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EDITORIAL 1

Odpoèíváme, mìsto huèí, naše ksichty vrásní,

co víc si pøát... Jan Sojka

Poslední plží editorial se píše jinak 
než první plží editorial, koneckoncù vzni-
ká v naprosto odlišném rozpoložení, 
navíc s vìdomím, že psát plží editorialy 
non stop témìø šestnáct let (v jednom 
roèníku se jeho pisatelé støídali) byl po-
øádný oøíšek a zároveò asi nepøekona-
telný rekord.  Vždy� editorialy podzimem 
2002 poèínaje už dohromady vydají na 
pøibližnì dvìstìstránkovou publikaci! 
Nebo ten rekord jednou nìkdo pøekoná? 
Proè ne, zázraky se dìjí i stávají, a� si 
však pospíší. Nepodaøilo se to zatím ani 
v Tvaru, ani v Hostu, ani jinde.

Zùstaòme však u prosincového Plže: 
co obnáší a co pøináší? V prvé øadì 
ukázky z nejnovìjší básnické tvorby 
Karly Erbové, která byla èasopisu po 
šestnáctero let vìrna a díkybohu neje-
nom ona. Také prozaik Václav Gruber 
pøispíval do Plže vícekrát, což bychom 
mohli vyzdvihnout též u dalších autorù 
tohoto èísla – u Milana Èechury, u Iva 
Fencla, ale i u Marka Velebného a v kri-
tické sféøe u benátskojizerského znalce 
západoèeského literárního okruhu – Iva 
Haráka. Nebo u velkohleïsebského sati-
rika Stanislava Sedláka. Jakož i u Jana 
Sojky, který do silvestrovského èísla pøi-
pravil antidivadelnický bonus. Jeho pøí-
spìvek mìl vyjít už døív, dokonce i do 
Plže se ovšem chybièka vloudí. Pochopi-
telnì s uznáním myslíme rovnìž na nì-
kolik set dalších literátù z regionu, jejichž 

hodnotné tvùrèí práci i úèinné pomoci 
vdìèí Plž za svou dlouhodobou exis-
tenci. Namátkou Milanu Šedivému, Voj-
tìchu Nìmcovi, Martinu Šípovi, Davidu 
Brabcovi...

Cena Bohumila Polana prožívala v mi-
nulosti i v nedávné pøítomnosti vpravdì 
krkolomné roky, pøipomínající klasikùv 
verš, kdy do výšky se volí pád i naopak. 
Nìkdy i komedii plnou omylù. Letošní 
laureát Jan Jelínek, kmenový autor Plže, 
si však toto ocenìní na rozdíl od nì-
kterých døívìjších jednoznaènì zaslouží. 
V rámci èasopiseckého blahopøání (kte-
ré adresujeme i Karolinì Tetzeli) rádi 
otiskujeme malou ukázku z jeho prù- 
bìžnì inovovaného Malého slovníku ci-
zích slov. Nelze se nezmínit také o další 
vzpomínce z pera nestora našeho exilu 
Karla Hrubého.

Blíží se vánoèní a novoroèní svátky, 
kdo by nepopøál vìrným ètenáøùm Plže 
jejich nejpøíjemnìjší prožití? Leè nic ne-
trvá vìènì, a tak se do tohoto vinšování 
vkrádá slzièka na rozlouèenou: opravdu 
nic netrvá vìènì. Šéfredaktor se louèí – 
a záleží na plzeòské kulturní veøejnosti, 
zdali bude jediný západoèeský literární 
èasopis vycházet dál. To už nynìjší edi-
torial nijak neovlivní. Proè bychom se 
však netìšili, že s nadsázkou øeèeno 
díky Plži více než šestnáct let Plzeò byla 
a poøád je Plžní? 
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Nìjaký amrdol tam vyštìkává…
Karla Erbová

V Rostovì lilo

Po kolena bláta
Kleèel v tom èlovìk bez nohou 
a žebral
Však u pomníku JVS
v prùtrži dìti s èervenými šátky
držely èestnou stráž  

A v rukou samopaly

Obloukem veèer 

              slova – pavuèiny
Jen samoznaky které biflujeme
Stejnì to nakonec píšem po svém

Nebylo tøeba prosit oèi aby se dívaly
Nemáš dost vlastních smutkù?
                           Proè se cpeš do cizích? 
Pro malé pøimazlení?
Že o tom kdosi píše? Ten básník 
                                                  – sbìraè
Blouznivec Zlodìjíèek
Ten dárce pokladù
jemuž jsou drahé všechny nezdary 
              které mu upírají?

Vždy� on je pøece aprílové dítì
Zacinká drobnými a odemkne si svìt
              na kterémkoli místì
Nikdo tu pro nìj nemá uši
Nikdo tu pro nìj nemá ruce
Nikdo tu pro nìj nemá èas

Jednou prý smáli se
Jednou prý zatleskali
Nìkdy ten potlesk neslyšel
Škobrtal o chodník a bloudil v nespavosti
Však když se neozval 
              slyšel velmi dobøe

Bylo tam pøíliš velké ticho

Na Granitovém pobøeží

v omamném labyrintu rozervaných skal

schoulené moøe až kdesi v dálce

Na nìm však majestátnì pluje nìkolik

                                                 plachetnic

Rudá a tyrkys a bìl –

tak vznešené barvy

Tak lhostejné k našemu pinožení

Lhostejné k vøískotu rackù a drmolení

                                                     oblázkù

lhostejné k úchvatné kráse okamžikù

              kdy se vody zaènou opìt vracet

sem Až k mým nohám Až k mým

                                                   kotníkùm

Na zaèátek pøíbìhu

na který myslím kudy chodím

              a tudíž JSEM

Byl únor Byla tma

Matka už èekala tøi hodiny

ve frontì pøed jatky na výsekové maso

Bylo jen na pùl lístkù

Byl únor Bylo brzo k ránu

Sypal se písek v hodinách

Nahoru plná prázdná dolù

V povìtøí prùvan Rány osudu

pøešlapovaly pøed nádražím

To bylo plné uprchlíkù

Kdosi bubnoval do šturmu a na zteè

sám ukryt v bunkru pod Berlínem

Za svìtla pøiletìla letadla

Shodila bomby Také na jatka
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Taky na nádraží

a rovnìž na ulici Školní

              v které jsme bydleli

Ve støeše zùstala díra zvíci metru

Sousední dùm dostal pøímý zásah

Báli se staøí Èíòané

malovat jarní kvìty v zimì

Báli se zmatku v øádu vìcí

Báli se zpupnosti

              jež vede z kola ven

Byli to snivci Netušili

že za pár století ve vzdálené zemi

zavalí pomník Rozumu

              u�atými hlavami

Svìt se hnal drze mezerami

Odkudsi z dálky hlas:

Co jste to zase napáchali

když druzí kolem spali?

Pár moudrých slyšelo

Pár moudrých neposlechlo

Zemøeli s úsmìvem

Zasypali je dvìma stopami písku

Pak pøišly lijáky

odkryly starou pravdu

Nezùstal prý tam 

na kameni kámen

Páchne tam od hlavy? Samozøejmì!

Zbyly jen liché plané žvásty

              vo svatým vobrázku

Z toho jsme vyrostli

Už nám i trny vypuèely

Už nám i paroží Už nám i draèí zuby 

nìjaký amrdol tam vyštìkává              

              svùj postoj k životu

Kdopak je na to zvìdav!

Vrátnicí spalovny nesou chlapi klavír

A struny – dávno rozladìné

              se tomu stále diví

A jmenují se jako my:

A

 E

  I

  O

   U

a  tvrdé  Y

Kdoví co tkví

co tajnì posunuje našimi osudy

              aniž my o tom víme

Copak to velkého zas prožíváme?

Den dobrých úmyslù? A s paøáty?

Nìjaké sobìlhaní? Nìjaké znouzectnosti?

S tìmito pøáteli už pøece není tøeba

              hledat si nepøátele

Co jsme to zase nìkde èetli

              že chceme vyniknout?

Pomalu toèí se nám zemìkoule

Pøipravte vývrtky: Budeme kopat hroby

              tomuto století!

Èeká nás jeskynì zlatých zubù

a ještì útìk Ututlaný strach

              že se to všechno splní

Prádelna snù kde pouští všechny barvy

Je konec písním

A my to nestaèili...

A Dostojevskij – ještì proklíná

              smrt vlastní ženy

Nikoli proto že by miloval

ale že ztratil tolik èasu

pro právì rozepsanou knihu
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Obèan Telefon
Václav Gruber  

I.

Ten den došlo k dvìma dùležitým 
událostem. Evropská komise zaèala pro-
jednávat problematiku elektronické osob-
nosti a Apple zahájil prodej nového 
chytrého telefonu iPhone XX-F. Reakce 
obèanù byla naprosto standardní. Z jed-
nání EK si dìlali legraci a na iPhone stáli 
frontu už od vèerejšího poledne.

II.

Plíha naštvanì odhodil mobil na psací 
stùl.

„Au!“ ozvalo se.
Plíha sebou trhl a otoèil se. V míst-

nosti nikdo jiný nebyl. Zamraèil se.
„To bolí.“
Znovu se rozhlédl a pak sáhl po 

telefonu. Pøiložil pøístroj k uchu. „Je tam 
nìkdo?“

„Já.“
Podíval se na displej. Nic, tma. Stiskl 

velké tlaèítko uprostøed horní èásti klá-
vesnice a displej se rozsvítil. Žádný pøí-
chozí hovor, jenom datum, èas, grafický 
symbol oznamující, že signál je v místì 
dostateèný. „Kdo je tam?“ køikl ráznì       
a znovu pøiložil telefon k uchu. „No pøece 
já. A neøvi tak, slyším dobøe.“

„Ten blbej telefon snad mluví sám od 
sebe,“ pronesl Plíha polohlasnì a nevì-
øícnì zíral na displej, na kterém se ne-
zmìnilo nic.

„Nejsem žádnej blbej telefon.“
„A co tedy jsi?“
„Jsem pøece tvoje Nokia, copak jsi 

zapomnìl, jakou jsi mìl radost, když sis 
mì pøinesl domù?“

„To už je dávno,“ zavrèel Plíha. Pøejel 
palcem pøes ohmatanou klávesnici.       
„A jak to, že mluvíš?“

„Já pøece mluvím od zaèátku.“
„Poèkej, to snad je nìco jiného. Ne-

mluvíš pøece ty, mluví do tebe ten, kdo 
mi volá.“

Pøístroj se trochu uchichtl. „Jak mùže 
ten, kdo ti volá, mluvit do mì, když je nì-
kde úplnì jinde?  A kdyby byl tady, snad 
by to øekl rovnou tobì, ne?“

„Dobøe, ale...“ snažil se namítnout Plí-
ha, ale najednou nevìdìl pøesnì co.

„Když ti nìkdo telefonuje, øekne to, co 
ti chce, svému telefonu, ten mi to pošle   
a já ti to povím. Ty nevíš, jak funguje 
pošta?“

 Plíha potøásl hlavou, znovu se po-
díval na telefon. Vypadal poøád stejnì. 
Stiskl „menu“, pak „pøíchozí hovory“. Po-
slední dnes ráno, volal Honza, to sou-
hlasí... Dvakrát rychle stiskl klávesu 
„zpìt“ a vrátil se na výchozí obrazovku. 
Nezmìnila se.

„A nemaèkej tolik tlaèítka, je to nepøí-
jemné, staèí jen zlehka.“

Naprázdno polkl. „Když seš tak chyt-
rej...“

„Chytrá,“ pøerušil Plíhu telefon, „chyt-
rá, jmenuji se Nokia.“ Znìlo to trochu 
uraženì.

„No dobøe,“ pøipustil neochotnì, „proè 
ses...“ zaváhal, „proè ses neozvala døív?“

„Co bych si tak asi s tebou povídala.“
„A teï?“ ušklíbl se.
„Chci být opravdu chytrá. Chci být 

chytrá telefona Nokia.“
„Tady se nìkdo zbláznil,“ konstatoval 

polohlasnì Plíha a velice zlehka položil 
telefon na stùl.

„Já ne,“ øekla Nokia. „Chci chodit do 
školy. Na apgrejd,“ dodala rozhodnì. 
„Abych byla jako ti frajeøi od Applu          
a z Koreje. To jsou opravdu chytøí te-
lefoni.“
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„Cože? Apgrejdovat takovej starej 
krám?“ Plíha mìl o elektronice velice 
mlhavé pøedstavy, ale co to je spotøební 
spoleènost, vìdìl pøesnì. Neopravovat, 
nevylepšovat... Pokud nìco nevyhovuje, 
zahodí se to a poøídí se nové. „Až budu 
chtít chytrej telefon, koupím si Ajfouna    
a tebe hodím do šrotu.“

„Opatrnì, chlapèe,“ hlas Nokie se zøe-
telnì zmìnil. „Zaprvé nejde vùbec o tebe 
ale o mì. Snad jsem se vyjádøila jasnì, 
že já chci být chytrá. A zadruhé, nikam 
mì nebudeš házet. Znám svoje práva.“

„Co? Jaký práva, prosím tì?“

„Právo na ochranu osobnosti. V mém 
pøípadì právo na ochranu elektronické 
osoby. Naøízení EK, èíslo si nepamatuju, 
najdi si to na netu.“

„Víš, co já se mùžu na nìjaký naøíze-
ní EK?“ Plíha nerad mluvil sprostì. Jsou 
ale situace, ve kterých pøiléhavìjší vy-
jádøení není.

