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EDITORIAL
Laskaví ètenáøi,
ne náhodou si vypùjèuji oslovení od
Jana Nerudy. Doufám totiž ve vaši laskavost a porozumìní. Nepíše se mi to
lehce, ale byla jsem okolnostmi nucena
pøevzít veslo po mistru pøevozníkovi.
Nevím ještì, budu-li umìt kormidlovat –
øemeslo je to tìžké a zkušenosti mizivé.
Nicménì jsem vedena snahou nepøerušit dobré dílo, pokud to jde, a ponechat
západoèeským psavcùm možnost prezentace na stránkách mìsíèníku Plž
i nadále. Struktura Plže se témìø nemìní. Snad Vladimír Novotný pøíležitostnì
vypomùže, aè ze svých funkcí – šéfredaktora i pøedsedy spolku Pro libris –
odstupuje právì z dùvodù ubývajících
sil i z dùvodù zdravotních. Budiž mu za
jeho dosavadní práci velký dík!
Také postavení hlavního vydavatele
se mìní – stává se jím jen a pouze Knihovna mìsta Plznì. V nezmìnìné podobì zùstávají Listy Ason-klubu, jejichž
redaktorkou dávno pøed Plžem byla, je
a bude i nadále Helena Šlesingerová.
V novém roèníku se budete stále
setkávat s poezií, prózou a publicistickými pøíspìvky, aè ne všechny rubriky
zùstanou. Ty tradièní ano. Autorské
rubriky v XVIII. roèníku staví na textech
Karoliny Tetzeli, Davida Rùžièky, Stanislava Bukovského a také na pøíbìzích
z pozùstalosti Karla Trinkewitze.
Nevím ještì, zda to pomyslné bidlo
udržím èi zda se budeme v rozbouøených vlnách literárních zmítat, anebo
jestli nakonec nebudeme nuceni pøiplout ke bøehùm. Nebo se rozestoupí
mraky a objeví se nìkdo, kdo pøijde
a øekne: Beru to na sebe. Možná svou
tváø bude Plž mìnit postupnì. To záleží i na vás. V parafrázi na slova jedné
reklamy vyzývám: „Vy ostatní pište, já
ráda navážu pøíštì…“
Jana Horáková
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POEZIE

EVA VÁLKOVÁ

Jsme plamen svíèky
XXX
Položíš ruce
Na moje boky
A vymažeš
Minulost
I budoucnost
Se vypaøí
Ohnìm tìla
A rozpustí se
Pøítomnost
Krátká i dlouhá
Ztracená
Znovunalezená
Vìèná
A vùlí
Nevymazatelná

Že cukr se zahanbenì
Krèí v koutì
A tak ohnivých
Že alkohol
Má mindráky
Sbohem
Cukrárny
Kavárny
A bary
Vy na støepech postavená
Lákadla
Staèí
Že položíš
Pìt prstù
Na mou kùži
A chuové buòky
Se zalykají
XXX

XXX
Bonboniéra dnù
Kterou otvíráš
A posouváš
Nedìli na pondìlí
Dar nepøeberných
Chutí
A pøekvapení
Rozbalení snù
Tìch tajných
Bonboniéra
Dotykù a pohledù
Tak jemných
Že pavouci závidìjí
Tak sladkých
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Rosa
Chladivì omývá
Rozpálené zbytky
Dìsivých snù
Perlièky tvých slov
Zasypaly
Pozùstatky bojiš
Šrámy pøíbìhù
Moèály minulosti
Rozkvétám
Probouzím se
A lotosové lístky zázrakù
Mì otvírají
K pøijímání

PRŠÍŠ

XXX

Ve vzduchu
Je déš

Jsi moje svìtlo
Já jsem tvá tma
A my dva
Jsme plamen svíèky
Pøi kterém
Si èteme
Pohádky
O tìle
Pohádky
O duši
A o bušení srdce

Cestièkami touhy
Loukami štìstí
Jeskynìmi lásky
Plyne
Vlahá voda života

PÙLMÌSÍC
Polovina mìsíce
A polovina mého srdce
Je moje království
Polovina mìsíce
A polovina mého srdce
Je tvoje království
V nìkterých chvílích
Svìt
Vesmír
A paralelní vesmíry
Se všemi hvìzdami
Nám patøí

XXX
Ráno ostøice
Veèer mech
Noci nepoèítám
Vezou mì k tobì
Jako loï
A sny se pøedhánìjí
Jako by nìkdo
Mohl pøedhonit
Tebe

XXX
Dal jsi mi
Domov
Mezi mraky
A plynutí
V tanci vody
A hudbu
Mezi krvinkami
Ještì potøebuji
Tíhu tvého tìla
Abych neuletìla
NA DOBROU NOC
Šastné hvìzdy
Šastný mìsíc
Krásná køídla noci
A vùnì
Tekoucí jak tma
Odplouvám
Abych se tì dotkla
Ve snu
Jdu s tebou po louce
A nemusím být rozumná
Mohu tì držet za ruku
A mimo motýlù
Nás nikdo nepotká
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PRÓZA

TAMARA KOPØIVOVÁ

Lázeòská
Pomalu dobalovala. Ètyøi týdny ve Františkových Lázních… Upøímnì,
neèekala, že láznì dostane. Když o tom ale teï pøemýšlí, vždy si je
zaslouží. Alena, Zlatuše, Hanka, Petra – ty všechny už v lázních byly.
A taky zadarmo. Tak proè bych nemohla i já? Vždy doktorka øíkala, že
vysoký krevní tlak není žádná legrace. Lázeòský život. Bezstarostný, plný
radovánek. Tak to aspoò slýchávala od svých kolegyò z podniku. Hlavou se
jí honily roztodivné myšlenky, když plnila ponìkud bezedný kufr svým
šatníkem. Trochu se zarazila, protože kufr nemohla skoro uzvednout, ale
hned tenhle problém hodila za hlavu. Venca, synovec, jí pøeci slíbil, že ji
odveze. Má práci v Nìmecku, tak to bude mít pøi cestì.
Františkovy Láznì 6 km. Tak, jsme skoro tady. Honem zkontrolovat
adresu lázeòského domu a vystupovat. „Véno, dìkuju za odvoz a zastav
se, když budeš mít cestu. Ráda Tì provedu po místních kavárnách,“ louèila
se se synovcem. Pomyslela si, že Véna je vlastnì už jediný blízký pøíbuzný, kterého má. Nikdy se nevdala, dìti nemìla, a když se jí život pøehoupl pøes padesátku, obèas si pøedstavovala, jaké by to bylo, kdyby…
Vìtšinou se jí ale daøilo takové pøedstavy rychle zaplašit, protože byla
vlastnì spokojená. Nikdo ji nezlobil, nepouèoval co dìlat jinak a lépe,
zkrátka byla si svou vlastní paní. To jen nìkdy pøed spaním se pøedstavy
vracely a ona stála na zápraží pøed domkem, jednou rukou se držela za
ruku se svým mužem a druhou mávala za odjíždìjícím autem, ve kterém
na místì spolujezdce sedìla její dcera, a vzadu se za babièkou otáèely
dvì malé holèièky… Rychle zamžikala oèima a definitivnì tak vypnula
nováckou telenovelu.
„Budete na pokoji s paní Novákovou,“ oznámil jí neutrální hlas v recepci.
Když jsem se v kanclíku snesla s Horáèkovou, nìjaká Nováková mì
nemùže rozházet, øekla si pro sebe, když se snažila vytáhnout svùj loïák
po schodech do prvního patra. Zpocená otevøela dveøe do svého nového
pøechodného domova. Nestaèila se ani poøádnì nadechnout a už se k ní
hrnula obrovská hlaholící postava. „No koneènì nìkdo pøijel. To to ale
4

