,

jak by to jablko, co pøislibuje více.

A pak se otoèil a pravou rukou náhle

vytrhl zemi meè a pozvedl jej vzhùru.

Ne! Ten meè ne!

Vykøikla Ariadné.

To je meè Mínóùv. Meè jeho cti

a moci. To ještì nesmíš!

Ještì ne!

Však Théseus – zpit mámivou tou chvílí,

meè v pravé ruce – v levé nit,

odtanèil stranou

jist svým vítìzstvím.

A v skalní sluji øev

všem smetl úsmìv z tváøe.

Èeká tì – šeptala –

hlas se jí trochu tøásl

jak pavuèina vìtru vydaná.

Èeká tì, jdi. A vra� ke mnì zpátky.

III. Po boji s Mínótaurem

Èas nemìl slov a èlovìk nemìl dechu.

Nejprve øev z prostorù labyrintu,

jako by zemì rodila své dìti.

Pak padlo ticho – ticho boøící

všeliké nadìje –

A potom vyšel – Théseus.

V rukou mìl zkrvavenou hlavu

netvora Mínótaura.

U nohou leželo mu umlácené tìlo.

A bylo: èlovìèí!

Snad aby hrùza byla ještì vìtší,

snad aby sama sobì vyrvala si hlas,

to tìlo – èlovìèí – 

a málem: do náruèe...

Øvala ta vina jiných

na nìm skrytá!

Pro cizí vášeò, jež nedala si uzdu,

zde pykal – èlovìk.

Možná si zoufal, možná, že se mstil,

bránil se všemu – ze všech sil.

Však pøece podlehl – a jeho tichou hlavu

teï drží Théseus.

Je unaven? Je opit vlastní slávou?

Mlèel a jenom nepøítomnì hledìl

do korun stromù. Byly beze slov.

Odveze brzy domù, do Athén,

rukojmí nevinná.

To bude slávy! To se bude tanèit

po celé týdny v ulicích!

Théseùv vìhlas bude stoupat

k vrcholkùm samých hvìzd!

Bohové shlédnou na krásného syna

a pýcha bude slavit orgie!

To všechno právì letìlo mu myslí.

Byl tady! Živ! A v rukou držel hlavu –

Tak trochu stranou stála Ariadné.

Èekala pohled – aspoò ten,

kterým jí podá malý dík.

Snad èekala i lásku –

Však v jeho oèích – nic. Než ON!

ON zvítìzivší, s meèem po boku,

ON hrdina –

a rudá nitka marnì

na ruce ulpívala.

A pøehlédl ji jako krajinu,

kterou jsme  zplundrovali a šli zas dál...

A vítìz urèuje, co bude navždy psáno

na bránì mìsta, které slavnì dobyl.

A koho vzpomene a koho ne.

JUBILEUM
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Budu tu sama,

šeptala  Ariadné.

Budu tu sama. Sama za sebe.

IV. Naxos

Bolíš, má lásko, když mi odcházíš...

Zda bolím tebe – není dùležité.

Tys pouze hrál si. 

Já jen milovala.

A� rozsoudí nás neúplatný èas

a svìdomí. To naše.

Slyšíš – skøípe.

Jak by se  z dálky kdosi  smál.

Je snadné proklít toho, který zradil.

Vždy� tolik sliboval,

že nebude to bolet!

I pro mne budiž chvíle milosrdná:

Co moje èiny? Nevrhají stín?

I já jsem zradila, když otci Mínóovi,

ukradla jeho meè. Pro nìho. Pro Thésea.

Pro jeho slávu zahodila èest

vlastního rodu.

Ach ano, bylo by to lehké

omluvit láskou tento èin.

A jeho pak jen pøikázáním bohù.

I trochu zbabìlé. A možná podlé.

Je míra vìcí pro každého jiná?

Ne. Ne a stokrát ne!

On zradil – a já zradila rovnìž.

Namìø nám, osude, každému

                                              spravedlivì.

Poslední vzkaz napíši na list stromu.

Podám jej vodì. A� jej donese

na jeho loï. A vèas!

Moøe je lstivé –

Nezapomeò

vymìnit plachty, Thésee!

Veselé mysli bylo tenkrát moøe.

Hrálo si jako koèka s myší:

Myslíš, že zachráníš,

                co dávno ztraceno je?

Myslíš, že zvrátíš èas?

Že zmìníš osud? Jeho? Svùj?

A vody, které blahosklonným gestem

k odlivu míøí,

vrací jí k nohám onen vzkaz,

jako by navracely slib,

jenž nemìl žádné váhy:

Vymìnit plachty, nezapomeò!

Ozvìna – zdá se – vracela ten køik,

jak by se z dálky kdosi hoøce smál...

Ilustrace Miloslav Krist
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Jaromír Komorous 

Katastrofa Pepíka Bonifáce
Nìkdy se rozhodnete z hodiny na ho-

dinu. Èlovìk cítí nutnost pøehodit veksl 
na kolejnicích života a ten s vámi hraje 
habaïuru a vy nejste schopni rozkrýt 
jeho herní finty. Je vždy o krok vpøedu. 
To nebaví. K Pankrácovi pøišlo svìtlo    
až dnes ve škole. Rozhøešení, kde ho 
neèekal. 

Zkuste vypustit Usaina Bolta na stov-
ku a øíct mu, že když je lepší, tak mu  
tam nastavíte pár vysokých plùtkù pøe-
kážkáøù. Takové retardéry, aby se to 
trochu vyrovnalo. Bolt má poøešeno. 
Sbalí kufry a popojede o dùm dál. Ale 
náš Pankrác? Cítil se jako ten hvìzdný 
sprinter a jeho gesto lukostøelce chápal 
až nepatøiènì jasnì. Dnes ano. Dnes   
na nìj nikdo nemá. Ani táta. O mámì 
nemluvì. Ale domù ještì nedošel. Urov-
nat myšlenky v hlavì a nepodìlat se  
jako mnohokrát pøedtím. Pøejít svùj 
Jordán. Øeknìme si hned, Pankrác se 
jmenoval ve skuteènosti Bonifác. Josef 
Bonifác, aby toho nebylo málo. Pankrác 
mu ale øíkali všichni, obèas i kantorky   
ve škole. Zaèala s tím, paradoxnì, jeho 
vlastní babièka. „Chlapèe, ty rosteš pro 
Pankrác,“ stìžovala si ta sotva šedesá-
tiletá seniorka èasto a kluk v tom mìl 
hokej. A svìøil se kámošùm ve škole. 
Nelitujme ho. Øekl si o to. Kantorky ho 
podezíraly, že schválnì. „Tak blbej pøece 
nemùže bejt,“ šacovala to jeho tøídní. 
Bojovat s tím? Proè? Jiní dopadli hùø. 
Pøezdívky? Svìt sám pro sebe.

Teï se zastavil na kraji chodníku a než 
pøešel ulici, rozhlédl se. Nic nejelo. Ale  
to periferní vidìní. Pod nohama silnièní 
kanál. Sklopil k nìmu zrak, naklonil se   
a zkusmo vypustil slinu do škvíry v møíž-

ce. Vyšlo to! Trefovat se do dírky, pa-
neèku, to je poslání. Do dírky kanálu! 
Pankrácovi bylo tøináct, do jaké jiné! 
Chtìlo to ale sérii. Jen zkušení borci 
zvládnou své pokusy s jistotou, èas 
neèas. A jen borci sklidí pak uznání 
svého okolí, vèetnì Vìrky z béèka. Jó, 
Vìrka… Kdyby vìdìla, co ho dneska 
èeká. Asi by se naèuøila. Co taky èekat 
od ženské. Manì ho napadlo, že jí to 
bude muset vysvìtlit také. Ale, a� si 
trhne. Pankrácovo ego mìlo už køídla.  
To nebylo samozøejmé ani náhodou. 
Pankrác se nadechl a pak neomylnì 
zaskóroval mezi møíž už poètvrté. „Kdo 
nám chce povídat, že se to nesluší?“ 
vzpomnìl si na jeden verš z tátovy 
básnièky, kterou nìkde vyš�oural a jež 
mìla asi zùstat pøed ním utajená. Kro-  
ky vedle sebe neslyšel. „Co tu vyvádíš?“ 
Máma. Mìla být pøece v práci. Nesná- 
šel nespolehlivost. To táta je jiný for- 
mát. Ten když øekne veèer v osm, pøijde 
radši až druhý den. Matka ho hnala   
pøes ulici. Neprotestoval. Soustøeïoval 
se na svùj dnešní klíèový výstup. Na svùj 
majstrštyk. Pøeøíkával si v duchu repliky, 
jež musely pøijít, aby si táty mohl vážit 
dál. Jde jen o to, nechat je po sobì sté-
kat a otøepat se jako mokrý pes. A hele, 
je to tu.

„Tak co, mladej, jakej byl den?“ Tátùv 
stereotyp koketoval s rituálem. Rituálem 
hodným nenávisti všech klukù po celé 
zemi.

„Òákej, òákej,“ byla obligátní replika   
a tak sem sní, ale pìknì vztekle. Fotøík 
dál tlaèit nebude. Se svými rodièovskými 
zájmy nikdy nikoho neoslòoval. To se 
vìdìlo.
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Pøiplulo ticho. Takové, že byl snad 
slyšet tlukot klukovského srdce. Pankrác 
nervóznì chodil po kuchyni.

„Co je? Ty máš nervíky? Máš proè?“ 
reagoval pan otec.

„Teï! Josífku, jdi do toho,“ øíkal si mla-
ïoch. Výhrùžnì se rozkroèil uprostøed 
cimry. „Konèím s atletikou,“ øekl dùraznì.

Táta si pohvizdoval a sedl si ke stolu. 
A maminka prošvihla ten moment, kdy 
mìla nekompromisnì prostírat a zavøít 
jim na chvíli huby, protože najezený muž-
ský je tvárný materiál, který se dá cel-
kem snadno ukonejšit a lze mu s úspì-
chem ubrat i kyslík. Pozdì.

Táta najednou vylítl od stolu: „Co to  
tu plácáš? Chceš po hubì hned, nebo  
až potom?“

„Konèím s atletikou. Budu jezdit na 
prknì.“

„Mámo, já ho snad pøerazím. Slyšíš 
to?“

„Dejte pokoj. On to tak nemyslí,“ žeh-
lila jako vždy mamka.