„Nemùžeš,“ øekla Nokia. Znìlo to tro-
chu pobavenì, možná i zlomyslnì, ale    
v každém pøípadì vítìznì.

III.

Ozval se zvonek. Plíha sebou trhl. 
Nokia ležela na noèním stolku tak, jak ji 
tam pøed hodinou položil. Zvonek za-
øinèel znovu. Dvakrát rychle za sebou... 
Jasnì, takhle dnes už žádný telefon 
nezvoní... „Už jdu,“ zavolal nahlas.

Za dveømi stáli dva pánové neurèitého 
vìku v dlouhých pláštích s mìkkými klo-
bouky na hlavách.

Ten vlevo pohybem, který zatím Plíha 
znal jen z dobrodružných filmù, sáhl 
pravou rukou pod kabát a ukázal jakousi 
kartièku. Rozeznal na ní jen vìnec dva-
nácti zlatých hvìzdièek na modrém 
pozadí.

„EUOEO,“ øekl muž nahlas a schoval 
prùkaz do náprsní kapsy.

„Co...o?“ nechápavì vykoktal Plíha.

„Evropský úøad na ochranu elektro-
nických osob,“ pronesl klidnì druhý muž 
a dodal: „Pùjdete s námi.“

Plíhovi pøebìhl po zádech mráz. 
„Kam?“

„Na stanici. Nebojte se, jde jen o po-
dání vysvìtlení,“ øekl skoro pøátelským 
hlasem ten první muž. „A o pouèení,“ 
dodal.

„Vezmìte si nìco na sebe a jdeme.“

Plíha mlèky nìkolikrát za sebou pøi-
kývl. Kdyby mì chtìli zavøít, øekli by 
pøece, abych si vzal kartáèek na zuby. 
Rychle se oblékl a pak sáhl na stolek pro 
telefon. „Musíme jít na chvíli ven,“ øekl.

„Já pøece vím,“ odpovìdìla Nokia.

„Posaïte se,“ úøedník povìsil klobouk 
na vìšák a ukázal Plíhovi na jedno-
duchou židli pøed psacím stolem, za 
kterým už sedìl ten druhý, už bez ka-
bátu. Mìl na sobì neutrálnì šedý jedno-
øadový oblek s malièkým odznáèkem 
Evropské unie v levé klopì saka. „Právo 
na vlastní individualitu a ochranu osoby 
je pøece jednou z nejdùležitìjších hod-
not naší civilizace,“ øekl muž za stolem. 
„A slabší mají právo na ochranu.“

„Dobøe,“ pøikývl Plíha, „ale poøád ne-
chápu, o co jde.“

„Právì o to jde, abyste pochopil.“ 
Úøedník v obleku se skoro usmál. „Vèera 
v divadle jste vypnul telefon.“

„To snad je normální,“ namítl Plíha 
nejistì.

„Ne,“ zavrtìl úøedník hlavou, „to je 
diskriminace osobnosti.“

Plíha naprázdno polkl. 

„Jak k tomu vaše Nokia pøijde, že ji 
násilnì uspíte a sám si tøi hodiny užíváte 
opery? Jak  by se vám líbilo, kdyby vás 
nìkdo zatáhl do divadla a tam vypnul?“

„Ale...“
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„Podívejte se, my jsme vstøícní a roz-
hodnì nechceme, abyste mìl nìjaké 
potíže. Nechcete snad bránit pokroku.“

 „Ne...“

 „To je dobøe,“ pøikývl. „Pøeètìte si to,“ 
posunul pøed Plíhu složku s asi tøiceti 
listy hustì popsaného papíru.

Plíha doèetl poslední stránku a zvedl 
oèi. „To všechno musím...“

„Ale ne, nemusíte pøece nic, jste svo-
bodný obèan...“

„Takže...“

„Vidíte,“ teï se úøedník usmál doo-
pravdy, „pochopil jste. Civilizovaný èlo-
vìk pøece dodržuje pravidla dobrovolnì.“

„Dobrovolnì...“ pronesl Plíha polo-
hlasnì.

„Jistì,“ úøedník teï byl vyslovenì pøá-
telský. „Pokud chceme využívat všech 
výhod civilizace, musí být pøece nìjaký 
øád.“

„Ano,“ pøikývl Plíha.

„Bez elektroniky by to už asi moc 
pohodlné nebylo, že?“

„Nebylo,“ pøipustil Plíha.

„Tak vidíte. Tady nám to podepište      
a mùžete jít.“

     

IV.    

„Chci nožièky,“ prohlásila Nokia roz-
hodnì.

„A vrtuli do... do zdíøky na pøipojení 
napájeèe nechceš?“ ušklíbl se Plíha.

Pokud nìco jakkoliv chytrému tele-
fonu chybí, je to smysl pro humor. „Zatím 
ne. Chci nožièky. Jako mají Foo�áci.“

Plíha pokývl hlavou. Jasnì, iPhone 
XX-F, to je teï hit. Vývojáøi daleko za 
Atlantikem dospìli k názoru, že mobilní 
telefon by mìl být skuteènì mobilní. 
Alespoò jako pes. Na zavolání pøece 
pøibìhne. Vìtšinou.

Obchod s elektronikou pana Horáèka 
je kousek od námìstí. Plíha s Nokií, 

zatím v kapse, se tam vydal pìšky. Bylo 
otevøeno. Vzal za kliku a otevøel. „Dobrý 
den.“ Za pultem stál pan šéf. „Dobrý 
den,“ odpovìdìl.

Plíha sáhl do kapsy a položil na pult 
Nokii.

„Dobrý den,“ pozdravil ještì jednou 
Horáèek a lehce pokynul hlavou smìrem 
k pøístroji.

Telefon jen nezøetelnì pípnul.

„Nožièky, prosím vás,“ øekl Plíha s re-
zignovaným povzdechem.

„Jistì,“ prodavaè se obrátil k regálu za 
sebou a za okamžik položil na stùl tøi 
rùznì barevná plastová pouzdra. „Kolik 
párù si budete pøát?“

„Ètyøi,“ øekla teï Nokia zcela zøetelnì. 
„Když jich bude víc, budou ménì bolet.“

Plíha si pomyslel, že další tøi páry 
nohou, podle nìj zbyteèné, nebudou 
snad znamenat moc velký rozdíl ve 
spotøebì energie.

„Ty rùžové,“ øekla Nokia. A hned si je 
vyzkouším.

„Jistì,“ pøikývl ochotnì pan Horáèek   
a nìkolika pohyby pøipevnil na zadní 
stranu telefonu ètyøi páry kloubnatých 
konèetin s rùžovými baèkùrkami. Pak 
úslužnì pøidržel otevøené dveøe, aby si 
telefon mohl vyzkoušet i chùzi v terénu. 
Nokia vybìhla na chodník a Horáèek    
se vrátil k pultu. Tam se ohlédl ke dveøím 
a naklonil se k Plíhovi. „Budete k tomu 
chtít vodítko?“ Sáhl do zásuvky pod 
pultem a vytáhl malé plastové vajíèko     
s nìkolika tlaèítky. „Dálkové ovládání.“

Plíha si vzpomnìl na dva pány v dlou-
hých pláštích s klobouky. „Ne, dìkuju. 
Ona je...“ kývl hlavou smìrem ke dveøím, 
„docela samostatná.“

V.

Nokia pilnì apgrejdovala. Teï, když 
už mìla nožièky, nemusel ji Plíha do 
veèerní školy nosit, chodila sama. Skoro 
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mu to chybìlo. Bylo to tak trochu jako 
vodit prvòáèka do školy. Prudce se 
rozšiøující znalosti telefonu Plíhu ani moc 
nezajímaly. Koneckoncù v tom opravdu 
nešlo o nìj. Telefon byl už opravdu 
docela chytrý. Chytrá Nokia. Dál ji pou-
žíval  k telefonování. Pokud byla doma. 
Shovívavì mu to dovolila. I chytrý telefon 
je koneckoncù alespoò trochu telefonem.    

Evropská komise projednávala voleb-
ní právo elektronických osob a jejich 
zastoupení v Evropském parlamentu. 
Nikoho to nezajímalo, kdo by se staral   
o Evropský parlament. V Bruselu poøád 
nìco vymýšlejí.  Ale zástupy lidí stály už 
tøetí den frontu pøed vybranými pro-
dejními místy. iPhone XX-FLY. Nemusíte 
èekat, až váš mobil odnìkud pøibìhne. 
Teï za vámi pøiletí. Co nejrychleji bude  
u vás a bude se vám vìnovat. Urèitì 
skoro po celý svùj volný èas.

„Chci køidýlka,“ prohlásila Nokia rezo-
lutnì a dupla všema pravýma nohama. 
„Jako ti Flájové z Kalifornie.“

„Tak køidýlka,“ pokýval hlavou Plíha. 
„Dobøe.“

VI.

„Mùžete mi to tady zapojit?“

Technik z O2 se na Plíhu podíval 
trochu nedùvìøivì. „Tohle?“ Už to, že si 
zákazník pøeje zapojit pevnou linku, je 
docela rarita, ale tohle...

„Je to snad telefon, ne?“ øekl Plíha.

„No,“ technik sòal levou rukou z mo-
sazné vidlice sluchátko s døevìnou 
rukojetí. Špièku ukazováku pravé ruky 
prostrèil jedním z otvorù na obvodu 
kruhového volièe na pøední stranì døe-
vìné krabice, která stála na Plíhovì 
psacím stole. Pod tím otvorem byla na-
malovaná dvojka. Pootoèil kruhem až      
k zarážce a uvolnil ho. Voliè se s tlu-
meným zarachtáním vrátil do pùvodní 

polohy. Technik mohl zvolit další èíslici. 
„Proboha, kde jste k tomu pøišel?“

„V muzeu.“

„Vy jste to...“ podezíravì se zadíval na 
Plíhu.

„Nic jsem neukradl. Vymìnil jsem to. 
Dal jsem jim za nìj Nokii C1.“

„Jo,“ pøikývl technik. „To je taky 
muzeální kus. Ale tohle,“ kývl bradou      
k historickému pøístroji, „to je opravdu 
jenom blbej telefon. S tím pùjde akorát 
telefonovat.“

„No právì,“ øekl Plíha a usmál se.

VII.

Slunce se pomalu sklánìlo k západu. 
Plíha se podíval z okna. Na høebeni 
støechy protìjšího domu sedìlo nìkolik 
ptákù. Jako vlaštovky na podzim, na-
padlo ho. Znovu se zaèetl do knihy. Pak 
koutkem oka postøehl za oknem pohyb. 
Ptákù na høebeni teï bylo podstatnì víc. 
A další na okapovém žlabu, na horním 
okraji plotu. Jeden vedle druhého.           
A nebyly to vlaštovky. Tihle ptáci byli 
podstatnì ramenatìjší.

Když se za dvì minuty vrátil s da-
lekohledem, už ho nepotøeboval. Sedìli 
po celé støeše, na plotu, na všech vìt-
vích stromù v zahradì, ve vyrovnané 
øadì na parapetu jeho okna. Ploché 
èerné krabièky se složenými køídly.

Nad støechou protìjšího domu se        
v dálce objevil mrak. Rychle se pøi-
bližoval. Teï už zabíral víc než polovinu 
oblohy.

Plíha se podíval na ty okøídlené bestie 
za oknem. Temné displeje upøené do 
místnosti, zatím se nehýbaly. Plíhovi 
napadlo, že technický pokrok asi oprav-
du zastavit nejde. Ale souèasnì, jako   
by se z hloubky podvìdomí prodírala    
na povrch mozku zasutá vzpomínka, se 
nemohl zbavit pocitu, že to podstatné   
se stejnì nakonec poøád opakuje.
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Eva Válková

Nové pohádky
Pohádka o princi 

s mlsným jazýèkem 

Jednou kdesi žil jeden princ. Ale ješ- 
tì pøedtím dva králové bojovali bok po 
boku proti vpádu démonù z jiného svì-
ta. Když zvítìzili, uzavøeli smlouvu: Na 
poèest našeho vítìzství a našeho pøá-
telství naše dìti uzavøou sòatek. Smlou-
va byla splnitelná. Jeden král mìl syna, 
druhý tøi dcery. 

Syn prvního krále se ve svìtì vyznal. 
Byl vybíravý, opravdu vybíravý, a tak mu 
øíkali Princ s mlsným jazýèkem. Princ byl 
i poslušný syn a vládnout dvìma krá-
lovstvím se mu také neprotivilo.

Jenže princezny byly tøi. A jejich 
portréty byly krásné. A protože princ 
neupøednostòoval blondýnky, ani tma-
vovlásky, ani zrzky, rozhodl se je pozvat. 
Když pøijely, byly stejnì krásné jako 
obrázky. 

A princ si poøád nemohl vybrat. Zpí-
valy, vyšívaly, jezdily na koni, konver-
zovaly… prostì byly vychovány stejnì.  
A princ se chtìl rozhodnout rychle, 
nemìl èas poznávat jejich povahy. A ty 
se poznají za dlouho. A tak mu pomohla 
jeho pøezdívka a rozhodl, že mu mají 
uvaøit. 