trvalo! Jsem tady týden a už jsem tady zaèala trpìt samomluvou. Já jsem
Eliška a jsem od Budìjic a budeme si tykat, jo, když jsme tady jako na
táboøe, ne? Hele, jezdila jsi na pionýráky? To bylo fajné. A tady je to taky
supr, podívej, co všechno už jsem stihla poøídit.“ Teï už koneènì zalapala po dechu a oèima hledala volnou židli. Marnì. Obì židle i køesílko
byly obsazené. Obleèením, krabicemi od bot, plastovým kropáèkem,
dekorativními kvìtináèi. A na køesílku trùnil sádrový trpaslík velikosti XL.
Mìl hodnì nepøátelský výraz… Na podlaze se válely èasopisy jako Blesk
pro ženy, Paní domu, Mùj èas na kafíèko, Aha! pro ženy. A letáky. Spousta
letákù! „No øekni, co má tady èlovìk dìlat po všech tìch procedurách, ne?
Já si takhle nejvíc odpoènu. A když budeš chtít, mùžeš chodit se mnou.
Víc oèí víc slev vidí, no nee?“
Ani nevìdìla, jak se vypotácela z pokoje. V hlavì jí huèelo, pøed oèima
mžitky. Nevšimla si, že už stojí na okraji schodištì. Vlastnì schody vùbec
nevidìla. Zato za chvíli je ucítila na své zadnici, zádech, boku. A to dost
bolavì. Zùstala ležet pod posledním schodem. Zkusila se pohnout. Šlo to.
Zkusila se posadit. I to se jí podaøilo. Zkusila vstát. A tady úspìšnost jejích pokusù byla u konce. Její nekontrolovatelný pád odnesl pravý kotník.
Zbytek dne prožila v mátožném oparu. Až pozdì odpoledne, když v kavárnì lázeòského domu pøi èekání na sanitku s nohou v sádøe dopíjela
svou první a zároveò poslední kávu, procitla. Jako okupaèní tank se proti ní
øítila Nováková. V ruce tøímala jakýsi pøedmìt. „Jéje, to mì tak mrzí, co se
ti stalo. Já se tak tìšila, jak si to tady spolu užijeme. Tak ti aspoò tu sádru
trochu vyzdobím.“ Nebylo úniku. A tak se po chvíli na sádøe objevilo èervenou fixou namalované srdce s velkými tiskacími písmeny FL. „To abys
na Frantovky nezapomnìla,“ zahlaholila Nováková a posouvala se kavárnou dál hledajíc další obì. To asi jen tak nezapomenu, pomyslela si
a oknem vyhlížela sanitku, která ji mìla dopravit domù. Na lázeòský pobyt
teï mùže zapomenout. Ještìže ji v chebské nemocnici ujistili, že termín
léèby bude možné posunout.
„Tak jsme tady, paninko,“ zahlaholil muž v bílém plášti. „Hodím vás
domù a nebojte se, se mnou pojedete jako v peøince.“ Okem ho ohodnotila
na docela fešného šedesátníka. „Jen se nebojte a poøádnì se o mne
opøete,“ pokraèoval saniák veselým tónem. A vtom mu pohled sklouzl na
èerstvì pomalovanou sádru. „To jsem ale netušil, že se do sebe tak rychle
zamilujeme. Dovolte, abych se vám pøedstavil: Franta Láznièka, jméno
mé.“ A spiklenecky na ni mrknul pravým okem.
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PRÓZA