„Ale myslí,“ kul železo synáèek. „Myslí 
a ví proè.“

„Ty blbe! Ty nevíš, o èem mluvíš. 
Srovnej si to! Jak na prknì? Ty máš 
prkno?“

„Ty jsi mi ho koupil?“ Debata na 
úrovni.

„Chci jezdit na skejtu. Jezdí všichni.“

„Všichni ale neumí bìhat. V tom je ten 
rozdíl.“

„Ty si na mnì léèíš svoje mindráky. 
Nesplnìné vlastní sny.“

„Ty jsi fakt nìkde upad. O èem to 
žvaníš? Já si svý sny splnil beze zbyt- 
ku, mamlase.“ To byl asi fakt. Táta byl    
s atletikou v repre. A to se v krajském 
mìstì èasto nevidìlo. Co èasto… To se 
nevidìlo nikdy.

„Pøestaò mì psychicky deptat,“ mlel si 
synek svou.

„Kdo tì deptá, ty zasrane. Odkud jsi 

pøitáh tu hovadinu?“

„Pøestaò mì psychicky tejrat. Je to 

trestný. Staèí jen zavolat.“

„Ááá. Pán pøišel chytrej ze školy. 

Pána tam krmí totiž samý slepièky. No,  

to je paráda. Dej mi na ni èíslo. Já ji 

vysvìtlím tejrání, že si na ni tejden 

nesedne.“

„No tak! Kdo to má poslouchat?“ 

pøipomnìla se matka. Ale byla mimo. 

Udìlala si to sama. V téhle trojce byla 

vždy nejtišší. Co mohla èekat?

„Ty blbeèku, atletika je sport a ten   

tvùj skejt proti tomu jen zábava, chápeš 

to? Chápeš slovo uplatnìní? A chápeš, 

jak ty jsi daleko?“ Synátor bìhal s muži, 

oni ho brali a jeho tréninky dávno nebyly 

dìtské. Ale mìl by takové, kdyby otec 

nebyl v oddíle peèený vaøený?

„No, právì,“ øekl Pankrác, ale ten-

tokrát spíš pro sebe.

Táta už byl zase za novinami.

Urážet, když chybí slova. Pankrác se 

pøed ním vyprsil: „Mám v sobì skej�ác- 

ký srdce, rozumíš. A nenechám se už 

buzerovat.“

„Já krále Herodese,“ utrousil ten za 

novinami, peèlivì je složil, vstal a bez 

dalších slov jednu Pankrácovi natáhl. 

„Okamžitì pøestaòte,“ vletìla mezi nì 

máma s nìjakým kuchyòským kinžálem 

v ruce. „Pøestaòte a zaènìte se bavit ja-

ko lidi. Nevidím jediný problém, proè se 

nedomluvit. Pøece mùžeš dìlat atletiku 

jako sport a na skateboardu jezdit pro 

zábavu, ne?“ otoèila se na synka. „Sám 

jsi byl v pøípadì jeho vìku proti specia-

lizaci, pamatuješ?“ To patøilo muži.

Chlapi se po sobì podívali. Ušklíbli 

se. Mìla pravdu. Krucinál. Mìla pravdu. 

Jako vždycky. Katastrofa. Ale co s tím?



Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA 12

Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Èást 4 –
Téma: chataøskovesnické akce 
na Hracholuskách a ve Š�áhlavech
(2007–2015)

   S tou chatou na Hracholuskách si to 
možná Jana VejH2O mìla nechat pro 
sebe… Muselo tý holce bejt jasný, že 
romantika stavení u vody budeme chtít 
prolézt a proèuchat! A tak jsme tady – 
Socha, Charvy, Vráble, Vlno a Patka. 
Nebohá Jana VejH2O zkouší fígl se 
zapomenutejma klíèema, Patka však 
kulièkou semtexu dvéøe odkrojil, takže 
pojte, hostí!

(13.7. 2007, 16.30)

Jsme pøed pitím syti masem všech 
druhù a barev, Charvy prosí Vrábleho: 
Odšroubuj mi ruce a jdi mi je umejt.

(13.7. 2007, 18.30)

Vlno nìžnì napadl Patku, prý je 
vojenský oud. Patka se ještì nìžnìji 
usmál, z usárny vylovil milý malý gra-
nátek, odšpuntoval ho, naposledy Vlna 
vyfotil a se slovy „dej si vitamínek“ ho 
donutil Vlna spolknout.

(13.7. 2007, 23.46) 

Vráble nemùže spát, z neznámého 
dùvodu se neuvìøitelnì, ba až prablbsky 
øehní, vše se tøese a hejbe. Charvy má 
øešení: Tady pomùže jediný, narazit mu 
na hlavu kýbl a tøískat do nìj kolejnicí.

Nepomohlo to, co hùø, Vráble se øehtá 
o to silnìji.

(14.7. 2007, 2.00)

Døepíme u vody. V hospodì u vody. 
Voda v pøehradì je zelenkavá jak mun-
dúr mistra Patky, až na nìj se nikdo 

nekoupe. A dozvídáme se satanskou 
novinu, veèer pøijede On, pan Zdenda.

Jana VejH2O: Mám varovat sousedy?
Socha a Charvy vykøikli souèasnì.
Socha: Jo!
Charvy: Ne!

(14.7. 2007, 15.30)

Vylepšujeme pohádku o sedmi trpas-
lících, resp. jejich jména (až na Dychtila, 
Šetøila a Plýtvala byla ostatní jména 
shledána jakožto nevhodná k otištìní – 
pozn. redakce). Zdenda se pokouší zpí-
vat a chce obejít okolní chaty a se 
všema se od srdce pozdravit, Jana 
VejH2O mu vidlema brání a vyhrožuje, 
že za trest bude muset zítra vynést 
žumpu…

(noc na 15.7. 2007)

Lesní výprava vychází, septik na káøe, 
obsluha vedena Vlnem se drkocavì su-
ne vpøed. Tohle je literatura s velkým L! 
Jana VejH2O tøímá známý vidle a bu-
rácí, a� se celá parta rozhodnì vrátí         
s prázdnou!

(15.7. 2007, dopoledne) 

Servírka zdejší restaurace si stìžuje, 
prý mluvíme hroznì sprostì, je nás 
slyšet až na baru. Nechápu, co ji tak po-
horšilo na jazyku nìkolika nadìjných 
literátù, literárního kritika a lingvistky…

(Jana VejH2O, 1.8. 2008, 14.02)

Patka griluje, aè není co, Vráble zpívá 
Kryla (nebo naopak?), já s Charvym úpí-
me, Jana VejH2O zpívá a Vlno tleská. 
Ovšem po svém, nikoli po písni, ale vždy 
na jejím zaèátku… Piva a vína ubývá, 
vzpamatováváme se z cesty. Po zdrže- 
ní v hospodì u hráze jsme se za tmy 
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prodírali džunglí podél øeky. Naštìstí nás 
neomylnì vedl Patka, na vietkongy má 
trénovanej nos.

(1.8. 2008, 22.30)

Vstáváme, na stole kávièka, v kýblu 
pivo. Málo platný, pivo vítìzí. Na desátou 
chystáme pøesun do hospody na hrázi, 
udìláme si pìknej den.

(Vráble, 2.8. 2008, 8.00)

Trio Patka, Vlno, Jana VejH2O se na-
lodilo na loï do Hamburku. Patka bude 
dìlat plavèíka, Jana VejH2O stevardku  
a Vlno drahoty. My tøi jsme i pøes vøelý 
slib, že se plavby rovnìž zúèastníme, 
zùstali na bøehu. Pivo je bezpeènìjší než 
parník.

(Vráble, 2.8. 2008, 14.45)

Všichni tøi vzýváme všemocné bohy, 
aby ta bárka najela na minu z druhý 
svìtový…

Bohužel to není humor, opravdu ne…
(Socha + Charvy, 2.8. 2008, 

15.00 až 15.01)

Snídáme na zápraží. Fit je pouze 
Vráble, v noci spal. Ostatní byli drženi    
v bdìlosti jeho vzdechy, brbly, heky, 
chrapoty a chechty. Poslední vylézá       
z chaty Vlno, Charvy ho vítá: Sundej 
masku, Fantomasi, poznávám tì!

(3.8. 2008, 9.10)

Jana VejH2O se onehdy hloupì pro-
øekla, že vlastní dùm, to� prostá pøíèina 
této drzé výpravy. Pøepadové komando 
ve složení Socha, Charvy, Šipiè, Èechíno 
a Patka vpadlo maskováno taškami alko-
holu do Š�áhlav. Jana VejH2O neodem-
kla. Plotem a komínem jsme se probili 
dovnitø.

(5.8. 2011, odpoledne)

Charvy: Dávam na tebe pozor, Milane.
Èechíno: To jsem rád.

Charvy: Jestli dejcháš.
Èechíno: Hovado…

(5.8. 2011, 22.00)

Patka a Jana VejH2O pojali dnešní 
veèírek jako sraz hypochondrù, právì si 
vokazujou lékárnièky.

Jana VejH2O: Tahle medicína se pí-
chá nebo polyká?

Patka: Dle pøání pacienta.
Jana VejH2O: Obojí.

(5.8. 2011, pøed pùlnocí)

Socha: Nevypnem muziku?
Charvy: Proè?
Socha: Svítá.
Charvy: Zesil to.

(6.8. 2011, brzy ráno)

Jana VejH2O se tuhle proøekla, že její 
dùm byl po naší dááávné návštìvì 
koneènì shledán obytným, tudíž pøe-
padové komando bylo nuceno obnovit 
èinnost a nový paradesantní tým v po-
dobì Sochy, Šipièe, Èechína, Patky       
a Kòoura seskoèil pøímo na zahradu        
u Jany VejH2O. Ohnìm nás smìrovala 
vzácná (ne)zvaná návštìva, Zdenda 
Nìmeèek! A Charvy se chystá zaútoèit 
pøed setmìním!

(7.8. 2015, kveèeru)

Zdenda: Honzo, co sis pøivezl k pití?
Socha: Tøi vína, proè?
Zdenda: Budu tì sledovat.

(7.8. 2015, 18.00)

Zdenda všem zblbnul hlavu mate-
matikou, Šipiè a Èechíno se bláhovì 
pokouší zadanej pøíklad øešit.

Zdenda: Ten úkol mi zadal známej. 
Spáchal sebevraždu.