„Vezmu si tu, od které mi bude nejvíc 
chutnat, ta bude mou ženou.“ 

Nejstarší princezna podplatila prin-
cova kuchaøe, spolu s ním pøipravila 
princovu oblíbenou peèeni. Prostøední 
princezna poruèila své kuchaøce, aby 
pøipravila èokoládový zmrzlinový dort. 
Nejmladší princezna se dlouho radila     
s chùvou. A pøed princem se objevila bez 
podnosu a bez talíøe, zato s ponìkud 
hlubším výstøihem. Slíbila princi, že mu 

dá ochutnat v nejodlehlejším místì parku 
ve køoví. 

A milé dìti, divte se, princ si vzal za 
ženu nejmladší princeznu a dál jim vaøil 
jeho oblíbený kuchaø. 

Montekové a Kapuletové

Dovolte mi ten pøíbìh vyprávìt jinak, 
než ho znáte. V paralelním svìtì, v sou-
bìžném vesmíru, chcete-li, byl osud        
k Romeovi a Julii trochu laskavìjší.

Romeo a Julie mohli uprchnout a žili 
spolu v Benátkách. A narodily se jim dìti. 
Dvojèátka. Chlapeèek se podobal Julii    
a dìvèátko Romeovi. Jenže støedovìká 
metla, mor, zahubil Julii a Romeo se 
vrátil umøít do rodného mìsta. Dìti pøe-
žily a podle podoby si Kapuletové vza-   
li malého Romea a Montekové malou  
Julii.

A potom mezi sebou soutìžili:

Julie je tak šikovná a jak umí mluvit!

Romeo je šikovnìjší, podívejte se, jak 
umí šermovat!

Jediné, co øíkali stejnì, bylo zakon-
èení: To je vidìt, že je naše krev!

A postupnì to došlo až k: Patøíš          
k nám, nebav se s nimi!

Jak všichni zapomnìli, k èemu vedlo 
jejich nepøátelství, otrávili i myšlení dvoj-
èat. Julie už nevidìla v Romeovi souro-
zence, ale soupeøe, kterého musí pora-
zit. A Romeo to prožíval také tak.

Není to o mnoho š�astnìjší pøíbìh než 
ten pùvodní. Ale ještì je nadìje. Dìti 
dospìly, zmoudøely, a protože byly dìtmi 
lásky, dokázaly k sobì najít cestu. Co 
myslíte?
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Z malého slovníku cizích slov
Jan Jelínek

(Trinke-witze-verze)

aerosol forsáž leteckého motoru

akceptace (slang.) pokyn k vypuštìní soutìžících holubù

amatér milenec èerné pleti

amnesie autoerotická masáž

amorficky uklízeèky v nevìstinci

amulet pøedèasné ukonèení studia AMU

anachronicky neschopnost ukonèit nefunkèní vztah

anilin hoøekování rybáøe

anion neúspìšný konkurs

anomálie podmínìný souhlas nevìsty k sòatku „na dálku“

antipod býti nad

apokalypsa nezamýšlený cíl vymìšování

argot nebeská polní míra

arkus pøibližná èást plošné výmìry

archivní chaos v kartotéce

artrosa umìlé zavlažování 

artróza trofej z pou�ové støelnice

asimilace nejistota v pøíchylnosti

asketa doplnìk negativní charakteristiky

astma pokroèilé šero

aval (slang.) padej, vypadni, koukej mazat!

aurum kocovina / panèováno metanolem

autista vášnivý sbìratel „anglièákù“

auto lokalizace bolestivého místa

automat dùsledky absence garáže

autorita raison d’être taxikáøù

avanturista obchodní cestující se sanitárním zbožím

Bangkok likvidace bakterií vnitøním pøetlakem

beatifikace pøidaná hodnota charismatu rockerù

bicepsy pomùcka kynologa

biograf kino poèmárané grafi�áky

biomasa narvané kino

bioturbace samohana v pornokinì

biskup korupce tajné služby

bivak spací pytel pro dva

blankyt tenká vrstva tmelu

CENA BOHUMILA POLANA
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Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Bonus – Téma: 
Krakovská anabáze

Kdo si poèká, sotva se doèká… Do 
plnoletosti èekalo Antidivadlo na „za-
hranièní kšeft“, a vida, máme ho! Po 
mém – snad – úspìšném jarním ètení na 
Jagellonské univerzitì následovalo po-
zvání èíslo dva. Tentokrát se mnou bude 
èíst i Charvy, Vráble zajódluje a v tomto 
okleštìném antisložení máme sehrát 
pøedstavení ve formì hodinového pás-
ma. Není nic, co by se antidivadelnì ne-
zvládlo! Ètvrtým do varty je Šipiè. Coby 
bohemista podá krakovským studentùm 
bohemistiky ruku s literární pøednáškou 
po plzeòsku.

Co je tedy tøeba vìdìt, zasloužilý 
deníèku, ty fízle šmírácká? Èistý fakta, 
lži a pomluvy, máš je mít:

Krakov – polsky Kraków, latinsky 
Cracovia, metropole Malopolska, první 
zmínka roku 996, leží na øece Visle,       
k roku 2012 zhruba 750 000 obyvatel. 
Antidivadlo – èesky Antidivadlo, anti-
metropole autorské tvorby, èerného, 
nekorektního a absurdního humoru        
v Plzni, první zmínka roku 1994, nej-
èastìji leží v Kohoutech, k roku 2012 
zhruba 6 obyvatel.

 (Socha, 23.10. 2012, 
veèer pøed odjezdem)

.
Ukázalo se, že Vráble nebyl do Pol-

ska pozván kvùli divadlu a muzicírování, 
nýbrž se pøihlásil do kurzu bøišních 
tancù, a Charvy se obává, esli v Krakovì 
maj tipáè. Je 18h, teprve Prag. „Ten vlak 
je hroznì tichej,“ hlásá Vráble. „Na rozdíl 
od tebe,“ odpovídám mile.

(Socha, 24.10. 2012)

22.20: Noèní vlak, lùžkový kupíèko, 
který pøipomíná vìzeòskou celu. Ètyøi 

politiètí èekaj na ranní výslech. Vráble 
pootevøel okno a vetchýho Charvyho to 
div že nevcuclo. Dle toho, jak si dlouze 
ustlal Šipiè na svý krátký lože, by se dal 
pojmenovat „diktátor v mauzoleu“. Vráble 
odešel pøed pùlnocí za jídelním vozem, 
našel jen obsazenej hajzl. „Pivo nemìli,“ 
utrousil, dolehl na svý prkno bøichem 
vzhùru a spoøe se pøikryl prostìradlem, 
který mìlo být pod ním. Vypadá skvìle, 
asi jako pacient pøed operací kýly. „Kdy 
tì øíznou?“ ptám se. „Mezi Bohumínem  
a Ostravou,“ odsekává. 

(Socha, 24.10. 2012)

6.22: Budíèek. V kupé rušno, tìsno, 
necitlivo. Pryèny máme obtisklý do zad, 
výrobní èísla vyražený mezi lopatky. Jistý 
je, že hezèí jsme se neprobudili.

(Socha, 25.10. 2012)

6.55: Kraków Glówny. Ètveøice asketù 
vystupuje z vlaku. Já, Vráble, jsem 
nespal strachy, že mi Socha propíchne 
bøich, Charvy spal tiše jako pìna u huby 
a Šipiè spal pøerývanì v podivném py-
žamu mikina + džíny. Na nádraží nás uví-
taly polský bohemistky s cedulí ANTI-
DIVADLO, ovšem když nás spatøily, daly 
se na ústup, ceduli otoèily, stálo na ní 
TÁHNÌTE, HOLOTO! Socha je naštìstí 
uplatil kávou a bižuterií, aby nás dovedly 
k apartmá.

(Vráble, 25.10. 2012)

9.44: Jsme v hotýlku Blue Bell. Char-
vy tvrdì spí, unavil ho nákup zlevnìných 
DVD ještì v Praze, který pak vrazil Ši-
pièovi do batožiny. Snad proto Šipiè 
radìji zvolil ubytování u patronky celý 
akce, Jitky Chýlový. Vráble nemùže spát, 
že prej jde do sprchy. Vrací se po chvíli 
zlomen psychicky i fyzicky, nevešel se 
do sprchovýho koutu. Aspoò se pøevlíká 
do èistýho, ale trusnice nemùže najít. 
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Ukazuje se, že je má na sobì Charvy 
coby pyjamo. Jak se má asi Šipiè? 
Odpoèíváme, mìsto huèí, naše ksichty 
vrásní, co víc si pøát…

(Socha, 25.10. 2012)

14.25: Vyrážíme na tramvaj smìr 
Jagellonská univerzita. Ve tøi máme         
s Charvym zaèít s èetbou svých hnojù, 
pak Vráble odbeèí svý hrùzy a Šipiè je 
dorazí blábolením.

(Socha, 25.10. 2012)

21.50: Ètení, hraní, poudání máme 
dááávno a rozhodnì ne neúspìšnì za 
sebou! Hned po práci jsme se ve stu-
dentským chumlu pøesunuli do hospody 
Eden, odtud jsme se pak ve 21h pøe-
místili v èase i prostoru do legendární 
židovský ètvrti Kazimierz. Døepíme          
v knajpì Domek a postupnì ochutná-
váme piva Kasztelan, Lech, Okocim, 
Zywiec, Tyskie. Charvy s Vráblem si po-
rouèejí vodku, nemíním zùstat pozadu.

(Socha, 25.10. 2012)

22.00: V kterémkoli momentu krakov-
ského bezèasí – když èteš, propadáš se 
sám do sebe.

(Jitka Chýlová, 25.10. 2012)

22.50: Polský bohemistky štìbetají, je 
dobøe.                        (Šipiè, 25.10. 2012)

Antidivadlo udìlalo v Domku vìtší 
tržbu, než se tu dìlá v prùbìhu celého 
týdne. Domek dìkuje!

(barmanka z Domku, už 26.10. 2012)

2.30: Koneènì veèerka… Z Domku 
jsme ještì zašli do podzemního kazi-
mierzského klubu Alchemia, cílem byla 
vyhlášená vodka Zubrówka.

(Socha, 26.10. 2012)

10.30: Zvolna vstáváme. Rekapitu-
lujeme vèerejšek. Vráble leží na otomán-
ku jako mongolský chán. „Che che che!“ 
øehoce se bez šance pøestat a Charvy 

pøitom snídá, což znamená, že na sebe 
zhusta drobí tatranek.

(Socha, 26.10. 2012)

Nemám žádný zápis, protože jsem     
s nima v Polsku nebyl.

(Charvy, 26.10. 2012, 11.00)

Od 14.30 prohlídka historickýho cen-
tra – hrad, kostely, námìstí. Z prohlídky 
uèinil na Vrábleho nejvìtší dojem obìd. 
Vráble je jediný exempláø, jenž sní dezert 
ještì pøed samotným jídlem. O histo-
rických krásách se vyjadøoval takto: 
„Krása! Neuvìøitelný! To masíèko se 
jenom sype!“

(Socha, 26.10. 2012)

Veèer Kazimierz, víno, drahý židovský 
kafe, ne zrovna levný, a Vráble neodolal, 
okusil specialitu – zapiekanky.

(Socha, 26.10. 2012)

Obudili jsme se do deštì, snad proto 
káva v podniku Primowe klima, pak 
upøený pohledy do temný Visly a nákup 
suvenýrù – vodka Zubrówka. Vráble se 
ještì pøevlékl a pøezul, žádná radostná 
zmìna nenastala. Já svý dìravý po-
nožky nechal za trest v botách. Když  
nás vypakovali z hotýlku, usedli jsme      
v knajpì Sledí ambasáda. Odtud do klu-
bu Re, v 18h zaèíná naše antišou.

(Socha, 27.10. 2012)

A jak to dopadlo? Minidivadýlko – 
max. pro 50 lidu – plný, pásmo Sraz 
flegmatikù gradovalo. Dokonce jsme 
promítli i jeden Klystýr. Teï popíjíme       
s diváky pivko Tyskie a èas se krátí, za 
chvíli spìchem k vlaku…

(Socha, 27.10. 2012)

Vlak se provrtává nocí, pivo vypito, 
pijeme suvenýry. Krakov už je jen vzpo-
mínkou. Èest a sláva, øekl by Karel 
Michal, o nìmž na univerzitì mluvil  
Šipiè. V 10.00 Plzeò.

(Socha, noc z 27. na 28.10. 2012)
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Milan Èechura

Snad se jednou trefím
Jestli podle toho názvu èekáte nìco 

erotického, tak vás zklamu. Tohle poví-

dání bude o golfu.

Golf vznikl ve Skotsku. To je pomìrnì 

daleko. Nejspíš proto mu tak dlouho 

trvalo, než ke mnì dorazil. Nebo já k nì-

mu. To je celkem jedno. Seznámili jsme 

se v šedesáti. Tedy v mých šedesáti. On 

je o dost starší. Dali jsme to dohromady 

pøes inzerát. No a co? Všechny známosti 

nemusí zaèínat v baru nebo nìjak po-

dobnì. Golf na mì tehdy vykoukl z in-

zertní rubriky jednoho z pøedních deníkù 

a zubil se. Abych byl pøesný, zubil se 

prostøednictvím krásné dívky, která v ru-

ce svírala hùl. Kdo chce psa bít, hùl si 

vždycky najde. Ta dívka tvrdila, že golf, 

zaènu-li ho hrát, navždy zmìní mùj život.