TEREZA ÈERMÁKOVÁ

Štafeta života
Tramvaj mì vyklopila na ostrùvku a s rachotem odsupìla dál smìrem
do mìsta. Nasadila jsem si na nos sluneèní brýle a vydala se známou
cestou kolem nízkých secesních vilek. Odtud cesta pokraèovala podél
vysoké zdi, která oddìlovala tichý nemocnièní park s okolním øvoucím
a uspìchaným mìstem.
Šla jsem podél té nìmé hranice dvou rozdílných svìtù a blaženì
nastavovala nosík srpnovému sluníèku, abych nachytala do podzimu co
nejvíce pih. Mìsto bylo v tuhle odpolední hodinu rozpálené a usoužené
horkem.
Za zdí jsem zahnula ke vchodu tøípatrové budovy. Prošla jsem vrátnicí,
kde jsem vyfasovala cedulku pro hosty, a zamíøila ke schodišti. Zdolávala jsem schody po dvou a napadlo mì, kolikrát už jsem tudy asi prošla.
A kolikrát tudy budu muset ještì projít? Ale navzdory tìm otázkám jsem
byla v dobrém rozpoložení. Vždycky mi dìlalo radost pomyšlení, že do
toho domu smutku pøináším trochu radosti a života zvenèí.
„Dobrý den,“ pozdravila jsem v prvním patøe staøeèka opírajícího se
o francouzské hole. Žádná odpovìï, jen prázdný pohled se špetkou závisti.
Stejný scénáø se opakoval i ve druhém patøe. Jen tu místo starce sedìla
silná paní v chlupatém županu.
Když jsem koneènì vystoupala do tøetího patra, otevøela se pøede mnou
dlouhá chodba plná nemocnièního zápachu, znudìných sestøièek a nepøítomných pacientù. Musela jsem tou chodbou projít vždy až úplnì nakonec.
Pokoj èíslo 226 byl totiž poslední.
„Nazdar babi,“ zavolala jsem ve dveøích. Dala jsem babièce pusu a na
vrásèité tváøi se objevil úsmìv. Kvùli téhle chvíli sem vlastnì chodím,
napadlo mì.
„Jdeme ven,“ øekla jsem rozhodnì a vytáhla z malé umývárny rozkládací koleèkové køeslo. „Je tam krásnì.“
Tlaèila jsem køeslo chodbou a ignorovala závistivé pohledy ve vráskami
zmuchlaných tváøích. Když jsme sjely výtahem do suterénu, objevil se pøed
námi prosklený vchod do nemocnièní zahrady. Tu tvoøil velký park plný štìrkem vysypaných cestièek, lavièek a starých stromù, pod jejichž rozložitými
korunami byl pøíjemný stín.
Usadily jsme se pod jedním z nich. Sedla jsem si na lavièku a babièku
jsem zaparkovala vedle.
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„Tak co, Eliško, už máte hotový bydlení?“ zeptala se.
„Skoro jo, ještì to dolaïujeme,“ odpovìdìla jsem s nejistým úsmìvem
a pøed oèima mnì pøebìhl výjev našeho bytu plného seškrábaných omítek
a vytrhaných podlah.
„To je škoda, že už to neuvidím,“ povzdechla si babièka.
„Proè bys to nemìla vidìt, babi?“ zeptala jsem se.
„Ty si myslíš, že se odsuï ještì nìkdy dostanu?“ øekla a podívala se na
svoje nohy. Trpìla nemocí, pøi které jí postupnì odumíraly nervy a nìkolik
let už vùbec nemohla chodit. Léèit se to prakticky nedalo, jen zpomalovat
postup.
„Neboj, babi, nìkdy tì tam vezmeme,“ slíbila jsem jí.
Lehce zavrtìla hlavou a schoulila se. Najednou mi pøipadala taková
køehká a hroznì bezmocná.
„Celej den koukám na televizi nebo z okna,“ zaèala po chvíli. „Je to
nuda, ale z okna vidím stromy a to je pìkný, zvláš na jaøe.“ Pak se na
chvíli odmlèela a bylo slyšet jen ševelení vìtru ve vìtvích.
„Ty stromy nejdøív kvetou,“ pokraèovala, „ale pak musejí odkvést, aby
z nich vypadly semínka, ze kterejch zase vyrostou nový stromky. Je v tom
taková rovnováha.“
„Jak tì to napadlo, babi?“ zeptala jsem se udivenì.
„Ani nevím,“ odvìtila. „Když èlovìk jenom leží nebo sedí, napadají ho
rùzný vìci.“
Nevìdìla jsem, co na to mám øíct, a tak jsem mlèela. Mlèely jsme obì
a dívaly se spolu na srpnové slunce, které se pomalu sklánìlo k západu
a barvilo nemocnièní budovu do oranžova. Park byl teï neskuteènì klidný.
Existoval tu jako malý samostatný vesmír, kterému je úplnì jedno, co se
dìje venku za vysokou zdí. Tady èas plynul pomalu a vlastnì už na nìm
tolik nezáleželo. Èas tu pøestával být dùležitý.
„Už pùjdeme, Eliško,“ øekla babièka.
Pøikývla jsem, odbrzdila koleèkové køeslo a pomalu jsme se štìrkovou
cestou vydaly zpìt k budovì LDN.
Oknem bez záclon a žaluzií svítilo do místnosti ostré slunce a ozaøovalo
bílou prachovou mlhu, která vyplòovala celý byt. Stála jsem na zasvinìné
židli, v ruce dláto a škrábala jsem štuk. Matìj stál vedle mì a dìlal to samé.
Na hlavì mìl papírovou èepici jako veèerníèek a oblièej celý bílý od omítky.
„Babi si myslí, že už máme hotovo,“ øekla jsem.
„Ta kdyby vidìla, jak to tady vypadá, tak ji trefí šlak,“ zasmál se Matìj.
„Mìla teï takový divný øeèi,“ zamraèila jsem se. „O nìjaký rovnováze na
svìtì nebo tak.“
„Nemá co dìlat, tak vymejšlí bejkárny,“ prohlásil Matìj a prohlídl si
odvedenou práci. „Tak, seškrábáno bysme mìli, teï ještì položit podlahy,
vymìnit dveøe a vymalovat,“ zhodnotil situaci.
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„To zmáknem,“ øekla jsem pevnì. Matìj po mnì zašilhal a odhodil dláto.
„S tebou zmáknem všechno, Eliško,“ øekl, vyhrnul mi trièko a kousnul
mì do bøicha.
„Hele, co to dìláš?“ vyjekla jsem. „Máme tu práce jak na kostele!“
Matìj na mì mrknul a pak se zarazil.
„Hele, Eli, kdys to dostala naposled?“ zeptal se.
Ta otázka mì zaskoèila. „No víš, že ani nevím,“ øekla jsem nejistì.
Matìj na mì vykulil oèi. Sevøelo se mi bøicho. Nìkde v krabici mám
nìjaké staré tìhotenské testy, napadlo mì. Chvíli trvalo, než jsem je v haldách papírových krabic našla, ale za chvíli jsem už netrpìlivì sedìla na
okraji vany a celá bílá od omítky jsem valila oèi na papírový proužek. Tøeba
už bude prošlý a nebude fungovat, napadlo mì. Pak se ale objevila první
èárka a vzápìtí druhá.
„Jsou tu dvì èárky, Matýsku,“ zavolala jsem šastnì z koupelny. „Takže
je to dobrý, rodièe ještì nebudeme.“
Matìj vstoupil do koupelny a chvíli se díval na návod k testu. Polknul
a pak tichý hlasem øekl: „Miláèku, to sis špatnì pøeèetla. Dvì èárky znamenají, že budeme.“ Pak se s povzdechem rozhlédl okolo po vytrhaných
podlahách a omítkové mlze. „Budeme tu s tím muset kapánek pohnout,“
øekl nakonec.
Když jsem se koneènì vzpamatovala z utrpìného šoku a pøedstavy, že
ze mì pravdìpodobnì brzy bude ztrhaný rodiè, rozhodla jsem se, že první,
komu tu novinu oznámím, bude babièka.
Toho dne, když jsem se vydala do špitálu, srpen opìt nezklamal. Rtu
teplomìru se ve stínu šplhala vysoko nad tøicítku a na sluníèku už ani
nestaèila stupnice. Lidi padali horkem a radìji už ani nevycházeli ven. Když
jsem se ploužila od tramvaje po známé cestì k nemocnici, napadlo mì, že
babi tyhle horka vždycky špatnì snášela.
Na vrátnici jsem si jako vždy vyzvedla kartièku a vydala se po schodech.
Tentokrát jsem je po dvou nebrala. Prošla jsem chodbou celou zalitou sluncem a vešla do pokoje èíslo 226.
„Èau babi,“ øekla jsem ve dveøích a zavøela za sebou. Uvnitø jsem však
zùstala stát jako opaøená. U pravé stìny, kde normálnì stávala postel, bylo
prázdné místo. Blesklo mi hlavou, že asi pøišel nìkdo z rodiny a vzal babi
do parku. Ale to by tu pøeci musela být aspoò ta postel.
Najednou se rozrazily dveøe a do pokoje vešla sestra. Asi se mì trochu
lekla, protože zùstala stát a dívala se na mùj nechápavý oblièej.
„Pøišla jsem za paní Strnadovou,“ vykoktala jsem ze sebe.
Sestra v tu chvíli nasadila soucitný výraz a potichu øekla: „Je mi to
opravdu líto, ale paní Strnadová dnes dopoledne zemøela.“
Ani nevím, jak jsem se dostala ven. Pamatuji si, že jsem sestøe podìkovala a strašnì rychle sebìhla schody dolù. Zastavila jsem se až venku
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na èerstvém vzduchu. Tam se mi udìlalo špatnì od žaludku. Chytila jsem
se zábradlí, pøedklonila se a zhluboka oddechovala.
Pøes sklenìné vchodové dveøe mì spatøil vrátný a vybìhl za mnou.
„Sleèno, je vám nìco?“ zeptal se.
„Jo!“ vyštìkla jsem na nìj. „Jsem tìhotná!“
Vrátný mì dovlekl do vestibulu, posadil mì a podal mi sklenici vody.
Zhluboka jsem se napila a koneènì se rozbreèela.
„Ale sleèno, kvùli tomu nemusíte plakat,“ utìšoval mì vrátný. „Vždy je
to nakonec docela hezká vìc. Je teda fakt, že to breèí, smrdí, prdí a tak,
ale kvùli tomu ještì nemusíte bejt smutná…“
„Umøela mi babièka,“ øekla jsem zalykavì.
Vrátný byl starší èlovìk a evidentnì tu byl na takové situace zvyklý.
Chvíli mì pozoroval a pak mi podal kapesník. „Sleèno, vemte to z tý druhý
stránky,“ zaèal. „Starý prostì musí odejít, aby se ty mladý mohli narodit.
Jináè by to ani nešlo.“
Podívala jsem se na nìj skrz slzy a vzpomnìla si na babi. Vrátný mìl
v oblièeji stejné vrásky jako ona. Tøeba taky zanedlouho nìkomu uvolní
místo.
Je v tom taková rovnováha, tak to pøeci øíkala.
V tu chvíli mì zasáhla další vlna nevolnosti. Chytila jsem se za bøicho
a pøedklonila se. Takže s tím souhlasíš, špunte. Vypadá to, jako byste byli
s babi domluvený. Jenom jste si pøedali štafetu. Štafetu života.
A venku se srpnové slunce pomalu sklánìlo k západu, aby ten dnešní
den v záplavì oranžové záøe zanikl a místo nìj se zítra ráno narodil nový.