Patka: Protože to nevyøešil?
Zdenda: Protože jsem to vyøešil já.
Jana VejH2O: A co budeme øešit za 

rok?
(7.8. 2015, 20.20)



O VŠEM MOŽNÉM

Být spisovatelem
Vhrsti

Tohle není žádná nadsázka. Pøed-
staví-li se vám nìkdo jako spisovatel, 
vymluvte se na náhlou nevolnost a zdr-
hejte, co vám síly staèí. Pokud se s nì-
jakým spisovatelem už znáte, okamžitì 
si ho vymažte z telefonu. Zrušte s ním 
veškerý kontakt. Pøedstírejte, že jste 
umøeli.

Všichni spisovatelé jsou šílenci, od 
kterých je dobré držet se co nejdál. Bez 
výjimky. Ano, platí to i pro spisovatelky, 
nebo� i ženy už se dnes bìžnì vìnují 
tomuto ïábelskému povolání. Uvìdo-
mím si to vždycky, když sám píšu no- 
vou knížku. Ono se to snadno øekne – 
píšu knížku. Jenže to neznamená, že     
si jen tak sedíte a vymýšlíte postavy       
a zápletky, které pak „hodíte na papír“. 

Takhle se psát nedá. Musíte s tìmi 
postavami žít. Mít jejich obraz reálnì 
pøed oèima. Musíte s nimi naplno pro-
žívat všechny emoce. Musíte znát kaž-
dou pohnutku, každou jejich bláznivou 
myšlenku, každou úchylku. Žít jejich ži-
voty se vším všudy. Vìdìt, na co myslí, 
co je trápí, co je baví. Komu kdy v živo- 
tì ublížili a kdo ublížil jim. Musíte je 
bezpodmíneènì milovat. Smát se s nimi, 
když se smìjí, a breèet, když breèí. Ra-
dovat se z jejich štìstí a trpìt, když jsou 
zoufalí. A pøitom nezapomenout, že ve 
skuteènosti nikdy neexistovali. Být spi-
sovatelem, to je schizofrenie jako vyšitá. 

Když jsem jel do Bratislavy psát 
knížku, fakt jsem se toho bál. Dokážu 
psát, a pøitom zùstat normální? Neze-
šílím z toho, že pùjdu po ulici, a pøitom 
budu intenzivnì myslet na lidi, kteøí 
nejsou? Kteøí v tomto svìtì nikdy nežili?

Píšu pøíbìh o klukovi, který je blázni-
vì zamilovaný do své spolužaèky, ale 
nikdy jí to neøekne. Ona je pøíliš nedo-
stupná a on pøíliš nesmìlý. Žiju to s ním. 
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Potkávám tu holku každé ráno cestou    
do školy. Vím, jak se èeše, co má na 
sobì, jak se tváøí. Znám její typické 
pohyby. Její vùni. A miluju ji úplnì stej- 
nì jako ten kluk. Jinak bych to tak nikdy 
nemohl napsat. Když ale vzhlédnu od 
notebooku, vím, že ta holka prostì není. 
A nikdy nebyla. A není ani ten kluk. Ani  
ta láska. Anebo ano?

Když jsem psal pøíbìh o fanynce Mi-
chaela Jacksona, všechno jsem to pro-
žíval s ní. Mrznul jsem pøed hotelem, 
abych aspoò na chvíli zahlédl jeho stín 
za záclonou. Vymýšlel jsem ty nejbláz-
nivìjší zpùsoby, jak se k nìmu dostat   
co nejblíž. Znal jsem každého èlena je-
ho ochranky i chùvu jeho dìtí. Vìdìl 
jsem, v kolik a kde Michael snídá, obìd-
vá i veèeøí. Cestoval jsem za ním po 
všech mìstech jeho evropského turné. 
Bez penìz, bez pøátel, bez sebeúcty.  
Mìl jsem k tomu dobrý dùvod. Protože     
i ona ho mìla…

Chápete to? Být spisovatelem, a pøi-
tom zùstat normální, je prostì nemožné. 
Mìjte s námi soucit. Ale držte se od nás 
radši dál.

Ilustrace Miloslav Krist



„Hele tati, kdy se vrátí maminka?“
„Asi za ètrnáct dní.“
„A proè až za ètrnáct dní?“
„Proè, proè? Jak se mùžeš takhle 

ptát? Vždy� jsme ti to vysvìtlovali. Ba-
bièka už je stará a není jí moc dobøe, tak 
jí maminka musí pomoct.“

„A s èím jí musí pomoct?“ 
„To bude parádních ètrnáct dní. Už je 

ti pøece skoro jedenáct, tak se nemùžeš 
poøád ptát proè a s èím. Tak se ptají dìti, 
když jsou jim tøi nebo ètyøi roky. Ty se 
musíš ptát víc sofistikovanì.“

„Co je to sofiksistovanì?“
„So - fis - ti - ko - va - nì. To zna-

mená, že ty tvoje otázky už nebudou 
jednoduché nebo primitivní, ale naopak 
složitìjší a možná i trochu dùmyslné.“

„Hele tati, já mám hlad.“
„No, to je sofistikované až až. Tak já 

se podívám do lednice, co nám tu 
maminka nechala. Ty zatím prostøi.“

„Mùžu ti nalít pivo?“
„To je krásná otázka. Ne jako to proè, 

proè. Rád ti na ni odpovím. Mùžeš.“
„Tati, mùžu se tì zeptat ještì na 

nìco?“
„No, proè ne. Mùžeme si popovídat 

jako chlap s chlapem, když tu maminka 
není.“

„A kdyby tu byla, tak to by nešlo?“
„Ale šlo, ale nebylo by to tak jedno-

duché.“
„Proè by to nebylo jednoduché?“
„Jezusmankote, už je to tady zase. 

Víš co, já se tì radši na nìco zeptám 
sám.“

„Tak jo, tati.“
„Na co já bych se tì… Už to mám.  

Co ve škole?“
„Teda tati, to bylo jednoduché až pri-

mitivní. Nechceš se mì zeptat nìjak víc 
dùmyslnì?“

„Máš pravdu, to nebyla dobrá otázka. 

Dám ti jinou. Co dìvèata, líbí se ti nì-
jaká?“

„Nelíbí.“
„Víš, když ti položím nìjakou otázku, 

tak je dobré na ni odpovìdìt víc než 
jedním slovem a ne jenom øíct nelíbí 
nebo nìco podobného. Z toho, jak odpo-
víš, se pozná, jakou máš slovní zásobu   
a jaký máš pøehled. Rozumíš?“

„Ne.“
„No, když se tì zeptám, jestli se ti líbí 

nìjaká dìvèata, a ty øekneš jenom nelíbí, 
tak to je špatnì. Mìl bys øíct napøíklad: 
nelíbí se mi proto, že si s nimi nemám    
o èem povídat, jako tøeba s tebou, tati, 
nebo tak nìjak.“

„Hm.“
„Víš co, ono bude opravdu lepší, když 

se zeptáš ty mì. Neboj se mì zeptat, na 
co chceš. Jak už jsem øíkal, mùžeme si 
promluvit jako chlap s chlapem.“

„Já vím, tati, když tu maminka není.“
„No.“
„Víš, tati, nedávno jsem slyšel takové 

slovo, kterému moc nerozumím.“
„Jaké je to slovo?“
„Orální.“
„Orální znamená ústní. A v jaké sou-

vislosti jsi to slovo slyšel?“
„Kluci ve škole mluvili o orálním sexu.“
„A to druhé slovo víš, co znamená?"
„Nejsem pøece malej, tati.“
„Aha, no… no… noooo.“
„To jako, že se pøi tom sexu mluví?“
„Noooo…“
„Tati, neøíkal jsi mi, že se nemá odpo-

vídat na otázku jedním slovem?“
„Hele, synku, už jsi se na to nìkoho 

ptal?“
„Jo, maminky.“
„A co ti øekla?“
„Že se mám zeptat tebe.“
„Víš, je mi to hroznì líto, ale o tom 

ehm orálním ehm ehm ..exu jsem v ži-
votì neslyšel.“

Milan Èechura

Zeptej se na co chceš

15JINÝ VES KAŽDÁ PES



„A já jsem si myslel, že moji rodièe 
vìdí všechno. No, to se nedá nic dìlat. 
Asi si to budu muset vygooglovat. Jo      
a k tomu budu potøebovat telefon, který 
jsi mi pøedevèírem zabavil za tu ètyøku     
z pøírodopisu. Máš pravdu, tati, byl to 
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docela fajn pokec. Mohli bychom si ho 
nìkdy zopakovat.“

„Uuuuuu…“
„Jo, tati, a ještì v jednom jsi mìl 

pravdu. Bez té maminky to bylo oprav- 
du o hodnì jednodušší.“

Karla Erbová se jako Karla Fremrová 
narodila 30. dubna 1933 v Plzni, svoji 
prvotinu vydala v roce 1966 jako Karla 
Papežová. Mohlo, ba mìlo by se øíci, že 
takové dlouhé pøebývání ve svìtì psa-
ného slova si vìru zaslouží halasné osla-
vy: vsadím se o Gambrinùv džbánek na-
plnìný tentokráte vodou z Litavky, že se 
žádné halasné ohòostroje nebudou nad 
Vltavou (nad níž už naše básníøka nìja-
ký ten èásek žije) pøipravovat ani konat  
– leda snad co doprovod o filipojakub-
ské noci upalovaných èarodìjnic. Baže, 
nech� jen tak… Vždy� i tohle dìje se na 
oslavu básníøèinu! …jak si povíme dá-  
le. Nyní medle pravme, že zapomíná-li   
to adoptující, její rodné mìsto si vìru 
pamatuje: a svoji rodaèku umí oceniti 
(napøíklad nìkolikerou Cenou Bohumila 
Polana).

Nicménì víme pøece, že všechna 
svìtská sláva polní trávou jest (tedy i ta 
zamlèená) – a první mrazíky ji srovnají 
do podoby hlíny. Pod niž se nakonec 
vejdou i marné nominace na Literu za 
poezii, Státní cenu za literaturu… Ale 
také obèasná uznalá ocenìní kritikù 
(svázaných vìtšinou s oním mìstem na 
soutoku øek) èi kolegù básníkù (z nichž 
vedle generaèního souputníka Josefa 
Hrubého jmenujme mladšího Milana Hra-
bala a ještì mladšího Milana Šedivé- 
ho). To, co zùstává a mìlo by být vidìno,  
jsou pøedevším knihy: básnické sbírky, 
od nichž si paní Karla obèas odskoèí ku 
próze (zhusta ego-dokumentární).