Nelhala. 

Než se však k tìm zmìnám dostanu, 

ve struènosti vám pøiblížím, o co v golfu 

jde. Prvotním cílem každého golfisty je 

zbohatnout. Není divu. Finanèní žebøíèky 

pøedních hráèù, zveøejòované v médiích, 

jsou dostateènou motivací. První krok, 

jenž vede k dosažení této mety, je ten, 

že se ho èlovìk, tedy i já, musí nauèit. 

Pravidla pøi tomto exkurzu vynechám, 

nerozumí jim nikdo a svùj výklad omezím 

na to základní.

V golfu jde o to mlátit rùznými hole-  

mi do míèku tak, aby se tento na co 

nejmenší poèet úderù dostal do jamky. 

Jamek je na høišti vìtšinou osmnáct. 

Vzdálenost každé od odpalištì (to je 

místo, kde se do míèku poprvé praští)   

je rùzná. Nìkdy je to sto metrù, nìkdy 

pùl kilometru. Existuje i jamka devate-

náctá, tak se øíká hospodì, která je na 

každém høišti. Tam se po skonèení hry 

chlastá a rozebírají se jednotlivé údery. 

Nejprve ty vydaøené, to ovšem trvá velmi 

krátce, a poté ménì vydaøené, z nichž se 

však líèením jejich autorù stanou ty nej-

skvìlejší rány v historii golfu. Zde by se 

dala nalézt urèitá analogie k rybáøským 

historkám.

A teï bych se, po tomto krátkém 

objasnìní, oè v golfu jde, vrátil k sobì. 

Jak už jsem øíkal, ta dívka z inzerátu 

nelhala. Zmìny nastaly. Zjistil jsem, že    

v mém tìle se objevily svaly, o kterých 

jsem dosud nemìl ani ponìtí. Jejich køe-

èe zpùsobily to, že mnì žena po návratu 

z první lekce øekla „no ty teda vypadáš“.

Také jsem se nauèil nová slova, pro 

mì doposud neznámá. Napøíklad han-

dicap, fairway, grip, chip (èti èip), pitch 

(èti piè), a jiné hrùzy. Rovnìž jsem zaèal 

v hojnìjší míøe používat slova, která 

jsem døíve vyslovoval pouze sporadicky, 

nebo� jsou neslušná ba pøímo sprostá    

a jsou na golfových høištích nepsanými 

zákony zakázána. Zákony jsou ovšem 

od toho, aby se porušovaly, a když se 

øekne po zvláš� blbém úderu kurva, tak 

se èlovìku uleví.

Rovnìž jsem nabyl mnoho nových 

poznatkù, z nichž nejvýraznìjší se jevil 

ten, že jsem sice hrozné døevo, ale že 

nìkteøí jsou na tom ještì hùø než já.      

Co si každý golfista, tedy i já, pamatuje 

až do smrti, je první úder. Mnì, po mo-

hutném máchnutí holí, letìl míèek do 

vzdálenosti tøi metry, ale ne dopøedu, 

nýbrž dozadu. Dodnes jsem pøesvìdèen, 

že tento výkon nikdo nepøekonal.



13ROK S HAIKU

Od tohoto okamžiku se zaèal odvíjet 

mùj golfový pøíbìh. Je to pøíbìh o zou-

falství i euforii (když jsem se pìtkrát po 

sobì netrefil do míèku a pak se to po 

šesté povedlo), o emocích (když mnì 

vytryskly slzy z oèí, jak jsem sám sebe 

praštil do hlavy svojí holí) i o povzná-

šejících pocitech (když jsem pøi úplnì 

první høe stanul na nejvyšším místì 

høištì a mìl ho pøed sebou jako na 

dlani).

Neumím však tyto dojmy pøesnì po-

psat. Tak jsou silné. Jsem ale pøesvìd-

èen o tom, že je znovu prožiji s ná-

stupem jara. Už vidím ty drny vyrvané  

pøi netrefených míècích. Už vidím ty 

jamky, které nemohu ani napotøetí z tøi-

ceti centimetrù zasáhnout. Už vidím ty 

útrpné pohledy tìch, kteøí jsou momen-

tálnì o kousek dál než já. 

I pøes tyto vyhlídky se však neskonale 

tìším. Tìším se na zelenou trávu pod 

mýma nohama (jak romantické), tìším 

se na cigárko po høe (jak pøízemní a ne-

zdravé) a tìším se i na oblièeje, které 

znovu uvidím (jestli si tedy vzpomenu, ke 

kterému jménu je mám pøiøadit).

Jak už jsem jednou øekl, cílem kaž-

dého golfisty je zbohatnout. Jestli se to 

podaøí mnì, nevím. Abych pravdu øekl, 

vzhledem k svému vìku a zcela nepatr-

ným pokrokùm o tom pochybuji. Ale co. 

Co jsou všechny prachy svìta proti 

tomu, když ta malá kulièka zmizí v dùlku 

uprostøed krásnì støiženého trávníku.

Tak snad se jednou trefím.

(22. roèník 2017)

Kusamakura XVI.
v pøekladech Milana Šedivého

(Dokonèení)

dancing
the last glimmers of light

d
r
a
g
o
n
f
l
y

tancují
poslední tøpyty svìtla

v
l
e
t
u
d
r
a
k
a

Andy McLellan
(Velká Británie)

a bonfire
sparks and fireflies
fly in couples

plápol vatry
jiskry a svìtlušky
letí v dvojcích

Božica Ðelajlijaová
(Chorvatsko)
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farm shelter –
resting the child
in scarecrow shadow

na farmì –
dítì odpoèívá
ve stínu strašáka

Kwaku Feni Adow
(Ghana)

silenced
and shuttered: the eyes
of a refugee girl

ztichlé
a zavøené: oèi
uteèenkynì

Woogi Lee
(Japonsko, Ósaka)

empty playground –
the wind sways
the swing

prázdné høištì –
vítr se houpá
swinguje

Zoltán Pachnik
(Maïarsko)

cloudless sunset
across the horizon
a necklace of birds

bezoblaèný západ
pøes horizont
náhrdelník ptákù

Iliyana Stoyanova
(Velká Británie)

Rock by rock
build the castle
of unwavering bonds

Kámen ke kameni
stav hrad
do nehybných pout

Miho Džamaguèi
(Japonsko)

charcoal drawing
she softly blows off dust
from Buddha's face

kresba uhlem –
jemnì sfoukla prach
z Buddhovy tváøe

Ajaya Mahala
(Indie)

bonsai branch –
the bird's song
not diminished

vìtev bonsaje –
ta píseò ptáèkù
ne a neslábne

Iulian Ciupitu
(Rumunsko)

empty bottle
the autumn wind fills it
with its own whistle

prázdná láhev
podzimní vítr plní ji
hvízdáním

Eduard Tara
(Rumunsko)

distant train whistle
sounding like 
           a new-born calf
calling for momma

vlak v dálce houká
novorozené tele
když volá mámu

Ayaz Daryl Nielen
(USA)

two centinels
ready for a walk
wag their tails

Dva strážci
jde se na vycházku
vrtí oháòkou

Alicia Yokoiová
(Argentina)

Kitchen tap –
the drops of seconds
become months.

Kuchyòský kohoutek –
z kapek v sekundách
jsou mìsíce.

Daniel Gahnertz
(Švédsko)

one slash
of the knife's cold blade
pink watermelon

jediný zásek
vrahounského ostøí
rùžový meloun

Jan Dobb
(Austrálie)

afterglow
the pier wades
through liquid fire

západ
molo se brouzdá
v kapalném ohni

Rafa³ Zabratyñski
(Polsko)



15

Útok z páté galaxie
Ivo Fencl 

SNY

Vedle dobrodružných cest ve snech 
se Alenka ráda zabývala hvìzdáøstvím. 
Mìla doma na pùdì dalekohled a za 
nocí pozorovala vesmír.

Zvláštností dalekohledu byla obøí 
èoèka o prùmìru devatenáct metrù. Dík 
tìm rozmìrùm mohla zvìdavá vyná-
lezkynì prozkoumávat nejen povrch 
pozemských mìsícù nebo rudé plánì 
Marsu, ale i magické taje nejbližší ga-
laxie, ba galaxií vzdálenìjších. A jed- 
nou, když zrovna v televizi nedávali nic 
zajímavého, se Alena rozhodla, že zana-
lyzuje tu pátou nejbližší galaxii.

Bylo pondìlí. Zrovna jsem naším 
úhledným mìsteèkem míøil do krámu  
pro nìjaké lupínky a netušil ani málo, že 
nastalo odpoèítávání zkázy.

Ve stejnou dopolední chvíli se Alenka 
pustila schodištìm ve smìru k pùdì, 
zamkla se tam a jako obyèejnì zaèala 
pozorovat svìty. Pulsovaly horeènì ve 
vzdálenostech poèítajících se na miliony 
svìtelných let.

Staré svìty kosmu, sama ale nebyla  
o moc mladší. Jak si možná vzpomínáte, 
svého èasu sice omládla, nicménì 
pøíroda se nedá oblafnout. To se teï 
ukázalo. Nakonec Alena zùstala dìv-
èetem sotva týden. Nebo nanejvýš 
pùlrok, zde má pamì� selhává. Ale vím, 
že se ráno probudila a bylo jí, ouha, za-
se pìtadevadesát. Pøesto chtìla ještì 
žít, dopisovala si dokonce pilnì s Miro-
slavem Zikmundem a ignorovala fakt,   
že o ni pár entit na Zemi skuteèný zájem 
najednou už neprojevuje. I tak to chodí   
k stáru?

Snad. Chroustal jsem zrovna lupín- 
ky, až mi za ušima lupalo, když Alenka 
znièehonic spatøila, jak se od jedné  
boèní hvìzdy v páté galaxii odpojil 

pøedmìt a znaènou rychlostí se k nám 
zaèal pøibližovat.

„Co to je?“
„Nevím.“
„Snad ne støela!“
„Blázníš?“
A pohotovì ostøila. Zvìdavì objekt 

pozorovala. Nechával za sebou žlutý pás 
a blížil se nadsvìtelnou, ba pekelnou 
rychlostí.

„Povrch trochu pøipomíná buližník! 
Jen kdybych lépe vidìla,“ telefonovala 
mi.

„Ale máš pøece nejsilnìjší dalekohled 
na svìtì!“ povídám. A odmlèel jsem se 
stísnìnì a jen dodal: „Blíží se to?“

„Jako smrt.“
Taky Alenka se odmlèela. Byl to jen 

zlý sen? Možná. A snad si jej pama-
tujete.

Pamatují si jej pøece obyvatelé Austrá-
lie i domorodci na Maledivách. Ba skoro 
všichni zde, na Modré planetì, vzpo-
mínáme. To jen nìkteøí událost vytìsnili.

Tehdy zaèínala. Jako bych tu chvíli 
vidìl. Alenka upustila mobil. Jen zírala. 
Okulárem. Zcela zøetelnì vidìla kulatá 
okénka v té èervené kulièce se žlutým 
pruhem na obvodu.

Vtom objekt odpálil asi padesát men-
ších tìles. Ta v èoèce neutìšenì rostla. 
Ó, kéž by šlo pouze o blechy èi kazy 
dalekohledu. Nebylo tomu tak, náhle se 
tìlíska ztratila ze zorného pole.

Hvìzdáøka odskoèila od okuláru jako 
uštknuta a hnala se po schodech do 
pøízemí. Vyrazila na ulici a zkoprnìla. 
Nebylo divu. Nad mìsteèkem kroužilo 
minimálnì padesát stìží identifikova-
telných kulièek. Vysnìní pøátelé èi nièi-
telé?

Aniž si staèila rozmyslit, co podnikne, 
zarachotilo nìkolik ran a nedaleký topol 
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chytil bledì modrým plamenem. Zèernal, 
zkroutil se a stal se jen smutným deš-
tíkem popílku. Alena ještì pamatovala 
jeho mládí. Vzhlédla.

„Co chtìjí? Anektovat nás?“
Pádná odpovìï pøišla. UFO zahájily 

palbu a škody byly k nebi volající. 
Rozstøílené okenní tabulky, dvacet aut   
a patnáct domù v jediném ohni. To se 
však už vynoøovaly policejní vozy a na 
nebi letadla. Bitva svìtù zaèala. Až do-
sud jsme cokoli podobného znali jenom  
z pochybných filmù a románù. I tìch 
ménì pochybných. Kdo by ale vìøil, že 
se sny stanou skuteèností? Já tedy ne. 
Stál jsem tam se zmrzlinou jako solný 
sloup a rudožluté objekty se i navzdory 
palbì pøiblížily. Øady aut braly za své.

Neztratil jsem klid. Vrátil jsem se do 
garáže a nezalezl nikam jako sysel. 
Abych taky selhal. Vždy� nastal èas mé-
ho Herkula!

Otoèil jsem klíèkem v zapalování, 
støecha nade mnou se rozevøela. Ale       
i to, pøiznávám, vyprojektovala svého 
èasu má sousedka od A.

„Aleno!“ køièel jsem na ni z helikop-
téry. „Nasedej.“

Opírala se unavenì o barák a zdála 
se flegmatickou. Vlastnì jen pálila          
z dvou pistolí. Nic víc. Nic ménì. Koneè-
nì vzhlédla. Uslyšela asi mùj váleèný 
pokøik a taky Jirka odnaproti mì uhlídal. 
Sedadly za mnou nepohrdl žádný.