PØEDZVÌSTI

KAROLINA TETZELI

Teorie pøirozeného výbìru I.
V. Nìco jako dobrá veèeøe
Ve svých osmatøiceti letech se možná trochu neskromnì domnívala, že
by o tom, jak má vypadat láska, mohla pøece jen mít nìjaké ponìtí. Teï
však znovu žasla nad tím, že jí všechny ty tvrdì nabyté zkušenosti nejsou
k nièemu, a pøedstavila si všechny své bývalé milence, jak zaplòují jednu
prùmìrnou školní tøídu. „Tady sedí blbec s debilem, za nimi taky, dál je to
úplnì stejné, jen támhle vzadu sedí dva blbci vedle sebe.“ Našlo by se jistì
pár výjimek, ke kterým patøil tøeba Bruno, ale i on mìl ve své povaze neèekanì temnou strunu, která ji v dobì, kdy spolu žili, poøádnì znepokojila.
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Bruno dokázal být ten nejzamilovanìjší, nejpozornìjší, nejroztomilejší
a zároveò nejmužnìjší objekt pod sluncem a O. ho navíc skuteènì obdivovala, aèkoli k mužùm obvykle nemìla žádný zvláštní respekt. Jakmile
však došlo na téma „nevìra“ a Bruno pøi obhajování svého postoje využil
všechny své argumentaèní schopnosti, které byly vskutku brilantní, chtìlo
se jí zaøvat, že je debil. Místo toho jí ale „jen“ ztuhly rysy ve tváøi a ještì
druhý den mìla žaludeèní neurózu. Jak asi správnì tušíte, Bruno byl volnomyšlenkáø. V úvodu svého programového prohlášení nejdøíve existenci
nevìry napadl, a poté ji jako takovou dokonce popøel. Nevìra je podle
nìj pouhý spoleèenský konstrukt, jehož podstatou je potøeba vlastnit
druhého. Každý však má svou autonomii a mùže si se svým tìlem dìlat, co
chce. To, že se s nìkým vyspí, pøece ještì neznamená, že ho miluje. Sex je
podle nìj pouhým pøíjemným zážitkem, který lze konzumovat podobnì
jako dobrou veèeøi. Nìco takového pøece opravdový vztah nijak nenarušuje! Kdyby oba v páru mìli na celou vìc stejný názor, mohli by se veèer
sejít a øíct si, jak si sex s nìkým jiným užili, a všechno spoleènì probrat.
O. se z toho udìlalo šoufl, mnohem víc než po jakékoli špatné veèeøi.
Bruno už jen dodal, že on nìco takového samozøejmì praktikovat nebude, protože ví, že by ji tím zraòoval. Tenkrát to automaticky brala tak, že jí
prostì nebude nevìrný, ale zøejmì byla ve své zamilovanosti ponìkud
naivní. Až po letech jí došlo, že to mohl myslet úplnì jinak. Že si nìkde tam
venku užije „dobré veèeøe“, kdykoli se mu bude chtít, a nebude jí to øíkat,
aby jí to neublížilo. Bože, naè tolik sofistikovaných kecù! Ale teï už je to
vlastnì jedno, ne? Pøed pár lety se oženil a èasem si poøídil dvì dìti. A své
ženì není nevìrný, protože nevìra pøece neexistuje. Jenom si jednou za
èas naservíruje O. jako dobrou veèeøi, a tím to na mìsíc a pùl zhasne. Èas
od èasu v její spoleènosti pronese nìjakou zhovadilost typu „já tady s tebou nemùžu takhle blbnout, jsem otec od rodiny“, aby mohl rychleji odejít,
ale jinak dokáže být ten nejpozornìjší, nejroztomilejší a zároveò nejmužnìjší objekt pod sluncem.

VI. O tom žádná
Jestli její sestra nìkterého z jejích partnerù opravdu nesnášela, pak
to byl Jarda. Když se ho jednou snažila ve zkratce pøipomenout svému
manželovi, který se chtìl v historii vztahù své švagrové zorientovat, øekla
bez rozmýšlení: „To byl ten gauner, co chlastal a honil ženský.“ O. musela
uznat, že to byla po tìch letech, kdy už s ním nežila, ta nejpøesnìjší
charakteristika, kterou kdy o Jardovi nìkdo vyslovil. Jestli se O. už léta
snažila o to, aby své bývalé partnery zpìtnì neoznaèovala nálepkami blbec
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a debil, a naopak na nich ve svých vzpomínkách vidìla jen to pozitivní,
u Jardy jakýkoli podobný pøístup i pøi velké snaze selhával. To by ovšem
znamenalo jediné: že debil je zkrátka debil a že má koneènì prvního
vážného adepta do své top five nejvìtších dementù. Ne že by s ním hned
od zaèátku nepoèítala, Jarda byl zkrátka Jarda. „O tom žádná, nebo nech
na hlavì, ty jedna intelektuálko intelektuálská!“ Jarinùv hlas se ozývá
z hlubin její emoèní pamìti se stejnì dìsivou naléhavostí jako pøed lety.
Když minulý týden zkoumala obsah jedné krabice se svými starými texty,
proèítala je a pozastavovala se nad jejich naivitou a nedotažeností, objevila
relikvii v tu chvíli velmi neèekanou. Na rozdíl od ostatních to byl dokument ruènì psaný na kostièkovaném papíru A4, který byl na šíøku pøeložen
a uprostøed nepøesnì pøedìlen èernou èarou. Na jeho levé polovinì byly
jakési tøi klady, na pravé polovinì mnoho záporù, seèteno a podtrženo
celkem jedenáct. Zde je jejich autentický pøepis:
KLADY
- je tolerantní
- je trpìlivý
- neuráží se

ZÁPORY
- degraduje moje ideály
- je cynický
- bere mì málo vážnì
- neumí se vcítit do mého prožívání
- je „pøemoudøelý“
- není schopen se se mnou „normálnì“ bavit
- všechno zlehèuje
- je nezodpovìdný a nespolehlivý
- není mi oporou
- ptá se na nepodstatné vìci
- náš vztah považuje za nìco doèasného

Ano, to je on, mého srdce devìt let šampión! Jarda a jeho celé tøi klady.
O tom žádná, že jedno oko nezùstane suché nad tím, jaký to byl chlapák.
Chtìla se své staré partnerské analýze zasmát, ale zároveò ji trochu
mrazilo. Bylo opravdu ohromující napsat takový seznam, aniž by krátce
nato nenásledoval rozchod.

(Ukázky jsou z pøipravované stejnojmenné knihy. První ètyøi kapitoly:
I. Entity dementù a pøíšernej ksicht, II. Dement, který vrhá nože, III. Žijeme
ve svìtì, kde se mluví o samozøejmostech a IV. Univerzální pøítel vyšly
v Plži v è. 12/2016. Pokraèování pøíštì.)
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Zpìvník malièkých
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

boss – chalva
(Trinke-witze-verze)
boss
broker
brokolice
bulbus
CD-ROM
carioca
celibát
cement
centrifuga
centrum
centurie
courvoisier
dekolt
dipól
dominium
doping
drakula
driblink
eidam
ende
eskalace
eskapády
estetika
Europa
extremista
expert
faksimile
fakule
fetišista
finlandia
foyer
globulin
hostilita
humor
chalva