Jubilující básníøka Karla Erbová
Ivo Harák

Èímž nechci øíci, že by uznalé a chá-
pající recenze nemohli otevøíti cestu 
pøíštím ètenáøùm. Jenom vím a tvrdím, 
že v tomto pøípadì platí dávná pravda 
(již si co mantru øíkám i nad pøítomným 
spisováním): Nech� je primární literatura 
vždycky závažnìjší té sekundární; veš-
keré mudrování recenzentù nikdy nena-
hradí stýkání a potýkání se s krátkými 
øádky.

Snad mne k tomu opravòuje tvrzení, 
jež jsem byl kdysi proslovil. Tvrzení, 
pravda, ponìkud drzé: pokud je adre-
sujeme dámì. Tedy drzé v pøípadì, 
nejsme-li si jím úplnì tak jisti a není-li      
v našich ústech nezáludnou, nedvojsmy-
slnou pravdou. Pravil jsem totiž: „Karla 
Erbová zraje jako víno.“ Za oporu mi 
sloužilo konstatování hodnotící místo 
naší básníøky v kontextu a vývoji veršo-
vého typu jí rozvíjeného: „Až bude nì-
kdo jednou po M. Èervenkovi sledovat 
další vývoj novoèeského volného verše, 
jistì bude muset Karlu Erbovou pøiøadit  
k jeho mistrùm; k tìm, kteøí vìdí, že není 
a nesmí být náhražkou verše vázaného, 
k tìm, kdož nesvedou rýmovat a pøesnì 
rytmovat text, anobrž jest a musí býti 
vìdomou a zákonnou volbou skuteèného 
tvùrce. Vìdomého si nezbytnosti vnitøní 
logiky jeho organizace.“ Tehdy jsem si 
uvìdomoval, že tvoøit znamená: držet 
otìže svého psaní pevnì v rukou. A ne-
dat z nich nic, o èem nejsem pøesvìd-
èen, že jsem v tom pøítomen cele a be-
ze zbytku, že jsem nepovolil ve svém 
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soustøedìní, v kázni tvarové i motivické. 
Tvoøit je tedy – ne popisovat papír slovy, 
ale vždy novì a jinak zvát ètenáøe ke 
spolubytí skrze øeè a v básni.

Pìt dalších básnických sbírek Karly 
Erbové ocitlo se mezitím na mém stole  
– nemyslím však, že bych na svých sou-
dech musel cokoli podstatného opravo-
vat. To ovšem nemá býti chlubením, leè 
svìdectvím o básníøèiných kvalitách 
umìleckých. O schopnosti promìny stej-
nì jako trvání. Budu tedy ještì jednou 
nesalonní a dodám: …vìku navzdory.

S vìdomím, že ve svých tvùrèích 
poèátcích patøila k takzvané druhé vlnì 
poezie Kvìtna, k básníøkám jako Vlasta 
Dvoøáèková a Jana Štroblová, s nimiž ji 
spojuje pøíklon ke stylu nenápadné a ne-
vtíravé filozofické rozpravy. Postupnì 
však svùj tvùrèí zábìr rozšíøila jednak     
o kvality mluvené øeèi, její metaforiku, 
rytmus i expresivitu na stranì jedné, na 
té druhé o hloubku filozofických reflexí, 
které ovšemže nevyrùstají ze vzducho-
prázdna, ale jsou ukotveny jak v básnic-
ké transformaci osobního existenciální-
ho prožitku, tak i v rozlièných vrstvách,    
z nichž bere svoji mízu evropská kultu-
ra. Pokud jsem pro to už pøed lety pøiøa-
zoval Karlu Erbovou k linii halasovsko-
holanovské, upøesòuji nyní, že právì pro 
ono obvrstvování má naše básníøka blíže 
spíše ke druhému z tvùrcù, kteøí jí dali 
jméno. 

A ještì nìco (èehož si povšiml Vla-
dimír Novotný): právì z oné nezbytné 
potøeby základù, na nichž Erbová staví, 
vychází její aktualizované variace bás-
nických epištol (které známe už z antiky).  
Tedy (na studiu biografického materiálu 
založených, ne však závislých) dopisù ve 
verších: tematizujících jednostejnì osu-
dy i dobu pisatelovu (èi adresátovu) jako 
(per analogiam, zprostøedkovanì: ètená-
øovým vìdomím a svìdomím) naši pøí-
tomnost. Tyto lyrické povahové drobno-
kresby, tato elektrizující prolnutí malých 
dìjin s tìmi velkými si øíkají o obsáhlejší 
pojednání. Aèkoli se dané inspirace ne-
zøíkáme, budeme se obsáhleji vìnovati 

spíše dalším signifikantním rysùm, které 
jsme vypozorovali pøi probírce posled-
ních (pìti) vydaných opusù Karly Erbové.

Hned úvodní verše sbírky Kdosi (2013) 
mne pøekvapily úporností a úsporností, 
osekáváním materiálu na nezbytnì nut-
né. Na ono minimum, které ještì vztáhne 
verš k pøedmìtnému svìtu a uèiní jej 
pøedstavitelným. Pøièemž jsem musel 
konstatovat, že ona ne-doslovenost má  
v textu také funkci rytmotvornou: celek 
vyvstane teprve spojením významovì si 
sice blízkých, leè syntaxí oddìlených 
promluv. Na ètenáøi je uhadovat, nakolik 
mùže souviset napøíklad líèení krajiny     
s vnitøním stavem mluvèího.

Kompaktní rytmus nese ètenáøe (nì-
kdy ku jeho škodì – tedy pokud si nepo-
všimne onìch rozdílù) pøes stylové 
odlišnosti, pøes rozpìtí od vznešeného 
(Saint-Michel) k „auzláku“, od zaøíkává- 
ní prázdnoty („Tma ve tmì Tma“) po 
ozvìny støedovìké milostné poezie       
(„V zahradách zelení odìlo se døevo“), 
od invenèních obrazù po básnické pa-
rafráze lidových rèení. Nìkdy pøece jen 
klopýtneš o slovní spojení, které by si 
zasloužilo pøesnìjší konkretizace – ne- 
bo ironického nadhledu: takovým je mi 
„Pravdivé jádro / kolem poezie.“ Jako 
ètenáø pøiznávám, že se mi lépe realizují 
vìcnì èi krajinnì (stejnì jako èasovì) 
konkretizované. V nichž se abstraktní 
zhmotòuje jako dùvìrnì známé – tady    
a teï poprvé vidìné: „Ticho jak stožár 
nad opuštìným høištìm.“ A ty víš, že 
høištì pøece musí být lhotákovsky opuš-
tìné, aby byli nepøítomní (lidé) o to více 
pøítomni v tom, co zde po sobì zane-
chali. To� umìní in nuce.

Svedu také ocenit synestetiènost, 
jimiž do básnìní Karly Erbové prosvítá 
trvalý zájem o hudbu i výtvarné umìní – 
domnívám se, že rovnìž ona pøispívá         
k pùsobivosti veršù, které se tak stávají 
snáze pøístupnými: pokud je necháme 
rezonovat poèitky našich smyslù a také 
naší obeznámeností s umìleckou tra-
dicí. A pokud se sami sebe zeptáme, 
zdali ona neodumírá i s námi: ne jen       



s naší bytostí, ale zejména s naší kul-
turou a naší duší: okoralou, dýchaviènou, 
mrtvou vlastnì už zaživa. S naší øeèí. 
Vyprazdòovanou nedomýšlením do dù-
sledkù: Architektura, hudba, výtvarné 
umìní – a poezie: jako téma, svìdek 
pádu, vìdomí nedostateènosti slova, 
svìdek, pøítel, živoucí pamì� i poslední 
záchrana.

„Pokaždé je to nemálo podobná, ne-li 
stejnì truchlivá kumštýøská historie, aè-
koli jednou psaná v øeøavé konfrontaci    
s bezohlednými mocichtivými bytostmi, 
podruhé v mnohem ménì škaredé ražbì 
jako hold hudbymilovnému všehomíru, 
koneènì napotøetí je to pøíbìh šílené 
marnosti a marného šílenství aneb epis-
tolární obraz svìta, v nìmž se stáváme 
blázny proti své vùli, a i ta vùle je tuze 
bláznivá a ještì víc choromyslná.“ – 
Sbírkou Veèery s koroptví (2014) se tak 
ocitá „básníøka (…) na trojsmìrném roz-
cestí oèekávajícím umìlce v minulosti, 
souèasnosti i budoucnosti.“

Øeknìme, že se tu básníøka pokouší 
vyhmátnout podstatu líèené bytosti tak, 
že o ní promlouvá toliko nepøímo. A s hu-
morem dosud spíše skrývaným (nejvìt-
ším trestem pro básníka je býti školskou 
látkou), s citem pro významy jednotlivých 
slov a jejich jemné odstínìní (zdánlivá 
naivita Goethovy matky dodává teprve 
jejím dopisùm na prùkaznosti).  Problém 
mám s místy, která mi místo materie 
nabízejí její vlastnosti (naštìstí takových 
není mnoho) – navíc konvenènì podané: 
„Stále se budeš vracet domù / Š�astný     
i hoøce unavený / abys nám duši roze-
znìl“. Zde mi schází ona pøekvapující 
pøesnost, v níž je ve stavu obsažen dìj, 
ve statickém dramatu: „Požár bledne do 
sieny.“ Anebo takový „barokní lustr sví-
tání“! – rotreklovská trojèlenná genitivní 
metafora se tím, jak zdánlivé klišé „zvìc-
ní“, dožaduje platnosti symbolné. Èas     
a prostor se vzájemnì prostupují. Anebo 
jinde „na schodech rosou zvlhal mech“. 
Místo se intimizuje opakováním dìje. 
Umíme si je vybavit nejen v jeho podobì, 
ale také v èasové posloupnosti promìn. 

Docela nenápadnì jsme vtaženi. A pøe-
mýšleli jste už nìkdy nad tím, jaké to je – 
být Mìsícem? a dívat se na Zemi stále 
stejnou tváøí?