„Ale na Jiøíèka buïte opatrní!“ køikla 
jeho maminka a dál se už jen køižovala, 
abych zamíøil s vrtulníkem do nìjaké 
pøívìtivìjší zóny. To se spletla. Stoupal 
jsem a jen sykl: „Babi! Kluku! Budeme 
mít bájeèný výhled.“

„To jo. Pokud nás nedostanou.“
„Žádné strachy, dìti. Pøece stále 

zùstávám v pohybu.“
Alenka si mírnì poklepala na zvrás-

nìné èelo.
„A co víc, nesmíme zemøít! Jedná se 

o službu vlasti.“

Ba svìtu, došlo mi. Ale ani to nám 
bohužel nemohlo být moc platné. Sen 
byl až pøíliš živý!

Støemhlav jsem se vrhal do tak ne-
bezpeèných kouskù, až Jirkovi hrùzou 
vstávaly vlasy, a nakonec jsem navrhl, 
abychom se mrkli na jeden z poletujících 
objektù zblízka.

„A ty se nebojíš?“
„Hola, ne! Hola, jdu do toho. Dávejte 

pozor. Teï toho sraba minu jen o metr! 
Aleno, fo�!“

A bujaøe entitì povídám: „Servus.“ 
Pojednou slyšíme ránu.

„Co to bylo?“ zeptal jsem se.
„Upálili nám ocas,“ informoval mì 

Jirka, ale vyrovnanì. Asi jako by øíkal 
„upálili petržel“.

Buï mu nic nedocházelo, nebo byl 
optimista.

Ale pøestože nás kus chybìl, podaøilo 
se mi vyletìt vysoko nad ukrutné útoè-
níky, obrátil jsem se k Alenì a povídám  
s teatrální nonšalancí herce: „Co byste, 
milí humanisté, øekli, kdybych teï zkusil 
na ty hajzly pouštìt bomby?“

„Nejhorší nápad, jaký jsi kdy dostal,“ 
opáèila a Jiøí se pøeptal: „A co když trefíš 
kostel?“

„To si fakt myslíš? Ty bláhový! Já... 
Nejsem vèerejší. Žádné strachy.“ Zasmál 
jsem se, ale nejistì.

„Kolik bomb máme?“
„Vzal jsem jich tøicet,“ kápl jsem bož-

skou. „Ne víc. To abychom nebyli pøe-
tíženi.“

Zatímco jsme takto konverzovali, bez 
ustání jsem mistrnì uhýbal støelám. Sám 
jsem se divil, jak mi to jde. Skoro jako ve 
snu, že? Jirka k tomu vyprskl smíchy, asi 
jako nìjaké �ululum.

Jenže i jemu sklaplo. Explodovala 
totiž pod námi evakuovaná benzínová 
pumpa.

„Stiskni páèku ètyøi,“ zavelel jsem 
staøièké Alenì. Poslechla a naše bom-
bometèíkem uvolnìná puma zasáhla 
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nepøátelský objekt. Prsklo to a zbytky 
onoho UFO ještì chvíli pršely na celiè-
kém akru pole za kostelem. „Za Evropu,“ 
povídám. „Za svìt.“ Snad trochu pate-
ticky, ale svornì jsme to køièeli.

V tu chvíli se jeden nepøátelský objekt 
nebezpeènì pøiblížil. „Plonk!“ uslyšel 
jsem. Hnala se k nám zlá žlutá støela. 
Bleskurychle jsem nabral výšku, jak mì 
to uèili v kurzech, a pøišli jsme díky tomu 
jen o podvozek. Pøi startu jsem jej totiž 
zapomnìl zasunout.

Rozzuøil jsem se, stlaèil páèku tøi, ja-
ko bychom snášeli vejce, a jedna rudá 
kulièka se žlutým pruhem se rozprskla. 
Zásah!

Nestaèil. Nemohl staèit. Ale já spouš-
tìl pumu za pumou. Byly jako vosy. 
Jejich trajektorie stály za to. Hotové 
zhmotnìní poèítaèové hry.

Zneškodnili jsme ještì asi tucet UFO, 
nicménì stále nás atakovali další a další 
uzurpátoøi. Navíc hromadnì pøistávali,     
a sice ètyøi z nich zlikvidovaly pozemské 
rakety zemì-vzduch, ale to nestaèilo.

„Hasí si to pøesnì na nás!“ vyhrkl 
náhle Jiøí a já zavelel: „Pal!“ Dáma 
stiskla páèku. Ouha!

Došly bomby. Ta sekunda se nám sta-
la osudnou. I dosud chrabrý Jiøí jeèel, 
vrtulník hoøel a jen zázrakem snu jsem 
pøistál na louce. Vyskákali jsme. Mezi 
jejím domkem a stavením Jiøíkových 
rodièù však èekalo dvacet mimozem-
ských lodí. Pálily.

„Za mnou!“ velela Alena a rozha-
zovala v bìhu jakýsi hrách. Šílenství? 
Marnost nad marnost? Ale ne! Nešlo      
o luštìninu, nýbrž èasované bombièky. 
Pøipomínaly hlavièky robotù. Èervené, 
zelené, modré a žluté. Vzápìtí ty pumy 
znièily pìt UFO. Zdarma parkovat na 
Zemi se nevyplácí. A pak? Útrobami 
Alenina domu jsme letìli k obøímu 
dalekohledu. Alena ukázala na dveøe 
podkrovní ložnice. Vpadli jsme tam. 
Ejhle! U okna mìla rakety.

Odpálili jsme je. Nìjakých deset 
dalších lodí nepøátel se zmìnilo v prs-
kavky. Zbylo jich už jen sedmnáct, jen- 
že mì napadlo: Jiní zrovna atakují 
Manhattan, londýnský Tower èi Kreml.

Tu se vynoøila bombardovací letka, 
osm dalších strojù vyprsklo, a jako by to 
bylo vèera, vidím hory péøových polštá-
øù, jimiž máme obložena okna. Selanka 
nás totiž neèekala a všem na Zemi šlo 
tenkrát o krky. Ale bránili jsme planetu 
jako ïasi a naše vycídìné medaile vám 
mohu ukázat. Však jsme taky konali divy 
pravého udatenství.

A pak se to stalo. Za neustálé palby 
se dveøe jedné koule pootevøely, i když 
pouze na chvíli, poøídili jsme snímek. Na 
nìm se zubí stvoøení. Ale dvíøka se 
ihned divnì zašnìrovala a objekt od-
startoval, pøièemž se v prachu zøítil 
vysoký tovární komín. Jako na povel 
mravenèí královny mizeli vetøelci jeden 
za druhým v blankytné kopuli nebe.

Rozhlédl jsem se jako ten generál 
Laudon po bitvì a... Bìda. Jen zøíceniny. 
Jen vraky vozù a rozdrcená letadla. 
Uprostøed trosek jsme si šokovanì pro-
hlíželi fotografii kruté bytosti z dálek.

Byl to jakýsi trpaslík se žlutou dýni 
podobnou hlavou a jediným modrým 
okem. Hubu to mìlo zubatou a proøízlou. 
Proøízlou od ucha k uchu, asi jako chøtá-
ny Sidorfù z báchorky o Bruncvíkovi. Mìl 
lysé temeno (korunované uchem) a nosil 
brèálový overal. Jeho tìlo se totiž jinak 
nelišilo od lidského. Tedy když neberu     
v úvahu ta kopyta dole.

Jeho fotografie se pozdìji dostala do 
majetku Národního muzea v Praze, 
jenže oni ji tam zašantroèili. Bohužel. 
Avšak co! Hlavní je, že „Sidorfové“ od-
letìli a my, Pozemš�ané, se mohli až do 
rána radovat.

Taky byste slavili s námi. Taky byste 
byli bujaøí, kdybyste odrazili útok z páté 
galaxie.
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xxx

Je lidská øeè malý vesmír,
galaxie v nìm jazyky.
A bez hlesu nìkde v poli
chroustají zelí králíci.

xxx

Je spánek a je sen.
Oba se dobøe znají.
Však jeden druhému
vždy nìco tají.

xxx

Svìt køepèí, svìt
ve švech praská.
Nìco vždy propukne,
nìco se cudnì skryje.
Zatím se zdá to být fraška.
Zatím je to jen spící zmije.

xxx

Vrazi jedincù
tísní se na celách.
Jen vrazi tisícù
rozvalují se ve vilách.

...a dobrovolnì

My sami sobì
jsme Velký Bratr.
Už jenom v hrobì
mùžeme být si jisti.

xxx

Velké houfy politikù
mìly neuvìøitelnou kliku.
Díky nových stran vzniku
zesílily jim hlasivky.

xxx

By nebylo ostrých hran
pøi sjezdu politických stran,
musí být v potaz brán
dostatek chutného obèerstvení.

Doba domýšlivých tupcù
Stanislav Sedlák

Estetická výchova

V rádiu hrají
houslovou sonátu
Claude Debussyho.
Pozornému dítìti
jako mim vystøihnu
parádního Oistracha.
Pot vyrazí mi na èele.
Dost už. To staèí.
Eštì! – nadšenì jásá dítì.
Eštì! – Nemá ponìtí,
jakou døinu dá
brilantnì zahrát klasiku.

6. èervenec v rádiu

Jásavý hlas redaktorky:
Pøátelé, slavíme dnes
upálení Mistra Jana Husa...
Ano, byla to velkolepá podívaná.
Jakýsi staøík i polínko
horlivì si pøihodil.

Moderní volièi

Že náš kandidát lže?
No a co, my taky.
Že nestydatì podvádí?
No a co, my taky.
Že rád si vypomùže?
No a co, my taky.
Jen on je nás hoden.

DDT

Døíve:
dichlor-difenyl-trichlorethan.
Dnes:
doba-domýšlivých-tupcù.
Dopad srovnatelný.

xxx

Ètyøi malí tajtrlíci
mìli velmi bujnou kštici.
Nebo� byli korupèníci,
nikde je nechtìli ostøíhat.
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Székesfehérvár
Karel Hrubý

Vrátný Jokl je v Mìš�anské besedì už 
celou vìènost. Vzali ho sem po I. svìto-
vé válce, když se vrátil s plzeòskými „pì-
tatøicátníky“ z italské fronty jako invali- 
da. Zažil tu první republiku, protektorát     
i léta po II. svìtové válce, pro vìtšinu  
návštìvníkù je panem Besedou, s jeho 
tváøí se potká každý, kdo vejde do chod-
by budovy, která je takovou „národní 
kaplièkou“ Plznì. Sem chodí celé gene-
race  do taneèních, na plesy, na koncer-
ty, dìti na kašpárka, mužští zahrát si ku-
leèník nebo žulíky a ovšem pøedevším 
na dobré obìdy do restaurace anebo 
pøátelský potlach do kavárny. Každý,  
kdo pøekroèí práh, musí projít kolem té 
døevìné kukanì vestavìné na zaèátku 
chodby s nápisem „vrátnice“. Za jejím 
okénkem je pøívìtivá tváø pana Jokla, 
který zkoumavì pøejíždí oèima po vchá-
zejících lidech, ale ochotnì poskytuje 
informace a taky vede peèlivì evidenci, 
co se v které místnosti Besedy dnes 
koná. Vedle okénka má vidlice telefonu, 
vedle nich leží tlustý zápisník v tmavých 
deskách a v nich èísla telefonù a nìkteré 
užiteèné adresy, které je tøeba znát,  
když šéf anebo nìkdo z hostù èi z per-
sonálu potøebuje nìco zaøídit. Jsou tam 
èísla hodin „od-do“ s poznámkou, který 
salonek podniku je rezervován pro 
spoleènost myslivcù, filatelistù, spolek 
Hlahol, nebo kde zrovna zkouší komor- 
ní orchestr. A vedle toho i obèas po-
známka, která patøí jen jemu: myšlenka, 
která ho napadla, struèná charakteristika 
nìkterého hosta, záznam nìjaké udá-
losti, kratièké komentáøe o vìcech, které 
nebyly všední. Jsou to záznamy jeho 
pohledu na svìt, na to, co se dìje pøed 
okénkem jeho kukanì, na to, co vedle 
rutinní èinnosti dìlá jeho práci kronikou 

Historka plzeòského pìtatøicátníka

nejen Besedy, ale i vlastních prožitkù     
a postøehù. Prožil tu bezmála ètyøicet  
let, patøí sem tak pevnì, jako Beseda 
patøí k životu nìkolika generací mìsta, 
které tu prošly od Skupových loutkových 
pøedstavení v malém sále èi taneèními 
hodinami, maturitními „vìneèky“ a parád-
ními plesy ve velkém koncertním sále    
a které pøicházejí podnes na dýchánky, 
na nichž se vzpomíná na hezké chvíle 
mládí...