naboso rozpáleným povrchem
prùmìrný rocker
neopatrná manipulace støelnou zbraní
smutek z dopravní nedostupnosti
diplomat romského pùvodu
pøibližné okoøenìní
totální strach / fóbie z polibku
koneèná fáze demence
prokopnuto uprostøed
støední proud v umìní / levný alkohol / metrák lihoviny
pøeházení metráku zeminy
afekt vyvolaný kontinentem / pøedpokládaná prostitutka
upozornìní na pøíchod pistolníka
mrazivá výzva
inovace nástražného výbušného zaøízení
ukonèení tenisové výmìny
lékaøovo varle
trousení zvratkù
ochota vzdát se vejce
pøíchod neztotožnìného
výrobce bicyklù v úpadku
dramatické dojezdy Závodu míru
chlácholivé ujištìní pyrotechnika
radostný pokøik vrtaøù
vyléèený trémista
vyèichlý pšouk
postkoitální emoce
horeènatý zánìt varlat
obézní fašista
ztroskotání snahy obdìlávat Olymp
hoøí
svìtobol
èiperná servírka
údìs z propuknutí epidemie
šelmovský úsmìv
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy I.
Pøíbìh Milana Machovce
Èetl jsem román Blumenberg, který napsala Sybille Lewitscharoff – asi
jeho žaèka. Blumenberga si cením hlavnì jako autora spisu Die Lesbarkeit
der Welt. Píši o tom proto, že jsem dostal dopis od žaèky Milana Machovce,
která by o nìm mohla napsat román ménì fiktivní, než Lewitscharoffová
o Blumenbergovi.
Zažil jsem s obìma øadu pøíhod, které by nemìly být zapomenuty.
Tøeba jak Milan pøišel se svou nejmilejší žaèkou do mého ateliéru, aby jí
koupil obraz. Podezøívám ho, že dar Danì byl jen záminkou, jak mi dát
vydìlat sumu, kterou bych ohlásil ke zdanìní, aby mì StB nemohla obžalovat co nepracujícího ulejváka.
V té dobì jsem už Milana znal dobøe. Byli jsme sousedé v ulici a já jsem
ho èasto navštìvoval ke spoleènému filosofování. Když pozdìji onemocnìl,
chodíval jsem s ním na obìd do blízké restaurace, abych ho podepíral pøi
vratké chùzi. Na nohou byl stále nejistìjší, nerad už opouštìl postel. Vstával, jen aby si ohøál konzervy z blízkého obchodu vedle v domì. Mìl jsem
o nìho strach a chodil jsem pro nìho nakupovat.
Tak se stalo, že jsem jednoho dne zazvonil u jeho dveøí ve tøetím poschodí sešlého domu U Prùhonu 6 a marnì èekal, že se pøišourá, aby mi
otevøel. Zvonil jsem a potom bouchal do dveøí. Ozval se mi zoufalým
voláním, že nemùže otevøít, leží u postele, kam upadl, a nemùže vstát.
Prosil jsem ho, aby ještì chvíli vydržel, že pøivedu pomoc.
Zavolal jsem zámeènickou službu, která se na otevírání dveøí specializovala. Pøišli dva mladí muži a vyšroubovali zámek. Pomohli mi uložit
Milana do postele. Ten den jsem zùstal až do veèera. Zavolal jsem z ateliéru Machovcovu synu Martinovi, aby hned ráno otce navštívil.
Pøíbìh filosofa byl stále smutnìjší. Chodil jsem za ním na kliniku v Máchovì ulici na Vinohradech. Milan byl pøes všechno trápení dobré mysli.
Dokonce mi pøi vyprávìní o Wagnerovi zpíval úryvky z oper. Posílal mì do
cukráren, abych mu nosil sladké peèivo, které si ukládal do zásuvek stolku
u postele. Mìl tam už èetné balíèky èokolád.
V nemocnici pod Petøínem jsem ho už nenavštívil a nebyl ani na jeho
pohøbu. Jen jsem mu napsal nekrolog do èasopisu Obce spisovatelù.
Z naší spoleèné práce zbude mnou ilustrovaná kniha o Dobrovském.
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Pøíbìh Higgsova bosonu
Když jsem si umínil napsat román svìtelného kvanta od okamžiku velkého tøesku, èerpal jsem vìdomosti o svìtì èástic z desítek publikací
a dokonce jsem vytvoøil nìkolik obrazù na téma nukleární fyziky. Ale ten
veleromán jsem nedopsal. Nakonec jsem si øekl, že by mi staèil pøíbìh
Higgsova bosonu. Ten se právì odehrává v Large Hadron Collideru v Cernu. Tam ho zaznamenají vìdci.

Pøíbìh filosofa
Ivan Sviták pøi cunnilingu myslel na Wittgensteina, který øekl: Hranice
mého jazyka jsou hranice mého svìta. Ten pøíbìh jsem si vymyslel.