Ne jen takováto jemná intelektuální 
subverze mne v dané sbírce zaujala; neb 
jsem byl pøinucen povšimnout si také 
onaèejší práce s prostøedky rytmickými: 
umnì rozestøené sítì sporadických rý-
mù napøíklad. Ale i hudebnosti nìkterých 
pasáží, hudebnosti školené snad až èes-
kou modernou: „proè se vlastnì chvìji / 
jak u nás v mlhách rozespalý splav / 
když marné touhy jejich prašných cest / 
do studny hudby mé / se tesknì na-
klánìjí?“ – Erbová dokázala, že to zná    
a zvládne; nemá však zapotøebí napo-
dobovat poezii Bøezinovu. Spíše se tak-
to blíží Dvoøákovì pre-impresionistické 
hudbì. Možná kontrastnì k Vincentovu 
šílenství – a Theovì rozumáøsky pøesné 
ironii: „Naše penìženky to vidí docela 
jinak.“ Jsou tedy velcí nejzøetelnìji pøí-
tomni tím, „jak všude pøekážejí“?

Pùvodnì jsem se ke každé z knih 
chystal øíci, co nového v nich nacházím. 
Jenomže si uvìdomuji, že mnohé vzni-
kaly už pøed drahnými lety; a øada textù 
byla již døíve otištìna èasopisecky nebo 
jako bibliofilie. Tedy: nacházím novì? 
objevuji si pro sebe? …èím jsem za-
sažen? Nebo si daleko spíše ozøejmuji 
to, co už jsem byl èetl jinde a døíve a – 
pøehlédl? Pokud tedy o sbírce Mrtvému 
zimník (2014) pravím, kolik že apela-
tivnosti, vlastnì touhy po spolubytí, 
vzájemné lidské komunikaci v ní nalé-
zám, vlastnì jsem si jenom povšiml 
jiného modelového ètenáøe, jenž je nyní 
– proti pøedchozímu opusu (v nìmž     
byl projektován dovnitø textu) – rovnou 
jmenován nadpisem. A také explicitní 
chvály umìní a vize umìlcova osudu 
(vèetnì vìdomí a svìdomí).  Namoutì   
si øíkám, zda už té vznešenosti není 
pøíliš?! – i kdepak: vždy� on ten kumštýø 
není než: „Andílek s rozeklaným kopy-
tem“.

Snad aby si pøíliš nemyslel. Snad        
i proto tu mimo a nad (slovem, tvorbou, 
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životem) stojí vždy nìco vyššího, co 
vede a øídí a naplòuje. Ten, kdo na-
slouchá i promlouvá, není než ozvuènicí. 
Jen aby byl z dobrého, poctivého døe-
va… „Svou báseò nech dívat a žasnout / 
jak sama uzná / Ustup / Tvùj podpis není 
dùležitý / nebo� jsi poskytl tvou ruku / 
která držela pero.“ Tedy: poezie jako 
jemné vanutí Ducha? S tìžknoucími 
køídly tradice (holanovské): „Nìkteøí si ji 
pøivedou zpátky od øeky Léthé“ (zde jde 
o narážku na Holanovu Noc s Hamle-
tem).

Nad soudržností pøedlouhých básnic-
kých oslovení – rád jsem si uvìdomil, 
nakolik je tato kompaktnost vytvoøena  
ze vzájemných vazeb èasoprostorových; 
i z toho, jak jsou jednotlivé verše na-
syceny duchovní tradicí, literárními trans-
pozicemi dávných mýtù i døevní látky. 
Proti takto podstatnému stojí všechna 
vnìjškovost souèasné civilizace, její ne-
dostateènost mravní, problémy sociální, 
vyprazdòování kultury v pouhý kult – 
tedy i promìna slov v pouhou vatu a vý-
plò. V místì expresivním a existenciál- 
nì vypjatém si na své pøijde dokonce      
i nápodoba èeské beatnické poezie let 
šedesátých (èi jejích pozdìjších under-
groundových ozev). A jinde – v post-
moderní parafrázi starozákonní obìti       
a køes�anského mýtu: „beránek – syn 
ovcí“ se opéká na ohni z petic. Možná 
kontrastnì ku ponìkud staromilskému 
poznání: „Dobøe nám tak – / když ne-
umíme / buï sáhnout nad sebe / anebo 
ve vichøicích / na vlastních nohou stát /   
a za svým vlastním srdcem.“

Samozøejmostí je srozumitelnost pros-
tá rytmických i výrazových schválností; 
jimiž se dnes èasto zastírá vnitøní vy-
prázdnìnost (=neschopnost cokoli pod-
statného sdìlit). Øíká-li Karla Erbová      
– „Hádám se se svìtem / a handrkuji      
s Bohem“ – vìøím, že nejde o snadné      
a líbivé gesto, ale o prostor otevøený 
otázce: Proè? – O co se to hádáme        
a handrkujeme? – O naši myšmi pro-
žranou skývu? Anebo o ten kousek mís-
ta na slunci, jež nám dovolí vrhat svùj 

stín pøesto, že už nám je tøiapadesát èi… 
A jenom stín?   

Sbírkou Fragmenty Fresky Mýty (2015) 
se Karla Erbová vrací k oblíbenému 
žánru lyrických dopisù – a také k zájmu  
o prolnutí velkých dìjin s konkrétním 
lidským osudem: ve trojím podání, jímž 
sestupujeme hloubìji do minulosti (od 
Schweitzera pøes Goyu a Dürera po 
pozdní øímské panegyriky) a také stále 
zøetelnìji, intenzivnìji k naší pøítom-
nosti: k nedostatku lidskosti a pøebytku 
násilí, k nedostateènosti umìní tváøí        
v tváø fanatismu nejrùznìjšího zabarvení 
a motivace, k vytrácení umìní a smyslu 
tam, kde se slovo stává prostøedkem lži 
a pøedstírání (a snadné kariéry odvislé 
od množství èi líbivosti slov, nikoli od jich 
nosnosti sémantické).

Cením si zejména taková místa, v nichž 
básníøka jakoby zapomíná tvoøit a pone-
chává nahá a holá fakta našemu roz-
važování: zdali je svedeme vztáhnout   
ku svému pøedstavovému svìtu a napl-
nit vlastním obsahem, vlastnì jimi (jich 
symbolným potenciálem) vyplniti výpo-
vìï o tom, co se odehrává v nás a ko-
lem nás: „Jsou fetiše malé a velké /        
K velkým zpravidla patøí / kus lidské 
lebeèní kosti“. Ani slovo navíc, žádné 
zbyteèné okrašlování. Vìcnost – v oèe-
kávání, že s ní a z ní svedeme vytvoøiti 
spojnici, synekdochu.

Snad takováto torzovitost poèítá také 
se ètenáøovou cestou ad fontes. Tedy     
k látkovým zdrojùm a historickým pra-
cím. K poznání ne jen esteticky motivo-
vanému. K jedné z možných realizací 
pokynu: „Bloudit knihami básníkù / a na-
lézat v nich vlastní minulost.“

Naštìstí nás pøi takovém úsilí obèer-
stvuje autorèin humor: tu arcimboldov-
sky bizarní (nìkdy snad až surreálnì: 
„Bronzové rakve uloženy ve stìnách /  
jak ztvrdlé sendvièe“), tam demlovsky 
prostoøeký. K oné bizarnosti dodejme,  
že právì takto vypadá kontrast mezi 
urozeností neurozeného ducha a ple-
bejským chováním modré krve. Humor 
nìkdy pøevelice hoøký po seschlé krvi 
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obìtí – dláždících schody k vítìzství       
a trùnu. Obìtí na rozdíl od vùdcù a pa-
novníkù zhusta bezejmenných. Ale stalo 
se to pøece tak dávno… Oè lépe umíme 
v epoše racionalismu a humanismu žíti. 
Oè lépe i zabíjet?

Co bylo v posledním oddíle pøedchozí 
sbírky zvìcnìno a odcizeno prostorovou 
i èasovou vzdáleností, tedy ona úzkost   
z bytí, je v úvodu poslední z námi zkou-
maných knih interiorizováno, palèivì 
pøítomno v mysli a duše mluvèího básnì: 
„Noc v níž Ti píši ale nikdy ten dopis 
neodešlu / Noc v níž se bojím ale nikdy 
ten strach nepøiznám.“ (Na pøíkrém bøe-
hu svìta) – a jde nikoli jen o temnou noc 
smyslù (jak ji zná karmelitánská mys-
tika), ale stejnì tak o noc samoty ve 
svìtì – právìže ve svìtì, který se nám 
vzdaluje zpùsobem i projevy existence. 
Tedy jde o: „Noc v níž si zoufáme nad 
rozumem.“

Po letech a po svém se tak Karla 
Erbová hlásí k varování èeských køes-
�anských apokalyptikù pøed duchovní       
a mravní nedostateèností (jako to èinil 
Zahradníèek ve Znamení moci, Miloš 
Dvoøák v Symfonii XX. století nebo 
Zdenìk Rotrekl v Dìjích; nesmíme 
ovšem zapomenout ani na Ivana Diviše); 
a jestliže po svém, tedy jednak z pozice 
autorky zapoèínajícího se jedenadva-
cátého století, jednak nikdy pro množství 
neztrácí ze zøetelu jedince s jeho malými 
dìjinami a velkými bolestmi.

Teï znovu pøede všemi vyvolám 
Zdeòka Rotrekla, s nímž Erbovou pojí      
i èasté užití elipsy nebo aluze: nebo�      
u Erbové najdeme to, co kdysi u nìj – 
tedy nìkdejší dìjinné události odehrá-
vající se tady a teï na tom našem ma-
lém høišti. A Jordán se stává nikoli dár-
cem novozákonní èisté, èerstvé køestní 
vody, ale hnijícím smradlavým rybníkem 
dole pod Táborem. Nad to však ještì ku 
G. Brunovi zvíme: „Tøistatøicet tøi let po 
jeho smrti / se narodí v Plzni dìvèátko / 
Až dospìje napíše o nìm báseò.“ Ne-
chci si hrát na moudrého, ale zdá se mi, 

že tohle je jedna z možností, jež stojí 
pøed námi bezmocnými: proti ztrátì pa-
mìti i svìdomí, pøed pádem do propasti 
(stojíce na pøíkrém bøehu svìta) stavíme 
zábradlí a vrháme kotvy ze slov mar-
ných, tichých, zdánlivì bezcenných.