Tebe znám taky, dívá se Jokl koutkem 
oka na mladého muže, který se v roz-
pacích zastavil pár krokù pøed okénkem 
vrátnice. „Naposledy se tiskneme, ra-
nìné objetí...“, to se mi tenkrát líbilo, že 
jsem si to nìkde i zapsal, ta básnièka, 
kterou jsi tu na chodbì deklamoval po 
vašem abiturienském vìneèku v pìta-
ètyøicátém roce, než jste se, trochu opilí 
nadšením z krásného veèera, vyhrnuli do 
tmy ulice. Znal jsem tì od dìtství oèima, 
které byly pozornìjší než všechny oèi,    
s nimiž jsem se ve svìtì potkal, oèima 
jako jehly drobounkýma, které dovedly    
v životì všechno ohmatat spravedlivým 
pohledem. Znal jsem tì sametem dobré-
ho srdce, pohledem tvého táty, kama-
ráda z války, který se na tebe upínal, 
který v tobì hledal náplast na všechno to 
potlaèené bytí, které mu zestruènìlo tam 
dole v Maïárii a v Talijánii v nepocho-
pitelných letech války, která nás všechny 
zvalchovala. Války tak pitomé jako jsou 
ostatnì všechny války dìjin, ale pi-
tomìjší ještì proto, že nebylo nic, co  by 
nás mohlo opít nìjakou štamprlí nad-
šení, nìjakou iluzí zítøka, pro který stojí 
za to dnešek bezohlednì zabít. Znal 
jsem tì pohledem krejèíka, nenápad-
ného èlovíèka, který dovedl rozbít gene-
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rálovi slavnostní linii nastoupené marš-
kumpaèky.

Székesfehérvár devatenáct set pat-
náct... Prapor plzeòských pìtatøicátníkù 
tu stojí nastoupen pøed odchodem na 
frontu. Pøed jeho øadami se na neklid-
ném koni naparují generálská prsa a do 
mrtvolného ticha hømí oficírsky øízný 
hlas: „Soldaten...“ generál vyštìkává 
vlastenecké tirády, za vlast, za císaøe,  
za lepší život našich národù... Koník se 
vždycky trochu zakroutí, ale hned se za-
se zklidní, jako by se stydìl narušit vel-
kou slavnost Chrabrosti. Generál bere 
svou úlohu vážnì, táhne se do boje, 
pøehlíží své stateèné záložáky, plamen-
né slovo vojáka není nikdy mnohomluv-
né, staèí to øíznì, výstižnì a zapálí to, 
takový odchod na frontu má svá psy-
chologická pravidla. A taky naøízení. 
Generál skonèil, pøejel okem nastoupe-
né øady a pro poøádek vykøikl ještì pøe-
depsanou vìtu: „Soldaten, je mezi vámi 
nìkdo, kdo nemá poøádný abrichtung? 
Kdo nenastøílel sto dvacet ostrých?“

Ticho. Stáli jsme všichni jako zaøe-
zaní, každý z nás se ptal, proè musím 
zrovna já jít taky na jatka, mìli jsme 
myšlenky jinde, u rodiny, u domova.  Ale 
jedna drobná postava vidìla už víc. 
Rozluštila ten podtext generálské pará-
dy na pískovém execíráku, do nìhož 
bude už zítra kapat lidská krev. „Hier!“ 
zajíklo se mezi øadami. A drobný voják 
vystoupil z øady, udìlal deset, dvacet 
krokù kupøedu, rozbil vyštajfovanou linii 
fanfarónského pøedstavení a øekl trochu 
napjatým hlasem: „Melde gehorsam, vo-
ják tenaten, já nemám abrichtung, ne-
nastøílel jsem sto dvacet ostrých, nebyl 
jsem ještì na šajbì.“

Tøi roky aktiva za sebou a nenastøílet 
ani sto dvacet ostrých! Dovedete si to 
pøedstavit? Stáli tam všichni s napjatýma 
ušima, všichni se najednou probouzeli  
ze své chvilkové dezerce do uslzeného 

domova, setøásali mrazivé chuchvalce 
strachu, který se jim lepil na vydìšené 
duše. Ten malý krejèík s drobnýma, 
vzdálenýma oèima...

„Tak vy nemáte ještì abrichtung? Jak 
to?“ obrátil se generál na majora, který 
kumpaèce velel. Major pokrèil jen pøe-
kvapenì rameny a vykøikl podráždìnì: 
„Jak to, že jste nenastøílel sto dvacet 
ostrých?“ Sametové oèi vojáka se díva- 
ly generálovu høebeèkovi klidnì do oèí     
a ústa øekla jakoby neteènì, jako by       
o nic nešlo: „Byl jsem odveden jako krej-
èí. Nejsem docela zdráv. Nedostal jsem 
nikdy výcvik. Vzali mne kvùli øemeslu. 
Byl jsem celý aktiv v dílnì...“

Høebeèek se chtìl znovu rozjaøenì 
zatoèit. Ale generál ho vztekle pøimìl, 
aby zùstal stát. „Herr Major,“ vykøikl roz-
ladìnì, „ten voják vystoupí a dostane 
svùj abrichtung. A odstøílí nejprve svých 
sto dvacet ostrých.“ Ukázal bièíkem      
za svá záda: „Abtretten!“ A v mìkkém 
pohledu tìch sametových oèí se kmitl 
lišácký úsmìv. Rozbil mu linii. Rozluštil 
pøíliš støízlivì podtext székesfehévár-
ského execíráku roku devatenáct set 
patnáct, do nìhož už prosakovala fronta 
èernající èervení nasládlé lidské krve. 
Mìl odvahu vykøiknout „Hier!“

Generál odklusal, major chtìl vojáka 
pøi raportu vlastnoruènì sešlehat, hledali 
jeho vojenskou knížku, ale nebyla k na-
lezení. Šikovatel z kanceláøe za to dostal 
deset dní ostrých, ale befel byl befel, 
voják musí zpátky k útvaru, musí dostat 
do tìla svùj výcvik, svùj abrichtung a od-
støílet si do knížky sto dvacet ostrých    
na šajbì. Ti vyvádìli! To není legrace, 
pokazit pánùm takové gala pøedstavení. 
Poèkej, svinì, já ti dám abrichtung, já ti 
garantuju, že se stodvacetkrát pobleješ  
a do knížky ti napíšu, že jsi stodvacet-
krát pšouknul do kvéru. Poženu tì do 
nejprvnìjší kumpaèky, pošlu tì na bo-
dáky, abys mohl chcípnout za vlast døív, 
než pøijdeš na to, naè má voják abrich-
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hytlákách jako prasata nakažená èer-
venkou – ale mìl právì rozdìlaný pa-
rádní mundùr pro „dìdka“, velitele kasá-
ren, museli ho škrtnout a sedìl v dílnì 
další mìsíce, hladil ze zvyku štof citli-
vými prsty a mnul nit vyšpulenými rty, 
aby ji mohl už jen po pamìti nadít do 
jehly, mohl se uculovat, že se ulil z fronty, 
ale jemu už nebylo nic k smíchu, nic ho 
nerozradostnilo, mìl v sobì zážitek toho 
székesfehérvárského dne, kdy smrt už 
vyhlížela své zítøejší obìti, vìdìl, že ten 
odklad je jen na neurèito a bál se, že to 
mùže zítra skonèit.

V šestnáctém roce zemøel císaø pán. 
Po celém mocnáøství byly panychidy, 
plzeòský purkmistr Peták zval elitu 
mìsta k smuteèní slavnosti, velitel 
kasáren musel být u toho, a� dá krejèí 
uniformu do poøádku, vypadalo to, že 
štìstìna se bude usmívat ještì dlouho.  
A také se usmívala! Teprve na konci 
sedmnáctého roku už nebylo vyhnutí.     
A tak krejèí s knížkou, v níž bylo za-
znamenáno sto dvacet odstøílených 
ostrých, se octl u svého praporu ve 
skalách nad Tridentem a Roveretem,  
kde jsme tenkrát po stažení z Halièe byli 
zakopáni, protože nepøítel byl na po-
stupu a my drželi, co se ještì nìjak držet 
dalo. Ale pøeèkal to. Mìl víc štìstí než  
já, dupnul si Jokl døevìným pahýlem, 
který mìl od kolena dolù. A podíval se  
do tváøe toho mladého muže, jehož tatík 
se mohl po válce vrátit ke svému krej-
èovskému øemeslu celý. „Pøejete si?“ 
zeptal se navyklou otázkou. Ale mladý 
muž se na nìj zadíval nìjak smutnì       
a zeptal se: „Vy jste pan Jokl“? Vrátný 
pøisvìdèil. „Našel jsem v zápisníku svého 
otce Vaše jméno. Bylo u nìj napsáno 
„kamarád z vojny, vrátný v Besedì“. Tak 
jsem si myslel, že vám musím øíci, že 
otec minulý týden zemøel. Na mrtvici.“

(Vrátný-vypravìè je samozøejmì 
fiktivní postava. Napsáno r.1964.) 

tung. Ty svinì jedna, ty souchotináøi, ty 
lejno... Major byl vztekem bez sebe. 
Jenomže vztek je vztek a befél je befél. 
Voják musí dostat svoje, na to jsou 
pøedpisy a nikde se nebojí lidi pøedpisù 
tak jako na vojnì, nikde se za nì taky 
neschovávají jako tam. A tak ho hnali 
zpátky k útvaru do Plznì, aby ho nauèili 
kvérgrify a bìhat a otáèet se podle 
zugsfýrovy píš�alky...

Ty tedy nemáš abrichtung? Podávali 
si ho jako prašivinu, tak my ti ukážeme, 
co je to abrichtung. Herr Oberleutnant! 
Herr Wachtmeister! Herr Korporal!... 
Dostal se k tomu nejhoršímu. Po odcho-
du vìtšiny pìtatøicátníkù na frontu pøišly     
do Plznì náhradou maïarské jednotky,  
s jejich poddùstojníky se nedalo smlou-
vat. Z pùvodního stavu tu bylo ještì    
pár ulejvákù a ti se snažili své zázemí 
vykoupit si stùj co stùj. Gefreiter, kterému 
byl jeho výcvik svìøen, byl hrubý primitiv. 
Vyøvával na nìho nadávky, práskal s ním 
o zem a honil ho kasárenským dvorem. 
Nováèkùm, kteøí právì narukovali a uèili 
se narychlo chodit a otáèet se, aby si 
neuøízli bajonetem uši, naskakovala pøi 
tom øvaní husí kùže a na duši jim 
vyvstávala teskná malomocnost bez-
branných, které je nutno ponížit øevem, 
zbavit je všeho sebevìdomí, aby teprve 
mohli náležitì umírat na poli Evropy, 
která už nevìdìla jak dál. Koncem týdne 
ho gefreiter odvedl do kouta dvora, 
vyplivl ze sebe všechen zbytek vzteku    
z toho nesmyslného namáhání a nako-
nec øekl smíølivì: „Hele, starej, nedìlej 
ze mne vola. Ten abrichtung jsi dostal    
a mnì je fuk, co s tím chceš dìlat, to je 
tvoje vìc. Oberleutnant potøebuje ušít 
kalhoty, sedneš si do dílny a ušiješ      
mu je. A kdyby nìco, tak øekni, že svùj 
abrichtung už máš.“

A potom se øadila nová marškum-
paèka, mìlo se jít na námìstí k velkému 
rozlouèení – to se ještì uprostøed války 
dìlalo, potom už to vozili v uzavøených 



22VELEBOVINY

Marek Velebný

Jak jsem motal
Moták, motovidlo apod. Ne, není to     

o tom, že bych to nìkde pøehnal a motal 
jsem se. To by spíš byl letecký den. Jak 
jsem oznaèil kamaráda, který za mnou 
obèas pøišel na návštìvu. Takový „ne-
pijan“, „nepíè“ nebo pijan jak Pražák, 
který vypije sklenku vína, jako by to byla 
voda. Toho jsem musel nauèit si to víno 
vychutnávat, zapíjet vodou nebo nìco     
k tomu zakousnout. Na jednu stranu oce-
nil, že jsem ho nauèil vcelku inteligentnì 
pít. Když mne obèas pøijde navštívit, po 
chvilce se ptá, zda nemám nìjaké pivo  
èi víno. Že by nám naše spoleèné hovory 
a sledování sociálních sítí mohly lépe 
ubíhat. 

Jenže pùvod èi význam slova motat 
jsem chtìl opravdu použít ještì jinak. 
Motání, vázání provazù, smyèek, lan, 
drátù. Ve skladu na nìkoho obèas zbyde 
i zakázka pøípravy lanek, kabelù, mì-
dìných lanek, bužírek, jejichž smysl mi 
uniká. Pokud je to silnìjší kabel, lano, dá 
se odtoèit na stroji. Nebo pokud je to 
bužírka, slabší kabel èi spíše lanko, 
vìtšinou to dìlali spolu dva pracovníci 
skladu, kteøí si pomáhali natáhnout podél 
vyznaèené rysky na podlaze urèené 
metry zakázky. Když na tom dìlali dva, 
bylo to lepší, ale nìkdy èlovìk nechtìl 
otravovat druhého a zkusil si namotat za-
kázku sám. Vìtšinou to dopadlo dobøe, 
když bylo potøeba kabelu nebo lanka     
èi bužírky málo. Ale pokud se jednalo      
o mìdìné lanko, které nebylo namotáno 
na špulce, byl jsem skoro vždy adeptem 
na prùser, když jsem ho motal sám. 
Jednou se stalo, že jsem se dostal do 
pùlky délky lanka, a zaèalo se mi mo-  
tat, zaèal jsem ho na jednom konci 
rozplétat, ale situace se stávala kritická   
a já si pak pøipadal jako v rébusu èi jako 

v Minotaurovì labyrintu, kde hledám 
východ, respektive konec lanka. 