SNY

IVO FENCL

Tajnosti vysavaèe
Mìsto, v kterém žila Alenka Cenková, cestovatelka, lektorka a autorka
øady patentù, se odedávna ježilo sty komínù. Rašily všude, ale nejvíc jich
rostlo ve ètvrti Dýmov. Co vyrábìli dìlníci v tamních továrnách, by vám øekl
snad Charles Dickens, ale tøeba je to tajné. A se èinili pøi pøípravì èehokoli,
dýmalo to a dýmalo a co horšího, mìstská rada se nikdy nezaobírala úklidem. A víte, proè ne? Mìl jsem v ní hlavní slovo.
Zdálo se mi, že na poøadu dne jsou vždy závažnìjší problémy. Atlantida,
denní patisk, Marané, obèané Saturnu, jádro Zemì a podobnì. A divu proto není, že na nepøístupných øímsách a støechách se usazovaly vrstvy popílku, a když jsem pøicházíval ze schùze zastupitelstva, býval jsem posléze
prachem obalen. Jenže já jsem èunì, nevadilo mi to.
Jistì, buldozery den co den odhrnovaly z ulic „to svinstvo“, ale tím jen
vytváøely metry vysoké závìje. Buldozeristi vždy po práci chutì kvaèili na
pivo a nestarali se o onen velejemný rozdíl mezi hebounkou náruèí haldy
vloèek a haldy prachové. Prùjezdnosti dosáhli, ostatní jim bylo šumafuk
a rozpoèet, na kterém jsem držel palec, dbal hlavnì výsad džentlmenù.
Dokonce i jeden spisovatel tu bral tak vysoký plat, až pøestal psát. Prý už
jen snil. Uléhal tak i vstával, pøíbìhy už jen vykládal v hospodì a vždy,
než se ocitl v limbu. Lidé jsou rùzní, ba hrùzní a mnohé sny koneckoncù
papír nesnesou. Ani kdybyste se rozkrájeli. Ale nìkteré ano. A ty je naší
povinností registrovat. Zdávají se i Alence. Jsou tøí typù: 1. Metaforické
vzpomínky na ty události, které se pøihodily nìkomu jinému, a to tøeba
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v koncentráku a ve stresu (lidstvo má totiž spoleèné podvìdomí). 2. Vize
budoucna vèetnì té o triumfu pokrytectví. A korektnì bude tutlána pravda
o tom, že se v skrytu odehrává genocida (nìkterých skupin obyvatelstva).
3. Sny-stihomamy. Jste-li ovšem paranoidní, uvìdomte si, ještì to neznamená, že po vás nejdou.
Alenka Cenková nevìøila nikomu, ale sny tøetího typu mìla jenom za
záludné implantáty, které nìkdo zlý vnukne. Nìco jako nádory. A na všechny sny potøebovala vysavaè.
„Nemìli bychom s tím prachem nìco udìlat?“ zeptala se, když jsem
k ní jednou zavítal. „Co takhle zbudovat ještì jeden komín, nebo spíš
stometrovou vìž. Situovala bych ji doprostøed Dýmova a pod ní bych
navrtala studnu. Taky do sta metrù.“
Latina? Kdeže. Zavøela se do pracovny a pìt dní nevylezla; jen obèas
zahømìl výbuch. Ale naproti pøes ulici na to byli zvyklí, takže se Jiøík ani
jeho rodièe nevzrušovali. Ani nad údery kladiva. Bába si hraje, no. Koneènì
zaznìla finální detonace, to vyhodila Alena do povìtøí zeï laboratoøe, a na
uprášenou ulici táhla na koleècích stroj-horu. Uprostøed Dýmova už èekala
ona Alenou projektovaná vìž a v prachu šedých snù si u její paty hrálo
nìkolik dìtí. A taky zedníkù. Ti mastili karty. Tu je vytrhl andìlský Alenin
hlas: „Stavitel má své a tady máte vy.“
„Páni! Paní Cenková. Co to za sebou táhnete na koleèkách?“
„Hádejte.“ Mìla autoritu, tak øekla: „Na vìž s tím.“ A za dvì hodiny trùnila ta zelená plechová krychle sto metrù nad mìstem, pøimontována
k cihlové vìži. U vnitøní èekal stroj. Ven ènìla oranžová roura o prùmìru
pìt metrù. Stáli jsme s Alenou a Jiøím pod vìží jako tøi blechy. „Hle, jak
dekorativní ozvláštnìní samoty prašných snù. Ony polehávaly v ulicích
a na støechách. Ale je to vysavaè,“ sykla. „Nic víc.“ Stiskla ovladaè. Krychle
v nedozírné výši se zaèala otáèet podobna støílnì tanku. Ta oranžová
trubka mohl být kanón.
„Vybubnujte obèany,“ požadovala Alenka. Všichni nepøišli, ale pøesto se
shromáždil dav. „Mrkejte,“ hlesla. „To vycídí mysl. I od snù. A hlavnì vyèistíme mìsto.“ Stiskla knoflík plastikového ovladaèe. Ss! Stroj sál. Zprvu
vzduch, vzápìtí prach. Obrovská oblaka se odpojovala od dlažby a bezmocnì byla polykána útrobami vysavaèe. „Spusme rotaci,“ pobídl Alenku
její bystrý soused Jiøí. Nedoøekl ještì a také stroj na vìži se zaèal otáèet.
„To nebude dostaèující,“ vzpamatoval jsem se.
„Tak umocním sání.“ Zástup se zavlnil. Lidi bezmocnì vzlétli. Mísilo je to
s kamínky, kameny, s brouky, møížkami kanálù a cucky vody z potoka.
Všichni letìli k ústí vysavaèe. „Kriste!“ slyšel jsem sám sebe, jak beru to
jméno nadarmo. Takže tentokrát Alena pøestøelila.
„Vždy to je masová vražda,“ vyrval jsem jí kus plastu, který byl vlastnì
jen upraveným televizním ovladaèem, a stiskl, jak je mým zvykem, hned
ten první knoflík, co mi pøišel pod prsty. Jenže to nebyl ten pravý. Navíc
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jsem notnì razantní, takže ten šeredný krám praskl a rozpadl se. „Aleno!
Cos to udìlala?“ A prvnì v životì jsem ji spatøil propadlou hysterii.
Jak se to projevovalo? Chodila v kruhu. Vlasy jí stály. Jirkovi odstartovala z temene kšiltovka. I mì to vcucávalo. Obrátila gravitaci! „Cos to
provedla? Jak to stopneme?“
Mlèky vzlétla. Od povrchu ulice se souèasnì odpojilo i patnáct aut
vèetnì náklaïákù. Konvoj stoupal. Z dlažby vystøelovaly kostky. Na vlastní
oèi jsem uvidìl stromeèek, který asi nikdy nikomu neublížil, a pøece byl
jako v hrozném snu rván z koøenù. Z Alenina baráèku vystartoval vertikálnì
komín a vše mizelo v útrobách vysavaèe. I my. A kdekterá tyè. Náhodou
jsem se jedné chytil – vzpøíèila se v ústí démona. Vlál jsem tam jak fábor.
Jícen mì hltal, síla docházela, tyè se prohnula, praskla, já padal útrobami
vìže a oèekával Zubatou. Ale místo toho jsem jako cukráø zaletìl do
prachu. Se štìstím mì minula auta, tøi stromy, komín, tašky, zmì bicyklù
a cyklistù. Haraburdí tu pøibývalo jako v konzervì a nikdy nezapomenu
na kapra, který mì udeøil do temene. „Kde je ta semetrika?“ øval známý
zedník se zlomenou rukou a já pochopil, že se zajímá o paní Èistièku.
I nìjaký cikán øíkal, že jí zvalchujeme høbet. Byl rád, že sám vyvázl bez
pøeražené páteøe. „Ke zdi s ní!“ køièel muž, v kterém jsem poznal starostu.
„Támhle ji máte!“ volaly dokonce dìti. „Bojí se, bába princmetálová, a tak
se stupidnì zahrabává hloub do prachu. Ale my ji dostaneme. Nešastnice,
cos to udìlala?“ Mohli ji roztrhat. Vzal jsem si slovo. Alenka se zatím
oprášila a povídá: „Radím vám: Rozvahu! A zkuste vyhrabat nìjaké skoby!“
Chvíli vládlo konsternované ticho. Starosta koneènì øekl: „Aha. Takže
máme bez horolezeckého výcviku zatloukat skoby dvì stì metrù nahoru
tímto komínem a šplhat?“
„Nevidím skoby,“ zasmál jsem se. To abych odlehèil tísnivou atmosféru
tady na dnì jámy. „Hele, Tøi muži ve èlunu. Ale skob se nedostává.“
„Snad akorát žertovala,“ prohodila sousedka. A druhá prý: „Ubijte ji.“
Nìkdo uchopil ocelovou tyè, ale Alena nebyla vèerejší a hrdì se vzpøímila:
„Dost. Jste zvíøata? Nechcete vidìt, jak je vaše mìsto èisouèké? Já bych
to, velmi vás prosím, ještì pøed smrtí spatøila tuze ráda; poslyšte, je mi
ètyøiadevadesát, a když mì ubijete, vlastnì mi posloužíte; ale než to udìláte, tak poslouchejte. Vysála jsem i školní autobus, ale prach je vždy lehèí
než autobus. Na ulicích nezùstal. Pamatujete, kolik ho všude leželo? A teï
leží mrtev pod námi. Rozumíte?“ A hrdì zvedla k nebi výškomìr: „Dle
rafièky teï nestojíme na dnì pùvodní šachty, nýbrž na závalu. Ten sahá
deset metrù pod rovinu dlažby. Staèí urazit tìch deset metrù, osobnì protluèu zeï majzlíkem a udìlám dost širou díru, aby prolezli i ti s nadváhou.“
Vìru øeè hodná potenciální státnice. Horké hlavy zchladila. Ale zlé sny
plnily studnu pod námi a mnozí si uvìdomili, jak babièka kecá. A prach?
Sice bude padat z továren vždy, ale lépe vzít pometla. Tradice jsou tradice
i mimo Anglii. A vysavaè? Byl v èinnosti. Neodsál nás po útìku dírou jen
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proto, že jsme zùstali u paty vìže. Ó, jako bych stále vidìl tu èást národa
u té paty, ten nesl autosouèástku, ten kus plotu... Jedna dívka si pøisvojila
kytici umolousaných rùží a vrazila ji Alenì do oblièeje: „Ty stará náno! Jak
vysavaè zastavíš?“
Navrhl jsem, že se poohlédnu po televizním ovladaèi, ale starosta vrtìl
hlavou. Vzal mì za rukáv. „Nechoï, to bys uletìl. Jsme v pasti.“
Zamyslil jsem se a povídám: „Máte svatou pravdu, starosto; situace je
ale èásteènì analogická s momentem, kdy by pøestala fungovat gravitace.
Rozdíl je v tom, že nahoru se letí jen sto metrù.“
„Zavøete tu hubu!“ houkli a srazili mì, dav bývá ledajaký. „Je její kamarád. Hoïte hajzla vysavaèi. A si tím oba projdou, než zhebnou.“
Zástup. Kdosi poouchlý navrhl: „Co je tak házet poøád, nebyl by to
krásnì snovej kolobìh? Zdály by se jim ty nejhorší.“ Jenže Alenka si brala
slovo: „Dostala jsem nápad.“
„Kamufluje, ta krabice.“
„Nemáte u sebe nìkdo knot?“ vyzvídala.
Ticho.
„Podívejte se, prosím, do kapes. Ptáte se proè? Pokud bychom mìli
knot a taky dynamit, vyšplhala bych na špicu pomocí tìch skob (které tøeba
najdete), ale ještì pøedtím musí nìkdo vyštrachat škatulku zápalek, pìknì
prosím. V Dýmovì bydlí spousta kuøákù, tak snad…“
Sebevìdomí jsem jí závidìl. Mìla po problému? Tedy ze svého hlediska. Stále bylo ticho. Nemohu si pomoct, ale pøipadalo mi, že to mlèení
až prekérnì pøipomíná povìstná ticha pøed bouøí. Dav zíral. Civìl na Alenku, kterou patrnì nemohlo rozhodit nic a která jako vždycky disponovala
plánem. Už se zdálo, že ji roztrhají. Nìkde ve výškách svištìl motor a trhal
snad nebe, ale starosta se vzchopil a pomalu si založil ruce. „Aleno?“
„Ano, Same?“
„Odpovìdìla bys, prosím, pokud jsi vážnì tak chytrá, na otázku?“
„Mileráda.“
„Co udìláme zde u paty vìže v momentì, až doutnák nahoøe dohoøí a
dynamit nad námi exploduje?“
„Rozprchneme se, jako když do nás støelí,“ odvìtila. „Ale pozor. Startovat musíte, až se ozve rána, jinak vás síly lapí.“
Starosta se pousmál. „Dobøe. Øeknìme, že se najde doutnák. I ty skoby. Øeknìme, že tu nìkde èeká dynamit. A pokud ano a exploduje, odhaduji, že se vìž zbortí a zavalí jámu. Fajn. Ale øekni mi jedno: Jaký postup
navrhuješ dál?“
Tu se Alenka Cenková krátce zamyslila a nato poklidnì øekla: „Navrhuji
zrušit továrny.“
Pøátelé! Tìm obyèejným lidem nemùžete zazlívat, že se tatáž chvíle
stala i koncem jejího života.
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA

Plzeòské biskupství
Tak tøeba augustonovská barokní fara, v souèasné dobì biskupství,
stojící proti hlavnímu vchodu katedrály sv. Bartolomìje. Aèkoliv Dioecesis
Pilznensis ustavil legendární papež Jan Pavel II. teprve 31. kvìtna 1993,
fara, pøebudovaná pùvodnì z mìšanského domu, zde stávala již ve 14. století. Tehdy ji spravoval Øád bratøí nìmeckého domu Panny Marie v Jeruzalémì, jak se také øíkávalo nìmeckým rytíøùm, kteøí v Plzni vydrželi až do
šedesátých let 16. století. Na dlouhém dvoøe, pøístupném skrze farní mázhauz, si mùžeme pøedstavit i rozlohu a podobu parcel nejstarších dvorkù,
nebo jeho pùdorys se navzdory staletím pøíliš nezmìnil. Na rozdíl od starších mìst, Plzeò, založená jako nové mìsto tzv. „na zeleném drnu“, byla od
poèátku rozdìlena na domovní houfy (dnes bychom asi øekli bloky) sevøené pomìrnì pravidelnou ulièní sítí jako políèka na šachovnici. Každému
mìšanu bylo hned od poèátku pøikázáno stavební místo a za mìstem
pùda. Jak píše historik Fridolín Macháèek v roce 1930, mìstištì každého domu bylo hluboké a protáhlé do hloubky dvou nebo dvou a pùl traktu,
tedy až pár desítek metrù.
Pøenesme se nyní v duchu do ètrnáctého vìku. Kamenná farní budova
je nižší než dnes, pøes šindelovou støechu lze zahlédnout døevìné lešení
kolem rostoucího zdiva chrámu zasvìceného patronu mìsta svatému
Bartolomìji. Je nutné dát si pozor na obuv, stojíme v bahnì. Napøíè dvorkem bìží stružka, špatný krok, a mùžeme se nechtìnì zaboøit do moèùvky.
Z pøízemní stavby za našimi zády se ozvalo zaøehtání konì. Aha. Stáje,
kùlna. Pozor, a nezakopneme o slepici! Kdosi pøichází. To jen sluhové
Døízek a Vlèek kráèejí vrávoravì pøipravit na cestu konì pro kohosi z pánù
rytíøù, v náruèí si nesou vše potøebné a láteøí na neèas, nebo kvìtnové
dny umìjí být pìknì studené. Dnes bychom na místì stáje našli garáž
i zajímavý výhled na souèasnou špici plzeòské katedrály. V roce 1564 se
stal arcidìkanem poslední plzeòský faráø, který pocházel ze zmínìného
rytíøského øádu. Budova pak byla po staletí známá jako plzeòské arcidìkanství. Roku 1710 vtiskl souèasnou podobu bývalé faøe barokní
architekt Jakub Auguston. Rok 1993. Nádherná stavba z èasù baroka se
stala sídlem prvního biskupa zbrusu nové Plzeòské diecéze.
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Sláma v botách, v zadnici oj
Venkovští naši pøedci i v dobách zlých dál mluvili jak jim zobák narost.
Na rozdíl od mìšákù øeè pøedkù pro potomky uchovali. Když pak potomci
øeè venkovanù zvelebili, venkovského základu ji, a už chtìli èi nechtìli,
nezbavili a vùni sena a chlévské mrvy jí ponechali. A tak se nejen rozverní
mladíci a rozpustilé dívky, ale dokonce i ctihodní kmeti s oblibou dodnes
vzájemnì titulují jmény pøevzatými od obyvatel chlévù, kurníkù a stájí.
Ještì dnes nìkterým neotesaným našincùm èouhá sláma z bot. Nìkteøí
z nich jsou dokonce sprostí a drzí jako èeledíni. Jiní se zas potí jako dveøe
od chlíva. Obèas se chasníci rozkohoutí, zvláštì octnou-li se dva kohouti
na jednom hnojišti. Dìlá-li nìjaký maník kraviny, nebo když pøitroublý
dacan nìco zprasí, nìkdo rozumnìjší pak takové sepsuje. Nìkdy se, místo
aby se nìco podstatného øeklo, mlátí jenom prázdná sláma. Nìkteøí zas,
jde-li do tuhého, házejí flintu do žita. Kdo dveøe nezavírá, má asi v zadnici
oj. Kde moc neuklízejí, tam budou mít nejspíš chlív. Nebo taky svinèík. Zato
však komu se nelení, tomu se zelení. Obèas nìkdo kouká jako husa do
flašky. Když je zima, udìlá se leckomu husí kùže. Nìco bývá pro srandu
králíkùm. Taky se øíká, není-li nìco náležitì ujednoceno, každý pes jiná
ves. Nìkdo se tváøí, jako kdyby mu uletìly vèely. Náladu má pod psa.
Venku zase bývá psí poèasí. A nìkdo je na lidi jako pes. Pes, který štìká,
nekouše. Kdo chce psa bít, hùl si najde. Když to není ani ryba ani rak, je
z toho koèkopes. Je to pro koèku. Nìkdo obèas mívá koòské nápady. Dìlá
potom koniny. Radìji to necháme koòovi, ten má vìtší hlavu. Dobrý prase
všechno spase. Protože dobrý prase všechno stráví. Nìkdo má taky kachní žaludek. Nìkterá je mlsná jako koza. Jiná zas všechno vyslepièí. Lidi
jsou obèas jako ovce. Nìkdo je zas jak splašenej kùò. Pìšky jako za vozem. Obèas zapøahují konì za vùz. Stává se, že prší, až z louží vyskakují
sedláci. Správný sedlák sní za život dvì koleèka hnoje. Nìkdy nìkdo nìco
zvorá. Mráz aby ho po poli honil. Taky má nìkdo nìkdy zajeèí úmysly.
Vzal by nejradìji do zajeèích. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak se do
lesa volá, tak se z lesa ozývá. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na støeše.
Kdo má chalupu, má zadnici v kalupu. Nikdo nemùže být jednou zadnicí
na dvou posvíceních. A nelze mít za málo penìz hodnì muziky. Bez penìz
do hospody nelez!
Hlavnì bez zvíøecí inspirace se ani souèasná øeè neobejde. Kozy dokonce propùjèily své jméno, stejnì jako tradièní chodský hudební nástroj,
i pohlednému tìlesnému orgánu. V tìlocviènách jsou taky kozy, dokonce
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i konì. Dokud se ještì chodilo na vojnu, mladým vojákùm se øíkalo bažanti,
pozdìji taky holubi nebo ptáci. Sedláky, chalupníky a domkáøe mnohde
nahradili chalupáøi. Lidé mají rùzné koníèky. Nìkteøí zas spolu žijí jen na
psí knížku. V podnikatelské sféøe našli uplatnìní bílí konì. Ve sportu se
oproti tomu vyskytují èerní konì. V tenisu se obèas povede prase nebo
kanár. Nìkdo dìlá mrtvého brouka. A poèítaèe se ovládají myší. Z toho
jsem jelen.
MLADÝ ZÁPAD