Pøiznávám, že se v cizí poezii rád 
zastavuji u zajímavých, mnohoznaènì 
pøesných pasážích – abych si nad nimi   
a možností jejich interpretace doneko-
neèna špekuloval, abych tvoøil: „Na stole 
hodinky po dìdovi / které smìl nosit 
jenom o vakacích / aby si zbyteènì ne-
obnosil èas.“ – Co všechno to mùže 
znamenat? A jak se vztahuje ono pøí-
tomné já k nìkdejšímu nositeli hodinek? 
A já – nìkdejší i ten minulý – k èasu?      
S intimitou textu se proèis�uje jeho me-
taforika: noblesnì neefektní, snad až      
k nepatrnosti sloužící: „Kol mezí korál-
kují šípky.“ – A zase: když už se zdám 
ukolébán noblesou výrazu, medle mne 
probudí beatnický lament: „Ale dnes pøi-
dali ti na dùchodu / opìt ètyøicet kaèek / 
Za to si mùžeš dvakrát do mìsíce / na 
hlavním nádraží zajít na WC!“ Takové 
promìny poetiky nepùsobí neústrojnì.

Snad bude tím pravým termínem: 
sílící naléhavost. Vìdomí souvislostí.  
To, že lidstvo bez pamìti a duše bez 
soucitu hrozí opakováním nìkdejších 
hekatomb, že dnes a teï možná více 
než døíve k nám hovoøí „popel knih         
z Pergamu / i Alexandrie“; „popel šesti 
miliónù / lidských nedopsaných knih /      
z Osvìtimi Treblinky Majdanku.“ Proti to-
mu mùžeme postavit jedinì své autentic-
ké bytí; vìdomé si koøenù, smìru i cíle; 
vìdomé si chyb a vrásek, ale také úkolu: 
„Nìkteré øádky však mají po stranì ostrý 
vryp / po lidském nehtu.“

Sepsáním tohoto jubilejního èlánku 
ovšem mùj úkol nekonèí. Ten totiž vù-
bec není podstatný. A tak se vracím zpìt 
na jeho poèátek: podstatným se stane 
tehdy, pøivede-li nìkoho k èetbì básní 
autorky sice jubilující, pøedevším ale 
stále píšící, stále tvùrèí.



plovoucí ostrovy moøí
satelity zøítelnice leviatana

vlásenky ukotvené 
na nitce dnìní
hvìzdopravci nadìje

nad propastnou tíží
náruživosti svìdomí
krouží

na nich zasadil jsem svoji jabloò
oøech a fíkovník
vysel bodláèí

do záhonu kopøiv
umístil alabastrovou vílu
a nad ní lampion se špaèkem svíèky

z trnkového køoví
pøivírají teï na mne oèi šelmy
vítám je
chlebem a solí

pokoušejí se mne dostat
srdcerváèi
pøejdu to mlèením
své touhy v plen nevydám

na hranì dne a noci
v naprosté rovnováze snu a bdìní
vhodím do moøe lahev a v ní psaní

ale kdo by ji sebral
roztøíská ji pøíboj
rackové vychechtají

i moje balóny
osedlanou karavanu velbloudù
bere vítr

Luboš Vinš

Plovoucí  ostrovy 
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to všechno pøejdu mlèením

ztratils snad øeè?

budou se mi vysmívat

mluvící kvìtiny a keø

pøipálím od nìj dýmku

budu vysílat kouøové signály

medvìdùm, bizonùm, sobolùm

bobrùm a liškám

tam za obzor

snad mi odpustí

a pak zas jenom tak 

pøihlouple civìt

zdali se neobjeví velrybáøi

co hledají Jonáše

pokusím se pøemluvit

ty dobré muže

aby mne vzali s sebou

vsadili tøebas do pøídì lodì

na výsmìch démonùm z hlubin

tam budu užiteèný

anebo pøilípli ke vchodu do kostela 

na pøedprseò dubových dveøí

pro výstrahu zbloudilým

ale možná jim zbylo jedno místo chrlièe

a vysadí mne až vzhùru k nebi

jak krásnì budu umìt plivat na svìt

z vìží býèci stavitelé budou povykovat

svíce blouznit a já

v poklidu zkamením
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Markéta Zvolánková 

A jemný tanec kostøavy
Triumfální námìstí

Královské slunce
a bezpeèný park.
Udièky z perel – paprsky.
Já? Rybou budu bez reptání!
Houpu se.
(Každým zdvihem nebi blíž.)
Nádechy ukládám
do skøíòky zážitkù, 
již mám ukrytou v duši.
Kdo ji otevøe,
nerozvrátí øád svìta,
ale zcela jistì
tím oloupí mé srdce.
A co je vìtší høích?

Moskva

Nehni se a poslouchej
celofánovou hladinu,
barvínková nebesa,
pøidej si do kávy
šlehaèku z mrakù
a sladký sníh,
pohlaï tváøe umìlcù
vytesané do kamene,
spatøi historii
vepsanou mezi øádky ulic,
do mincí v kašnách.
Poci� velkolepost
obyèejných vìcí,
sílu ducha
a lahodný sirok.

Pøehánìní

Na ulici – vymeteno.
Déš� vyhnal život do útrob kaváren
a vykøièených domù,
v náruè milencù,
pod ochranu chrámù,

pøed plátna kin,
mezi nekoneèné regály,
za plotnu, 
ke krbu,
na dlouho odkládanou návštìvu.

Na ulici – vymeteno,
a tak nikdo necítí èerstvý podzimní
                                                      vánek,
ani jeden netanèí mezi loužemi,
žádný neposlouchá tiché blues kapek
a pøicházíme i o sedmikrásnou duhu.

Kontra

Kam pamì� lidstva sahá,
nezmìnil nikdo toky øek!
Jít proti proudu duši zmáhá,
nohy se èasem podlomí
a jisté je, že tahle dráha
na písek drtí (s)vìdomí,
k otravì víry napomáhá
a na beznadìj není lék!
Jít za pravdou je marná snaha?
Jistý je jen svìt pøetváøek!

Petrohradské intermezzo

Padá sníh – bøízky mizí pøed oèima.
Vloèky se kupí na støechách kostelù.
Sochy pláèou – pøichvátala zima.
Nebem se nese dozvuk výstøelu.

Nìva

Monet by jediný snad svedl
vyobrazit tu širou vodní step.
Zachytil by všechny odstíny šedi,
                                   kouzelné èervánky
a jemný tanec kostøavy, nízké mosty       
                     zdobené nevšedními reliéfy, 
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pohádkové lampiony i moudré havrany,
støechy pitoreskních domù notující 
                    s barvami celofánové hladiny.
Zanesl by na plátno i výletní lodì –
                     petrohradské krasobruslaøky.
Namaloval by i ruce vìtru èechrající øeku,
jako by byla jen lehkým zvlnìným
                                                     závojem
se zlatopíseèným lemem.
A protože pan Monet byl mistr,
nezapomnìl by ani na zrádný proud této
                                       neobyèejné øeky,
ani na její dravé nepøístupné vìènì
                                           pulzující srdce.

Poutník

Havrane moudrý, povìz, kolik èasu
má tulák, než se usadí,
než v realitì spatøí krásu
a zanevøe tak na mládí?
Havrane, nebojím se pravdy!
Naposled zkoumám cizí zem?
Až vrátím se do Èech do mansardy,
být matkou je mým osudem?

Nábøeží

Jako kapka rosy v lese,
kterou lehký vánek støese,
cítím se, když pùvab svìta
pøed mým laèným zrakem vzkvétá.

Na Rudém námìstí

Cestování není hobby
pro hlupce a xenofoby.
Tomu se dnes jinak øíká –
to je selfie turistika!

Park Gorkého

Vodopád vloèek po roce
stéká zas z nebe k nohám mým.
Mráz dýchá na mì hluboce

dechem svým nìžnì nastydlým.
Obloha v šatech nevìsty
bere si Zemi za svìdka.
Z øek ledová stala se rozcestí,
labu� však stále je baletka.

Odpoèinek

Mìsíc se zachumlal
do šály z oblakù.
Nastává zimní èas,
øekl tak v náznaku.
Paprsky rozložil
po chladných zdech.
Velký vùz postavil
nad hroty støech.
Pøipnul si hvìzdy na kabát.
Krajinu pøipravil na sabat.

Vize

Èervánek køièí opodál
bolestí.
Kdosi ho pobodal,
krvácí,
zmítá se na obzoru.
V rozpacích
hledím do tváøe tomu tvoru.
Není to svìtlo,
ale plamen,
pálí a štípe do oèí,
na øímse v pùl se láme
a taví moje klokoèí.
Není to oheò, ale strach,
že tady jednou nebudete,
že láva promìní se v prach,
vyhasnou sopky mnohaleté.
Není to obava, 
je to jistota
(drtíc srdce volá SOS).
Vzpomínky stanou se žebry života.
Èervánku, zmlkni!
Nelze se tìšit do nebes!
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Západ

Zachy� vítr do lalùèkù
a otevøi oèi.
Paprsek ti polehouèku
stín do tváøe stoèí.
Horizont se opìt zhroutí
(stejnì jako vèera).
Hvìzdnaté dá vzniknout pouti.
Dívej,
ta nádhera…

Upomínka

Z principu nechci kázat vodu,
když víno piju ze džbánu
a pro svou víru ve svobodu
se brzy za møíž dostanu.
Jedno si ale neodpustím,
to malé slùvko: „Vizte!“
To z horních lóží a ne z pustin
pøichází teroristé.

Den blbec

Po kapsách schovej dnešní blues
a štìstí v sobì vzbudit zkus.
Vždy� slunce høeje, vítr vane
a svìt svìtem být nepøestane.
Jen pro pár zlých pohledù, èi slov?
Z práce snad hrozí vyhazov,
život však dál tì zamìstnává!
Jen obèas žíly podøezává…

Emancipovaná

Nìkdy je život na draka,
a když jsi zbabìlec,
udìlá z tebe žebráka,
sotva bys øekla švec.
Neèekej, drahá, na prince.
Ukaž nám, že jsi dáma.
Bránit se v osudné hodince
nauè se radìji sama!