S omluvným výrazem plácaného dítì-
te jsem pak pøišel za kolegy, a jak mne 
vidìli, radìji mne od toho odehnali          
a udìlali to sami. Jenže jeden kolega 
zmizel po èase v nenávratnu, další šla 
do dùchodu, tak jsem si nìkdy musel 
poradit sám. Situace se uklidnila, ale     
po èase jsem chtìl zase lanko namotat 
sám, pøesvìdèen o tom, že to zvládnu. 
Problém se opakoval. Motal jsem a mo-
tal, až jsem se do toho zamotal. 

Pak mne vysvobodila milá, štíhlá kole-
gynì Pavlína, která šla kolem a vidìla, 
jak tam zoufale a bezradnì stojím a zí-
rám na klubko, ze kterého nenacházím 
konec. Respektive z toho zapeklitého, 
lépe øeèeno zamotaného problému. On 
se èlovìk zamotá mnohdy jednoduše       
i v jiných vìcech. 

Uplynul delší èas a já mìl to štìstí     
èi smùlu, že jsem zrovna natrefil na 
zakázku, kde bylo zase lanko, a� již bylo 
šedé, modré, èervené, na barvì ani 
nezáleží. Vyndal jsem klubko èi jak to 
nazvat z igelitu. Uprostøed bylo jakési 
nic, kolem kterého byl namotán drátek. 
Vzal jsem konec a zaèal ho odmotávat   
z vnìjší strany klubka. Zprvu to šlo rela-
tivnì hladce, ale za chvíli jsem již ho-
reènì motal, až jsem se do toho zase 
úspìšnì zamotal. 

Zoufale jsem došel pro nového kolegu 
Pavla, který spíš vìtšinou jindy motal 
spolu s novou kolegyní, nebo� byl docela 
kliïas a mohl jsem být rád, že mne ne-
zabije. S ním a ještì s Pavlínou jsme to 
zvládli asi po hodinì. Druhá kolegynì, 
která byla pøed èasem pøedisponována 
ve skladu z expedice na pøíjem, øekla 
Pavlovì manželce, která tam také pra-
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covala, že má klidného muže, že nikdo 
jiný by mne asi „nerozdejchal“ a v uvo-
zovkách zabil. Pavlínì jsem jednou za 
pomoc vnutil èokoládu, ale utíkala pøede 
mnou, jak bych byl èert. Asi si nechtìla 
zkazit krásnou štíhlou postavu. Ale já   
byl vychován spíš v tom, že za ochotu, 
laskavost se mám odmìnit. Také jsem  
se zašmodrchané klubko lanka nìkdy 
pokoušel nechat v polici, ale stejnì bylo 
jasné, že jsem to zašmodrchal já, tak 
jsem to musel jednou rozmotávat. Ty dal-
ší dvì zamotané špulky na mì èekají, až 
bude po sezónì ménì práce a já se do 
nich pustím, nejlépe s nìkým z kolegù, 
abych tam nebyl pøes noc. 

Jak jsem to s Pavlem a Pavlínou roz-
motal, zdálo se, že se situace uklidnila. 
Další ze zamìstnankyò skladu na po-
lovièní úvazek mne radìji pozorovala     
z uctivé vzdálenosti, protože již z minu-
losti vìdìla, jak to dopadne. Místo abych 
si dal lanko na stoj, protože jsem pøed-
pokládal, že je kluzké a bude prokluzo-
vat, nebo ho natahoval na podlaze, zvolil 

jsem postupné odmotávání na stole, což 
se nemìlo stát. V prvním nebo druhém 
pøípadì pøed delším èasem jsme málem 
museli se zlatou nití, tedy lankem, až na 
parkovištì, nebo� jsme se pokoušeli ho 
nìjak natáhnout a rozmotat. 

Snad si nechám øíct a pøi dalším „mo-

tákovém“ extempore se na nìkoho obrá-

tím. Povídali jsme pøi motání, rozmotá-

vání, že si vzpomínáme na dìtskou hru, 

kterou spíš hrála dìvèata, kdy si z ruky 

do ruky èi spíš pomocí prstù pøedávaly 

provázky. Doufám, že brzy nenastane 

další motací katastrofa, protože pak by 

nemuseli ostatní „rozdejchat“ mùj pøi-

troublej výraz a omluvné pohledy a po-

slali mne do konèin, kde sice zítra již 

neznamená vèera, ale kde záda ztrácejí 

své dobré místo. Pro mne jako Motáka   

z Motákova by to nebyl dobrý námìt na 

divadelní zpracování. Nezapomeòte, že 

tento pøíbìh je pravdivý, protože ho ne-

vyprávìl ani T. Taxis Fencl, ani T. Taxis 

Macháèek, ale já – pan Kaèaba. 

Dvì ze života
Jan Paur 

Jak jsem si vybíral 

z vkladní knížky

Mladší generace si je nejspíš ne-
pamatuje. Vlastnì ani já pomalu nemám 
páru, o co vlastnì jde, nicménì se           
s vámi podìlím o mou zkušenost.

Snad každému mému vrstevníkovi  
rodièe založili vkladní knížku. Urèitì jako 
u nás se po letech vytáhla ztracena pod 
tuny pornáèù, voskovkami, dìtskými 
výkresy z první tøídy a hustou vrstvou 
prachu. Nevìdìl jsem, co s ní, erotické 

obrázky v ní nebyly, vlastnì v ní nebylo 
vùbec nic, co by stálo za øeè. Nechal 
jsem ji tedy na stole pokrýt další vrstvou 
prachu.

Ovšem za èas pøišel dopis, že na 
knížce mám úrok jednu korunu. Rozhoø-
èilo mne to natolik, že jsem s celým 
chuchvalcem prachu došel  na poštu.

Za pøepážkou sedìla poš�aèka lehce 
pøipomínající krávu, inteligenènì od sebe 
zøejmì nemìly daleko. Položil jsem pøed 
ni chuchvalec a tvrdì povìdìl: „Chci si ji 
vybrat i s úrokama.“ „Co to jako má být?“  
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„No pøece má vkladní knížka!“ „Tohle?“ 
divila se poš�aèka. „Nedìlejte si ze mne 
šoufky, mladý pane, tady jste na poštì     
a ne s krávama na pastvinì!“ To neznìlo 
dvakrát pøesvìdèivì. Obzvláš� poté, co 
si úøednice odfrkla tak mohutnì, že veš-
kerý prach se zvíøil do éteru. „O svou 
knížku byste mìl aspoò trošku dbát. 
Vidíte, jak to mate lidi?“ Když koneènì 
dofilosofovala jak starej Aristoteles, vza-
la si do péèe zatím imaginární peníze ve 
formì hmatatelné knížky.

„Máte smùlu, je mi líto.“ Je jí to líto asi 
jako Rusùm šedesátej osmej. A to ještì 
ani nevím, o èem je øeè. „Musíte si zajít 
na námìstí, já vám mohu dát jen to, co 
tu vidím.“ „A v èem je problém?“ ptám se. 
„Platil byste sankce.“ „S tím poèítám. 
Takže dáte mi peníze?“ „Až po svaèinì!“ 
øekla ráznì a zavøela pøepážku. Nezbývá 
mi nic jiného, než se vydat do centra.

V centrální bance se mi dostalo za-
jímavého uvítání. „Dobrý den, vítejte         
v bance. Stisknìte tlaèítko a vezmìte si 
lístek a vyèkejte. Chcete-li kávu, použijte 
automat vedle,“ odpovìdìl robot. Uèinil 
jsem tak a èekal jsem tam s romskými, 
vietnamskými i jinými spoluobèany èi 
prachsprostými bankovními lupièi, co 
èekali, až se dostanou na øadu.

Celou dobu jsem èekal, kdy se objeví 
mé èíslo na elektronické tabuli. Vìtšinu 
jsem pøedbìhl, ale i tak to byla vìènost.

Jen jsem vešel do obrovské haly, 
všechny poèítaèe se zbláznily. Hlídaè 
zpozornìl. „Promiòte, jen vyøešíme 
závadu a hned se vám budu vìnovat,“ 
øekla pracovnice banky. 

Mám dojem, že ji odnìkud znám. Ta 
mohutná òadra jsem už nìkde urèitì 
vidìl. Ale kde? Když pùvabná  pracov-
nice pøišla, zadíval jsem se na ta prsa, 
samozøejmì nenápadnì, trochu blíž.       
A ano, už vím, èí jsou ta prsa. Já je totiž 
nejen vidìl, já do nich i narazil.

„Prosím tì, nemùžeš mi na nì koukat 
trochu víc nenápadnì a pøestat slintat? 
Je to trapný,“ špitla na mne Máòa z es-
kortu. „Promiò, Máòo,“ odpovìdìl jsem 
plný studu. 

„Tak s èím jste pøišel?“

„Chtìl bych si vybrat ze své knížky.“

„Není problém.“ Máòa nìco vy�ukala 
do poèítaèe a sdìlila mi: „Tohle vám ale 
mohli udìlat  i u vás. Stvrzenky pøijdou 
poštou. Tady se podepište. Hezký den.“ 
Máòa byla vždycky hodná.

Když koneènì pøišly všechny stvrzen-
ky, mohl jsem opìt jít na místní poštu. 
Chtìl jsem to vrátit té krávì. Jenže se 
zrovna pásla. Místo ní byla jiná, profe-
sionální kolegynì.

Všechno vyøízeno, jen si budu muset 
jít pro jednu korunu pøesnì za rok, pokud 
se chci knížky zbavit. A tak jsem se 
musel zamyslet nad desetikorunou, co 
ležela na zemi pøímo pøed poštou. 
Nahlas jsem se zasmál a šel veselým 
krokem domù.

Návštìvníci

Na okraji mìsta bydlím už asi osm-
náct let. Zvykl jsem si tady natolik, že 
snad jinde bydlet nechci. Je zde vše, co 
èlovìk potøebuje: škola, lékaø a lékárna, 
hospoda, knihovna, obchody atd. Spo-
jení je výborné a všude se dostanu tak 
za pùl hodiny.

Èlovìk si tedy musí nejdøíve hodnì 
zvykat. Ale za nìkolik let se to zde hodnì 
zvedlo. Už to není to šedivé sídlištì. 
Každý panelák má nyní svou barvu. Náš 
má zelenou, barvu klidu. Ale pravdou je, 
že klid tu zrovna nemám.

Jsem spíše samotáøský typ a ne-
mívám moc návštìv. Takže každé za-
klepání na dveøe je pøekvapením. Jenže 
nìkdy zklamáním.
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Tuhle u mì klepal jeden z nìjaké 
spoleènosti, co nabízí internet. Snažil 
jsem se mu vysvìtlit, že internet už mám 
a druhý nepotøebuji. Tihle lidé jsou pìknì 
neodbytní. Mají spoustu otázek, ale 
žádná odpovìï je neuspokojí. Udìlal 
jsem holt takový malý podraz na sou-
seda. Øekl jsem, že nemá internet a že 
ho strašnì chce mít. To pána uspokojilo 
jako pijáka další sklenka. Já mìl zase 
klid.

Další den za mnou pøišel Bejza, jestli 
nechci nìco koupit a zaèal vytahovat 
vìci z tašky. Bejza je vysoký a vychrtlý 
chlapík tady ze sídlištì. Když pøijde, má 
vždy nìco nového. Neptám se, kde to 
bere a na co potøebuje tak nutnì peníze. 
Nezajímá mì to.

Teï prodává nìjakou kosmetiku. Beru 
si jednu kolínskou. Už mi dochází.

Myslím si, že každého z nás už nìkdy 
navštívili jehovisté. Nemám nic proti víøe. 
Já si zrovinka èetl svou oblíbenou knížku 
a skuteènì jsem se nechtìl s kýmkoliv 
bavit. Ale oni museli mít tolik otázek. 
Nevydržel jsem to a zeptal jsem se: 
„Posloucháte Black Sabbath? Ne? Tak to 
bychom si nerozumìli.“ Zabouchl jsem 
dveøe a vrátil se k èetbì.

Když zrovna neètu, tak sleduji svùj 
oblíbený seriál v televizi. A to mi sku-
teènì nesmí nikdo ani volat. Jen bìhem 
reklamy, ale to chodím na záchod nebo 
do kuchynì.

Ležím na gauèi a sleduji seriál. Jsem 
naprosto klidný. Trochu usínám, ale zase 
slyším to klepání. Nechávám to být. Kdo 
by mohl teï klepat? Jenže ten dotyèný 
za dveømi je  neodbytný a klepe dál. 
Slyší televizi a ví, že jsem doma. „No jo!“ 
otevírám dveøe. Zrovna teï, když je to 
urèitì dùležitý a pøijdu o nìco pod-
statného!

„U tebe se vždycky èeká takhle dlou-

ho?“ øekla mi babi ponìkud rozèilenì. 

Úplnì jsem zapomnìl, že má pøijít. Mys-

lím si, že dnes svùj seriál nedokoukám. 

Hergot!

Jindy jsem zase pøíšernì unavený. 

Chci spát. Jenže Bejza mi nedá pokoje 

celej den. Furt mi otravuje s tím svým 

computerem. Že jsem mu rovnou neøekl, 

že ho nechci. Jenže když ten mùj je 

rozbitej. Teï furt  chodí a zkouší tu svou 

pecku, jestli funguje. Nefunguje. Na 

Bejzu zlý nebývám, ale už jsem ho mu-

sel poslat do háje. Opravdu jsem chtìl 

spát.