ŠTÌPÁN KUCHLEI

A nebe se rozlilo
MOELFRE
Nemohu obejmout jemnou mlhu po setmìní,
dokud ji držíš pažemi
Hledal jsem oèi a v nich život, ten však byl schoulený do klubíèka,
a spal, podobný štìnìti
A nebe se rozlilo, a o výstupek skuteènosti
se roztøíštil bok lodi plné australského zlata a jiných nadìjí,
a stále klesají ke dnu
tøpytivé vloèky
pod svìžím vìtrem, pøikrývajícím ostrov Mon
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CAMAES
Jak vložit køídla i stydlivou nadìji i ozvìnu pláèe do jediného slova?
Uèiò slovo kukuøièným zrnem, v dlani nastavené horkým paprskùm,
tvá touha bude vláhou, odmítnutí zpoceným konìm,
který pøebìhne pøes propast života po mostì z mlèení,
prožene se tvým soukromým obrazem
mnoha barev, jedné lásky a mnoha dnù
Šeptáš a èekáš na první lísteèky
Ticho prospívá labutím
a my jsme jejich jezerem
MANDALAY BLUES
vùní rozpoznávají po tmì barvy
velcí hrdinové malých dramat
køíž zeleného neonu za zpìvu muezínù
a vzpomínám na tebe
a píši ti polibek
a píši ti vyznání
a píši ti dìkuji
a píši ti objetí
(a kdekoliv sedíš na své kvìtinì)
ze støedu vesmíru
Mandalay
Mandalay

(NE)KRITICKY

ILONA GRUBEROVÁ

S Evou Hubatovou pøed Posly mého zítøka
Urèitì jste se už nìkdy zastavili pøed nìjakým obrazem, koláží, sochou nebo, co
já vím, nechali na sebe pùsobit onu sílu tvùrcova sice naprosto specificky subjektivního, pøesto ale natolik sdìlného, køièícího ducha, že dokáže oslovit kdekoho.
A snad jste se natolik promítali do toho cizího vnímání, které mùže být na stupnici
shody s tím vaším od -100 po +1 000 tak, že jste mìli docela konkrétní a slovy
sdìlitelný pocit. A teï máte v rukou knížku Poslové mého zítøka (vlastním nákladem, Plzeò 2018), v níž mùžete vlastní vnímání fotoinformelù Evy Hubatové porovnat s prožíváním básníøky, která má k autorce výtvarné projekce duchovnì velmi
blízko. „Pravé umìní vzniká jen tvorbou z vlastního nitra a po vlastních cestách.“
(citát Fr. Kupky z úvodu publikace)
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Jestliže znáte nìco z tvorby Romany Schuldové, poznáte hned na zaèátku knížky, že to je i není ona. Básnicky vyspìlý text, zcela konzistentní forma ve všech
básních, úžasná schopnost sdìlit nám své vlastní nitro – to zùstává. Co se v této
knížce mìní, je forma: texty jsou øeknìme prózy v básni. Jde o limitní stav, pøesný
opak básní v próze. Zùstává èlenìní do veršù rùzné délky, výraz je ale úsporný,
bez pøebyteèných básnických figur, jaksi koneèný teèkou. Co vìta – to ukonèená
myšlenka. Pouze tím, že za ní jde druhá a tøetí, dochází k vrstvení poetických obrazù. Podle mého soudu je i volba formy v harmonii s osobitým vnímáním obrázkù,
správnì fotoinformelù Evy Hubatové, které skuteènì jsou – podle toho, co se doèteme na zaèátku knížky – východiskem básnických textù.
„...Je pravý èas, / když staré mosty doufají. / Aby se dalo pøes nás pøecházet. /
Aby se dalo ohlédnout. / Aby se dalo podat si ruce. / Poèít život, / jaký sis vždycky
pøál.“ Básnì jsou tvoøeny povždy maximálnì jednostránkovými texty bez názvù,
tedy tak, aby nic nezvaného nenarušovalo vnímání obrázkù, abyste nemuseli ani
obrátit stránku, aby vám název nezavedl myšlenky na nìjaké jiné rozcestí.
Asociace, pøedstavy, pocity nad umìleckých dílem se podobají pavouèí síti, jsou
tak lehounké, postøíkané kapkami rosy, tak krásné, a pøece pøi bližším pohledu
tak drtivé. Takové jsou i asociace básníøky Romany Schuldové. Jsou ozvìnou ticha,
pokory, modlitby, za nimiž ale pozorný ètenáø slyší surové burácení života. Jsou
jemnou kùží, na jejímž neporušeném povrchu jen pozorné oèi vidí následky pøedchozích pádù a poranìní.
„...Co nejpøímìji hledìt do dálky, / protože v ní se i naši otcové / až v nebi stali
dobrotivými. / Až v nebi nám naslouchají / a berou do náruèe. / Nepatrné dobro
nechali tu tenkrát / pro nás i na zemi. / A chtìli, abychom to nepohøbené, hledali...“
Tak jsou pojaty i náboženské motivy. Jde spíše o ozvuky hluboké pokory, ale pokory neproklamované, nehledané, prostì jsoucí. Ubezpeèují nás, že pokorná
snášenlivost pøeklene kdekterou životní propast. Tak autorka pojímá v první øadì
i motivy z Ježíšova pøíbìhu.
„...Vydal se na nejhlubší dno / a cestou pohøbíval zárodek nadìje. / Tmavé kouty
køièely, / on se vydal s tichou plachostí / uložit to do pamìti. / Nám, co jdeme v jeho
stopách“. Ètenáø má pøed sebou procítìní, prožití života s velkým P. Je to z pohledu
básníøky èistá filozofie mého a jen mého já, která mùže druhému, tedy ètenáøi, buï
otevøít oèi nebo alespoò zaznít oduševnìlým akordem v našem šedivìjícím svìtì.
„...My budeme vzývat hvìzdy, / chladné vítìzky nad ztrátou. / My se modlíme
za jejich vzácný prach. / My se dotazujem jejich záøe. / A nevzniknutelný vesmír / je
nám zastáncem. / Úvod všeho v nás, / vepsaný v nebi. / Mírem daný øád / svìdèící
o novém trvání.“
Musím se pøiznat, že ani nevím jak, nechala jsem se vtáhnout do tohohle imaginativního svìta: pøišla chvíle, kdy jsem si myslela, že se v textech opakuje motiv
stromù, lesa. A coby poctivý recenzent zaèala jsem je hledat, abych je spoèítala.
A víte co? Skuteèných pojmenování tìchto motivù jsem našla opravdu jen pár.
Zkrátka ten les byl jen pøed mýma oèima! Co asi mùžete objevit vy? Urèitì máte
vlastní sny.
„Položím se do tvých vìtví / a budu v poezii èekání. / Srdce a stromy píší /
dopisy nejlepšího hnutí mysli. / Do bílého listu / diktuje ho známý hlas. / Jak bychom
mohli nepodat / z mísy posvátného. ...“
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AUTOØI PLŽE
Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista
Tereza Èermáková (1990 Plzeò) - ekonomka, básníøka a prozaièka
Ivo Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci
Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka
Jan Jelínek (1947 Plzeò) - výtvarník, básník a publicista, žije v Plzni
Tamara Kopøivová (1962 Plzeò) - odborná asistentka Ústavu jazykù LF UK, básníøka
Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník, tè. žije v zahranièí
David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, PR, básník a publicista
Karolina Tetzeli (1975 Klatovy) - pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni
Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž – 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista
Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech
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