Èasy tísnì i èasy plísnì

Nová èili nejnovìjší básnická sbírka Karly 
Erbové se nerecenzuje nikterak snadno, po-
nìvadž o ní bezmála všechno, co mìlo být 
øeèeno z hlediska její estetické hodnoty          
a autorského naturelu, pregnantnì zformu-
loval Ivo Harák v pøipojeném doslovu. Svedl 
by to nìkdo v Plzni? Zaènìme proto od 
zaèátku: básníøèina kniha veršù se nazývá 
Tíseò (Pro libris, Plzeò 2018), pøišla na svìt 
jako 52. svazek edice Ulita – a pøedevším 
vyšla k autorèinì životnímu jubileu. Dokon-  
ce i špatní poètáøi by si u pøíležitosti vydání     
této knížky snadno spoèítali, že Erbová jest-
vuje v èeské poezii (zèásti i v próze!) už více     
než padesát let, a to ještì celé neblahé 
pøedlistopadové dvacetiletí náležela k auto-
rùm zapovìzeným a umlèovaným. Dozajista 
nejenom ona, stejnì dopadli též mnozí jiní. 
Tenkrát už, rodné Plzni oddána rozumem         
i citem, Karla Erbová pøesídlila do pražské 
Caput regni, v západoèeské metropoli však      
i nadále na dálku dlí srdcem i duší. Není divu, 
že rovnìž zde také hojnì publikuje: napo-

sledy tu vydala již zmínìnou knižní skladbu 
Tíseò.

Ta má dvì èásti èi dva oddíly: nejprve 
Mesembrie (pohroužíme se tady do pozdnì 
antického mìsta) a pak ještì oddíl druhý        
a závìreèný, pojmenovaný ponìkud netra-
diènì, totiž: Plíseò (v nìmž zavítáme do ranì 
støedovìké Florencie a do vyhnanecké sud- 
by autora Božské komedie). Datovány tyto 
verše pohøíchu nejsou, lze ale pøedpokládat, 
že budou novìjšího data, že pøedstavují 
soudobou, zralou lyrickou autorèinu tvorbu. 
Lyrickou, arciže v prvé øadì lyrickou, aèkoli 
epická tónina nebo epické tóniny jsou v tìchto 
verších neustále bytostnì pøítomny: snad     
by se tudíž její Tíseò dala definovat i jako 
lyricko-epické pásmo sui generis ve dvou ex-
presivních pøíbìzích: mìsta  a básníka. 

Zùstaòme však u termínu „skladba“, ponì-
vadž takto je knížka i složena èi poskládána: 
do lyrického pùdorysu až existenciálního ra-
žení jak v Mesembrii, tak i v Plísni namnoze 
vstupuje epické, ne-li pøímo tragické téma 
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V øádcích Øádeèkù

Pøemýšleje nad tím, co vlastnì ještì          
a zdali vùbec nìco nového (mohu) øíci o ètvr-
tém svazku literárního deníku sui generis, 
totiž Øádeèkù Vladimíra Novotného; které 
tentokráte vycházejí s pøedmluvou Vojtìcha 
Nìmce a podtitulem Rok za rokem ve vsi (No-
vá Forma, Týn nad Vltavou 2017), uvìdomuji 

si, jak dlouho už jejich autora znám. A že pro 
toho, kdo si pøedsevzal „žít a žít i nadále v lite-
ratuøe“, je vlastnì tím nejvìtším vyzname-
náním, svede-li oslovit a literaturu otevøíti pro 
lidi takøíkajíc neškolené. Zde už se pravda 
ocitáme mimo stránky literatury èi metalite-
ratury, zato se vzpomínkou na živé hovory      
o nich po Novotného pøednášce o duchovních 
proudech v našem souèasném slovesném 
umìní. Dlužno dodat, že jej ještì dlouho po 
mé malièkosti pozdravovaly slovutné dámy, 
pro nìž byl kontakt s umìním dlouho pro-
støedkován toliko hroby „velikánù“ (vèetnì 
Zdeòka Kalisty èi Arnošta Vanìèka) a úcty-
hodným zjevem regionální básníøky Jany 
Rathouské. Vladimír Novotný vpadl, zapadl    
a zanechal dojem. Proè asi?

Inu možná proto, že se pøi všem svém 
konání usiluje býti autentický (...a zde už se 
ocitáme také uprostøed Øádeèkù): že se ne-
musí rozmýšlet, o èem a jak hovoøit (...aby 
neurazil, aby uspìl). Vychází z toho, co jej 
zajímá i baví; a pokud jej nìco nezajímá        
a jiné mu vadí, umí se patøiènì ozvat. A� už  
se  to týká èi dotýká našeho celostátního   
(by� v námi sledovaných Øádeècích ubylo 
prostoru pro rozèarování ze stavu Obce; ale  
zase se objevilo ono z pomìrù v Asociaci 
spisovatelù) nebo regionálního literárního 
dìní (v úkrají plzeòském èi pardubickém: 
vèetnì diskursu vysokoškolského / akade-
mického), domácí nebo evropské situace 
politické (dovolím si obzvláštì upozornit na 
pronikavé stejnì jako vhleduplné hodnocení 
pomìrù ruských – k tamnímu prostøedí pojí 
Vladimíra N. jak rodinné vazby ze strany 
matèiny, tak také døevní školení a vùbec 
aktivity rusistické), reflexe umìlecké tvorby 
(film, výtvarné umìní, samozøejmì literatu-  
ra, obèas divadlo), výpiskù z èetby (ne jen 
textù literárních, ale také filozofických èi teo-
logických), cestovních zážitkù (nad cizozem-
skými pomalu zaèínají pøevažovat ty domácí), 
záznamù z pobývání v domácím tusculu 
chodouòském nebo osobnì-existenciálních 
reflexí, do nichž pøeznívá vìta: „První den      
v dùchodu, první den v dùchodu.“

Nesmíme to ovšem vnímat tak, že autor 
každý den roku 2015 do jedenácti øádeèkù 
sepíše, co jej medle napadne. Koneckoncù   
se i zde dozvídáme, kolik práce, úprav, re-
digování (a rozvažování nad tu kritickými,   

osudu básnického, jakož i osudu jedné dáv- 
né kultury. Na jedné stranì poezie èili i psaní 
poezie povznáší a povzbuzuje, též díky tomu 
„ten básník stále ještì píše“, mnohdy navzdo-
ry dìjinám i dìjinnosti, což koneckoncù zde 
potvrzuje i stvrzuje lyrický subjekt sbírky. Jen-
že na stranì druhé, pøes veškeré optimistické 
akordy a výjevy, se stává urèujícím motivem 
autorèiny skladby cosi jako nepøestajný tra-
gický pocit života: jistìže postunamunovský, 
jistìže postcelanovský. Jistìže se opírající 
rovnìž o její vlastní, dramatickou a dynamic-
kou filosofii bytí a umìní. Pro niž je symp-
tomatický zejména leitmotiv životní tísnì, 
jakož i trvalá konfrontace se všudypøítomnou 
charakterovou a vùbec neumìtelskou tvùrèí 
„plísní“. Tady a teï stejnì jako tehdy a tam.

Jaké je však místo této sbírky ve vývojo-
vých souvislostech pováleèné èeské poezie? 
Vždy� básnické dílo Karly Erbové nevzniká      
v nìjakém zatuchlém vzduchoprázdnu a du-
chaprázdnu: je vkloubeno a vèlenìno do 
mnohotvárného pùdorysu novodobého bás-
nictví. Má své pøedchùdce, bude mít i své po-
kraèovatele – a urèitì i vzory. Taktéž poetika 
„jubilující básníøky“ Erbové se pøece zformo-
vávala na rozhraní padesátých a šedesátých 
let minulého vìku a hekticky vstøebávala 
zvláštì existencialistické impulsy tvárné poe-
zie Holanovy. V tomto kontextu právì její 
Tíseò pøedstavuje (nepochybnì nikoli náho-
dou) mnohonásobný hold Noci s Hamletem, 
nìkdejšímu arcidílu Vladimíra Holana, v nìmž 
je v rovinì filosofující lyriky symptomatické 
„tísnì“ stejnì habadìj jako pøíznaèné a ne-
blahé „plísnì“: ve spoleènosti, v klikyhácích 
života, ve vìènì nenaplnìné radosti z neu-
stále neradostného èlovìèího všehomíra. 
Zdùrazòovaný tragický pocit bytí je i zde tím, 
co svìt zkrásòuje – a pøináší noci s poezií.

Vladimír Novotný
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ètenáø mimo jiné vtahován také textovými 
vazbami k duchovním èi hmotným entitám,      
s nimiž má recipient svoji zkušenost a k nimž 
zaujímá stanovisko. Už døíve jsem pravil, že 
se Novotného Øádeèky ètou jako detektivka. 
Od ní oèekáváme, že (tøebas i pøes heka-
tomby) nakonec dobøe skonèí: viník je oddì-
len od nevinných, vrah poznán, zlo po zásluze 
potrestáno. Jenomže TADY není vše natolik 
jednoznaèné, aby se vymezení hranice obešlo 
bez naší aktivity, bez našeho vìdomí a svì-
domí. Kým jsme v oèích našich bližních, 
jakými v ústech (a mailech) kolegù, èím pøe-
žíváme ve svých žácích, èím zùstáváme pøí-
tomni? Proè, pøes obèasné úspìchy, mnohem 
èastìji poci�ujeme „sucho v duši“? „Vše je 
rozdìláno, bohužel nic není dodìláno.“ – 
nevíme tak, kdy a z èeho se vlastnì jednou 
budeme zpovídat...

V plynoucím èase a tekutém svìtì „mar-
nost slov je potom (...) témìø nevyhnutelná.“ – 
snad nám slovo TÉMÌØ ponechává alespoò 
malou štìrbinu, jíž vchází mihotavé svìtélko 
nadìje. Co je pojmenováno, mùže býti ale-
spoò zèásti poznáno. Pøesnìji: musí být 
poznáváno. Pokud tedy Vladimír Novotný ob-
èas svými špílci èastuje katolíka K. K., opla-
tíme mu (evangelíkovi) stejnou mincí, totiž 
mešní formulí: „...a nekonám, co mám konat.“ 
Ne, že by on sám nekonal. Ale že se, docela 
po katolicku, po svých ètenáøích dožaduje, 
aby, když už tady (v Rovinji napøíklad, nebo     
v Chodouni, anebo v prózách Huysmanso-
vých) – a nìèím – jsou, byli tu poøádnì a nikoli 
za pitomce. 