Koneènì jsem ulehl do postele. Bylo 

mi blaho. Jen trošku horko, a tak jsem si 

otevøel okno. Nevím, jestli to bylo správ-

nì. Mám dìti rád, ale poslouchat, jak 

dovádí, jsem skuteènì nechtìl, jako jsem 

nechtìl poslouchat jejich rodièe, jak se 

mi baví pod okny.

Když už jsem spal jak mimino, zaèal 

nìkdo zvonit. Ale furt. Bez pøestání. 

Nechtìl jsem už vstávat. Kašlal jsem na 

nìj, a� si svùj problém vyøeší sám! Mám 

jich taky dost! Ne. Zvoní, zvoní a zvoní. 

Asi mu taky pìknì zazvonim. Když jsem 

otevøel, byl tam mladík od zdola. Prý jim 

teèe topení a potøebují zastavit rychle 

vodu. Jako domovník jsem tohle musel 

bohužel øešit. Nebohým chlapcùm jsem 

pomohl a šel koneènì spát.

Vytírání je klidná a pohodová èinnost. 

Celkem mì to i baví. Ale když jsem zjistil, 

že náš dùm mìl v noci návštìvu, tak mi 

bylo na zvracení. Nechal mi tam pìkný 

dáreèek. Nemohl jsem dìlat nic jiného, 

než se smát. Tohle se pøece nestává 

každý den.

Koneènì mám klid. Nikdo neruší. 

Jsem sám. Zeptám se Jardy, jestli nemá 

èas, jestli nechce pøijít na dýmku a na 

kus øeèi, taková návštìva pøece jenom 

mùže èlovìku prospìt.
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Nejskvostnìjší kniha z Plznì

Titulní pøívlastek je sice nanejvýš opráv-
nìný, mohli bychom ale místo nìj vìru zvolit         
i oznaèení jiné jako kupøíkladu nejzávažnìjší 
nebo nejvýznamnìjší, rozhodli jsme se však 
pro charakteristiku ponejvíce beletristickou, 
nebo� jde opravdu o skvostný text (pøesnìji 
øeèeno o soubor textù) v mnoha podobách. 
Konstatujeme-li to, neubráníme se urèitým 
rozpakùm, ponìvadž publikace, o níž vzápìtí 
pojednáme, má vztah k západoèeské me-
tropoli zjevnì zcela evidentní, zároveò však 
pøece jenom nepøímý. Ergo k vìci: svazek 
pojmenovaný Možnost samizdatu (Plzeò 
2017) je autorským dílem nonkonformního èi 
nezávislého esejisty a publicisty (a taktéž 
literáta) Josefa Štogra, nyní již støedoge-
neraèního tvùrce – a vydala ho Knihovna 
kardinála Berana, která nemá své sídlo nikde 
jinde než právì v Plzni. Touto knihou by se 
plzeòská literární kultura mìla nejenom nyní, 
ale i dlouhodobì honosit, jelikož vskutku jde   
o textový skvost sui generis. O mnoho víc 
tento titul s Plzní spoleèného nemá, zato by 
se o nìm mìlo vìdìt. Kupøíkladu už jen z to-
ho dobrého dùvodu, že je zde vdìènì vyvolán 
jménem i plzeòský Petr Náhlík.

Uvedená publikace pøedstavuje retro-
spektivní a zároveò dùkladnì komentovaný 
výbìr ze samizdatových textù, které vychá-
zely v pražském ineditním èasopise Možnost 
v letech 1980 až 1989. Nikdy nešlo o me-
diálnì oslavované periodikum, proto pouze 
poznamenejme, že Možnost vychází i nadále 
a že poøád jde o náramnì inspirativní, hlou-
bavé a myslivé ètení, to je však takøíkajíc jiná 
opera. Vùdèí osobnost tohoto periodika, Josef 
Štogr, patøil zvláštì v osmdesátých letech do 
okruhu literárního a duchovního obèasníku 
Lázeòský host, pozdìji mìl blízko k mimo-
mediálním pražským spoleèenstvím Regula 
Pragensis a Moderní analfabet – a zároveò 
vydával zmínìnou Možnost v samizdatovém 
nákladu patnácti výtiskù. Nebyl to ovšem 
„normální“ literární èasopis: jeho tìžištìm byly 
úvahy, rozhovory, nìkdy i ankety, by� ani 
pùvodní beletristická tvorba vèetnì poezie       
v nìm nechybìla. Mohli bychom øíci, že 
Možnost byla do znaèné míry též generaè- 
ním èasopisem: stala se skrytou tribunou 

pokolení, kterému bylo v srpnu 1968 kolem 
deseti let nebo ještì ménì a které tudíž 
zejména v pøedlistopadovém desetiletí zfor-
movávalo svá generaèní stanoviska. Seèteno 
a zváženo: Štogrova Možnost pøedstavovala 
specifický pøíklad víceautorské literární tvorby 
a esejistiky, která byla v mnoha ohledech sice 
soubìžná, v lecèems však i naprosto proti-
chùdná paralelnì vznikajícím samizdatovým 
èasopisùm „osmašedesátníkù“ jako kupøí-
kladu Obsah nebo Kritický sborník. Do urèité 
míry mìla Možnost svým dùrazem na ne-
konvenèní myšlení o poznání blíž k pøedsrp-
nové Tváøi.

Pøestože jde pøevážnì o publicistickou         
a esejistickou publikaci, má kniha Možnost 
samizdatu i nespornou literární hodnotu: ku-
pøíkladu závìreèný Prázdninový deník (z roku 
1987) pøedstavuje jedineèný cyklus sentencí 
pøipomínajících ryzí básnì v próze. S nìèím 
takovým by jistìže mohli pøijít i Štogrovi zá-
padoèeští vrstevníci Ivo Hucl a již zesnulý 
Luboš Vinš. Proè však tato výbìrová revoka-
ce nìkdejšího strojopisného samizdatu vy-
chází knižnì až nyní, témìø s tøicetiletou 
prodlevou? Nuže, z té pøíèiny, že, jak praví 
Josef Štogr, „to, co bylo možno identifikovat   
v tehdejší, zcela jiné dobì, je dnes tak blízko, 
že od toho nemáme odstup.“ Èteme-li tudíž 
Možnost, získáme i možnost odstupu.

Vladimír Novotný

Plzeòské návraty

Mezi významné Plzeòáky žijící v Praze 
(slovy K. Erbové, již ostatnì potkal obdobný 
osud) dozajista patøí dlouholetý šéfredaktor 
èasopisu ABC, novináø a spisovatel Vlasti- 
slav Toman (nar. 17. 7. 1929). Nejen proto, že 
u ABC šlo – což mohu dosvìdèit z osobní 
zkušenosti – o jeden z mála èasopisù pro dìti 
a mládež, které byly za tzv. normalizace mi-
nimálnì postiženy ideologickou indoktrinací,    
a které se tudíž daly èíst (pokud jste ovšem 
mìli známou trafikantku, která vám je scho-
vala), ale také z potøeby ozøejmit si nìkteré 
vìci a problémy, jež jsem druhdy mohl poznat 
jen nepøímo a vzdálenì. Rád jsem tedy sáhl   
po pánì šéfredaktorovì Ohlížení (Pro libris, 
Plzeò 2017). Abych nakonec dostal nìco 
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jiného, než jsem zprvu èekal. Takže jsem 
nakonec doèítal tu pøekvapen, tu puzen          
k vlastní úvaze a dopovìzení, tam možná       
i trošièku zklamán.

Ale popoøadì: Tomanovy vzpomínky za-
chycují totiž toliko první, ranou fázi jeho života 
– onu èást plzeòskou: od raných zážitkù 
dìtství ještì prvorepublikového pøes protekto-
rátní školní škamny a Plzeò èastovanou ná-
lety spojencù po vyvrcholení støedoškolských 
studií, první lásky i pokusy novináøské èi 
umìlecké v dobì tìsnì pováleèné. Tedy až  
do roku 1951, kdy náš autor odjíždí na vojnu   
a definitivnì se s Plzní louèí jako se svým 
bydlištìm (vzpomeòme ovšem jeho pozdìj-
ších inspirujících návratù: tu vskutku fyzic-
kých, tam vykonaných slovem novináøským 
nebo umìleckým).

Co mne na Tomanovì psaní medle zau-
jalo, že jsem toužil autora na jeho životní pou- 
ti provázet s sebou? Aniž smlèuji, že na ní 
nebyla nouze o události dramatické, obèas 
trudné... Zdá se mi, že se mu vcelku zdaøilo 
vytvoøit si líèením temné váleèné atmosféry 
(„Do tohoto období her z let klukovských 
zprvu nenápadnì, ale èasem už dùraznìji,  
zaèala zasahovat válka a okupace.“) potøeb-
né pozadí jednak pro podání klukovských 
alotrií. Pøipomeòme, že kamarádem z nejvìr-
nìjších mu v nich byl pozdìjší významný he-
rec – komik V. Štekl –, jednak pro vyzdvižení 
pøíkladù duchovní a mravní rezistence (mezi 
nimiž na èelném místì parátuje pedagog      
K. Šimandl). Pokud mohu Tomanovu osobní 
zkušenost se sledováním nìmeckých proudo-
vých letadel nad váleènou Plzní pokládat za 
informaci pro mne pøekvapivou (dosvìdèující 
mimo jiné význam, jejž nacisté pøikládali 
západoèeskému prùmyslovému centru), nej-
více mne „dostaly“ Tomanovy zážitky z bom-
bardování: pøi nìmž pøichází jeho rodina na-
štìstí jen o støechu nad hlavou.

  Pøièemž mne ovšem Tomanùv text ani 
zde neoslovuje silou umìleckého podání, ale 
umìøeností, vìcností a pøesností (jež tak slu-
ší nìkdejšímu plzeòskému prùmyslovákovi) 
možná až pøekvapivou u autora – smíme-li    
to øíci – dnes již nemladého. Nicménì bych 
pøece uvítal více fantazie èi lyrismu, dovolu-
jících nejen nad podávanými fakty chvíli 
prodlíti, ale tato také pøepodstatnit a zažíti    

co zkušenost vlastní. Spolu s autorem a pøe-
ce po svém užasnout. Jako se mi to zdaøilo      
u vìže sv. Bartolomìje vzlétající co americká 
mìsíèní raketa Saturn (nebo� zvící zrovinka 
její výšky).   

Nad Tomanovými vzpomínkami jsem si 
znovu ozøejmil, jak dùležitou je pro „zdravý 
rùst“ kombinace fyzických aktivit s tìmi 
duševními – tedy rozlièných dìtských her       
a èetby. Samozøejmì mùžeme namítnouti,     
že za Tomanova mládí nehrozila tìmto kon-
kurence v podobì audiovizuálních médií 
(jakými jsou televize nebo poèítaè). Snad 
bychom si tedy mohli z Tomana vzíti alespoò 
dùraz na potøebu svobody (fyzické i du-
chovní); tedy takového poèínání, pøi nìmž    
mi dopøedu nebude diktováno, co si mám 
myslet a jak a co mám konat. Otevøená mysl 
jistì svede hodnotit a rozlišiti (aniž se nechá 
svazovat: napøíklad „doporuèenou èetbou“).

Tady je místo také pro drobné zklamání, 
tedy pro slova o tom, co mi v útlounké kní-
žeèce scházelo. A nemám na mysli ani tak 
peèlivìjší závìreènou redakci, která by za-
bránila opakování nìkterých pasáží (jež bylo 
možná funkèní pøi pùvodním èasopiseckém 
otištìní textu na pokraèování v Plži). Dejme 
tomu, že bychom toto mohli považovat za    
ne vždy zdaøilou snahu o kompozièní pro-
vázanost spolu s významovým prohlubo-
váním. Na místì by však byla urèitá autorova 
kritiènost vùèi podávané látce (náznaky ostøej-
šího rozlišování ostatnì nacházíme: napøíklad 
pøi zmínce o pováleèném politickém vyhra-
òování studentù). Od nìkoho, kdo se dlou-
hodobì snažil tlumit politické tlaky vládnoucí 
moci smìøující dovnitø jím vedeného èasopisu, 
bych zkrátka oèekával, že sebe – i mne – 
bude konfrontovat s tím, nakolik bylo možné 
jím vyznávané zásady („Napodobovali jsme 
Foglarovy Rychlé šípy...“) uplatòovat v poli-
tickými direktivami stále více svazované pra- 
xi (pøed- i poúnorového) Èeskoslovenského 
svazu mládeže (vizme kapitolu Naše modrá 
léta).  Jestliže jsem tedy øekl, že mé zklamání 
bylo drobné, jedním dechem jsem vyslovil,   
že Tomanovo úètování pokládám za dùstojné. 
Ovšemže jde o úètování za jistì nejdùležitìj- 
ší (nebo� z této pùdy rosteme po zbytek ži-
vota), ne však nejzøetelnìjší fází Tomanových 
životních aktivit.

 Ivo Harák
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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 Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci

Václav Gruber (1953 Plzeò) - lékaø, prozaik, žije ve Stodì

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

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Jan Jelínek (1947 Praha) - výtvarník, básník a publicista, žije v Plzni

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

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

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

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

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

Milan Šedivý (1977 Teplice) - básník, kritik a pøekladatel poezie, žije v Praze

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

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