Drahou cho� jsem potìšil výrazem sapio-
sexuál (ètenáø dotazující se, jaká že to 
pùvabná úchylka se pod tímto slovem ukrývá, 
se k ní ovšem musí øádky Øádeèkù prokou-
sat sám), sebe pak èetbou básní Pavla 
Rejchrta (neb dal PánBùh a Simona Martín-
ková, že v Tvaru vyšla moje recenze na Lune-
tové okno). Benátecké dámy kdysi pøednáše-
jícího odmìnily kopcem buchet, horou koláèkù 
a cukroví. A já? Já svému autorovi popravdì 
øíkám, že jsem rád èetl a nerad doèítal. Nikoli 
proto, že kdysi za svou pøednášku nedostal 
zaplaceno. Ale proto, že jsem si uvìdomil, 
kolik toho ještì neumím a nevím: a jaká je to 
vlastnì radost – moci i v mém vìku objevovat. 
Vìtší je ovšem tehdy, svedeme-li se o své 
objevy podìlit.                                   Ivo Harák

zde souhlasnými hlasy pøátel) má jejich pisa-
tel se tøemi pøedchozími obdobnými svazky. 
Nebude tedy od vìci, pokud si od Novotného 
vypùjèíme pasus metazáznam pùvodního zá-
znamu. Vlastnì, pokud se pøi jejich èetbì 
dostaneme hloubìji, nalezneme v nich nìco, 
co bychom mohli nazvat zámìrem a záko-
nem (trojí jednoty).

Nikoli mnohostí v jednotì, ale jednotou        
v mnohosti budiž zván první z nich: A� už se 
ocitneme mezi jakýmikoli øádeèky, pøece kvùli 
tomu neztrácíme smìr a neztrácíme se v nich. 
Doma èi v cizinì, v úzkém kruhu nejbližších, 
mezi pøáteli, v doznívání akademického živo-
ta, ve snech èi vzpomínkách, v textech cizích 
èi textu vlastním – jak proè zde být podstatnì? 
Pøestože už jsem – oficiálnì a vnìjškovì –      
v dùchodu. – Což ale mùže myšlení, svìdomí, 
duše odejít do dùchodu!?

Znaje autorovu zálibu v míèi kopaném, 
mohl bych nyní hovoøit o jeho tahu na bran-
ku. Ne všichni však s námi sdílejí obdiv pro 
sportovní výkony a porozumìní jim. Pro ty 
druhé volím tedy radìji pojmenování: Rytmus 
øeèi. Nebo� zpùsobem podání zvýrazòuje 
Vladimír Novotný estetické kvality svého opu-
su. S vìdomí, øeknìme, že jedním z prvních 
témat umìleckého díla je sám materiál, z nìjž 
je ono dílo stvoøeno. Zde jazyk. Øeè. Blízkost 
slov teprve vyjevující rozdíly mezi nimi.  
Chvat, s nímž se pojmenovávající jen zbìžnì 
a nepøesnì dotýká pojmenovávaného. Ironie 
umožòující zasuté pod samým prahem patr-
nosti najednou novì a zøetelnì spatøit:           
„K nejstarším èínským tradicím patøí i umìní 
korupce.“ Opakování refrénovitì v rozlièných 
souvislostech a rùzném kontextu vracející      
(a docela možná právì tím – skrze onen 
nepatøièný kontext – zpochybòující: „Plzeò, 
Evropské hlavní mìsto kultury 2015.“) jed- 
nou vyøèené. Rùzná místa a rozlièné vìci 
rozeznívající se v podobných tóninách.

Obdobné uèlenìní do mnoha smìrù za-
hledìných záznamù (expozice vtahující do 
textu ètenáøùv intelekt, ústøední pasáž ve-
doucí jej ku snaze nahlížet problém z rùz-
ných úhlù, zobecòující a takto jej k ostatním 
øádeèkùm, ve svìtì umìní a koneènì ve 
svìtì za okrajem papíru ukotvující pointa) 
nepùsobí rušivì; naopak vytváøí zajímavé 
napìtí mezi (tvarovou) uzavøeností øádeèkù   
a otevøeností (sémantického) pole, do nìjž je 
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Stopa za Františkem Spurným

Pøed pùldruhým rokem jsme vzpomínali 
sedmdesáté narozeniny plzeòského literáta     
a publicisty Františka Spurného. Zaèátkem 
února pøišla zpráva o jeho smrti. Nezaskoèila 
– František Spurný bojoval o život nìkolik 
týdnù.

Literárnì o nìm nebylo slyšet již dobrých 
deset let – jak sám øíkal: žil v hluboké ilega-
litì, do níž odešel dobrovolnì po nìkolika 
názorových støetech ve spisovatelských kru-
zích. Nelze ale nevzpomenout i jeho zásluh: 
založení Klubu mladých autorù a vydání dvou 
almanachù, první nástøel a dvouleté redigo-
vání kulturního ètvrtletníku Spektrum, jeho 
literární relace od mikrofonu Èeského roz-
hlasu v Plzni, kde pracoval v devadesátých 
letech, nìkolikaleté pùsobení v Kruhu pøátel 
knižní kultury – byl jedním ze zakládajících 
èlenù – i horeènou pùsobnost v Klubu 
demokratické kultury v letech 1990 až 1993. 
Vrstevníci literáti sáhnou do svých vzpomí- 
nek jistì ještì hloubìji, napøíklad do dob 
legendárních Literárních Františkových Lázní. 
A v chotìšovském klášteøe dodnes vzpomínají 
na vojenskou hudební skupinu Gemini, kde 
hrál František Spurný coby voják základní 
služby na klávesy… Každý list má dvì strán-
ky, každý život své svìtlé i potemnìlé oka-
mžiky. Stopa za Františkem Spurným zùstane. 
Možná desítka publikací, rozhlasová hra, øád-
ka nakladatelských poèinù… A snad Zapo-
menuté rýmy.                            Jana Horáková

Ceny Plže: 

Po patnácti a pošestnácté

Pomalu abychom shánìli dohromady pa-
mìtníky, kteøí byli pøítomni prvnímu udìlování 
Cen Plže v raných dìjinách plzeòského lite-
rárního mìsíèníku! Poprvé byly slavnostnì 
vyhlášeny zkraje roku 2003 a svìte div se, 
tradice se ujala a pøetrvala až do nynìjšího 
jara. Co bychom si povídali, nejvíc bylo 
udìlování cen Plže trnem v oku tìm, kdo na 
tento bohulibý plží vavøín nikdy nedosáhli.      
A to se zpoèátku udìlovala také èestná 
uznání, soutìžilo se v kategoriích poezie, 
prózy a esejistiky plus publicistiky, obèas 
došlo na zvláštní èili super ceny (ty obdrželi 

Josef Hrubý s Karlou Erbovou), zprvu se 
pamatovalo i na mimoplzeòské „vetøelce“ –     
a nikdy nesedávala nìkde v koutì ani ne-
ménì tradièní Cena, totiž Cena Ason-klubu. 
Znalec literárního života v Plzni a západo-
èeském regionu by dozajista dokázal hravì 
spoèítat, kolik spokojených plžích laureátù   
už dlí mezi námi (v Plzni i mimo Plzeò), aèkoli 
též tady došlo k vývoji: uznáním už odzvonilo, 
oceòováni jsou autoøi bez uvedení kategorie – 
a nìkolikrát získal literát èi literátka Cenu Plže 
dokonce i podruhé. Pokud ale šlo o rùzné 
kategorie (jednou za prózu èi poezii, podruhé 
pro zmìnu za literární kritiku), v nichž takto 
nadvakrát uspìli Milan Šedivý a Vojtìch 
Nìmec, dá se to pøirovnat k triumfùm Ester 
Ledecké.

Posledního únorového dne letošního roku 
byly Ceny Plže vyhlášeny dílem již pošest-
nácté, dílem po patnácti letech od svého 
založení. Laureáty stanoví plží redakce po 
zralé úvaze a nìkdy musí uvážit leccos a uva-
žovat o lecèems, na žádné hádání o ne-
rozumné však zpravidla nedochází. Nuže, 
první letošní laureátkou Cen Plže (za rok 
2017) se stala slovesná i výtvarná umìlkynì 
Kvìta Monhartová, jejíž životní jubileum jsme 
pøipomnìli v bøeznovém Plži. Co øíct jiného, 
než že tuto básníøku by mohli Plzni závidìt      
i v Praze, jen kdyby ji v metropoli víc znali! 
Monhartová obdržela sklenìného Plže již 
podruhé – a podobnì již podruhé ocenìným 
plžím laureátem je prozaik Milan Èechura. 
Jako kdyby to tušil, zaèal psát do letošního 
roèníku èasopisu jednu výteènou povídku za 
druhou a nìkteré jsou ještì výteènìjší. A co 
tøetí laureát, nebo� Ceny Plže se v souladu     
s tradicí udìlují vždy tøi? Nelze øíci, že by 
David Brabec byl stále ještì reprezentantem 
mladé západoèeské poezie, leè bez velkých 
fanfár se stal reprezentantem západoèeské     
i novìjší èeské poezie a proniká svými verši 
ba i do zahranièí. S Cenou Plže mu to urèitì 
pùjde ještì rychleji, ponìvadž i do rozvážnì 
mdlých plžù mùže medle vjet život.

Nicménì: kdopak se stal novopeèeným 
laureátem Ceny Ason-klubu? To se jistìže 
doètete v Listech Ason-klubu. My v „bílém 
Plži“ nesmíme nic prozrazovat a pochopitel- 
nì ještì ménì naznaèovat. Leè o to víc všem 
laureátùm srdeènì blahopøejeme!           (red.)

NÌCO SE STALO
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Brouèci
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Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) - prozaik a písnièkáø, žije v Plzni

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

Ivo Harák (1964 Brno) - bohemista, básník a kritik, žije v Benátkách nad Jizerou

Jana Horáková (1958 Plzeò) - redaktorka

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

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

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

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - vysokoškolská pedagožka, prozaièka

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

Pavel Štýbr (1957 Tachov) - stavaø, výtvarník a básník, žije v Tøemošné - Záluží

Luboš Vinš (1959 Blatná – 2014 Blatná) - básník a prozaik

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) - pedagožka, básníøka, doktorandka ZÈU
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