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OBSAH EDITORIAL

Svìdèí-li únor polím, doufám, že bude 

svìdèit i Plži. Že nabere sílu a že mu 

budou pøíznivé i konstelace hvìzd i ga-

rance donátorù.

Ale pøedevším záleží skladba Plže na 

autorech. Významné životní jubileum 

slaví Petr Kersch. Narodil se sice v úno-

ru 1934 v Praze, bydlištì má v Dìèínì, 

ale dlouhé roky žil a pùsobil v plzeò-

ském kraji – v Blovicích. Plž k jeho 

jubileu pøináší jednu z øady próz o panu 

Štajnfestovi.

Do zimní nálady je ladìn výbìr z poe-

zie Václava Englera. Ostatnì jím pøi-

pravovaná sbírka, z níž jsou uvádìné 

ukázky, má název Zimní slunovrat.       

A snìží to i ve verších Aleny Vávrové.

A Ne aby chybìla Ukázka z Pøíbìhù 

Karla Adamuse.

Pokraèujeme v autorských rubrikách 

loòských laureátù Ceny Bohumila Pola-

na – jejího držitele Jana Jelínka repre-

zentuje další díl nezkráceného Malého 

slovníku cizích slov a nositelku Èestné-

ho uznání Karolinu Tetzeli nové kapito-

ly z chystané prózy Teorie pøirozeného 

výbìru. A nechybí ani pravidelní pøi-

spìvatelé – Stanislav Bukovský a David 

Rùžièka. S poezií Romany Schuldové 

jste se setkávali jen v recenzích Ilony 

Gruberové, v únorovém Plži se mùže- 

te pár kapkami veršù i svlažit. To, že      

s Plžem nepøerušil kontakt, dokládá 

Vladimír Novotný recenzí básnické 

sbírky Václava Touchy  v Pøemítání nad 

tratolišti poezie. 

A co popøát ètenáøùm Plže? Tìšme 

se na jaro a snad i na jarní rašení mla-

dé tvorby.

Jana Horáková
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POEZIE

ALENA VÁVROVÁ

Je jako sklo
Snìží to
 
Snìží to
až za okraj
polámaných køídel
støíbrošedých vran

Bílé paty snù
rozsvítily tmu
krvavými jeøabinami

Vankúše ticha
proøízl zvuk hran
Samota

Mirror  Black  Mirror

Po støepinách zrcadel
Benátských zrcadel
Šlapali
Bosí

Bozi se jen ušklíbli
Daleko na nebesích

Krvavé stružky
Parketami
Vinuly se

Sedìla na bobku
A zasychající krev
Rozmazávala
Prstem

Po stropì bìhalo
Na pìt set Benátských
Prasátek

Zaklonila hlavu

Dvì z nich se divoce
Roztancovala
V jejích oèích

Mé tìlo sedí 

Tìlo sedí
na vìci z Vìcovištì
Jsme vìcmi 
Zavìcováni
K místu 
pøivìcováni
uvìcováni

Duši poslala jsem
Za mým
Nepoznaným dìdou
Na jeden z ostrovù
GULag

Ona tam 
s nohama omrzlýma
Zrychlenì dýchá
Pøedsmrtnì tanèí
Tichoulince zvoní
Prastarou píseò zpívá

Do rytmu jí luskají
Pravìké prsty
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A ty to všechno slyšíš 
až sem
Zpátky se scelujeme
docela potichu

Báseò

Báseò brutálnì vysvléká
tìlo z hadrù
i ze saka
a míøí rovnou Na holé
srdce

Požíraèka

Ráno vstane
a požírá èas

Hedonistka

V noci 
totéž
dìje se
v leže

Nezlomná dùvìra

Je jako sklo
Nikoliv prùhledná

Køehká
zároveò
Pevná

Jako ten medvìd

Nepotøebuju rùžové brýle
ni za pohárik borovièky s hoøcem
abych pøestala vidìt svìt
náš vezdejší  hoøce

V trpkosti svìta 

Promìòuju se 

v Modrého medvìda

a od divokých vèel smutku

vybírám To sladké

Musím se smát

A sprostá jsem

A chce se mi nìco øíci:

Nejspíš se asi na Všechny 

excelové tabulky

vy . . . u

Jsem totiž Víc 

než støedovìká dáma

v minulém století zrozená

Sama sebou do jámy lvové

Vhozená

Starého psa Novým 

kouskùm nenauèíš

Tak proè mì muèíš

Princezno Abydosová

(Místo høejivého díku

Pøiložila k mému krku

na èakru modrou

jako Modrý medvìd

chladnou kovovou dýku)

 

Mé myšlenkové mapy

Nefungují v excelu

Fakt se na  to vy . . . u

A narodím se letos znova
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VÁCLAV ENGLER 

Ledové slunce zhluboka dýchá
Stopy ve snìhu

Hustì pletená sí� soušek na lesním høebeni
proèísnutá zavátou stezkou
Proutìná hráz zachycuje všechen svìt
Dává zaznít sytému ozvuku stop
Køupajících snìhem
Ledové slunce zhluboka dýchá
Zatímco se stojící vrch obnažuje
Do volných øad smrkù
Rozpoèítávajících se
Kdo mùže shodit nùši plnou naèechraných vloèek
Zem se nehybnì vlní bílými skicami koøenù
Otisky tìžkých bot nìmì zejí
V šerajícím snìžném kraji
Zanechané kroky dovršené uprostøed cesty
Bez konce

Sen o Adamovi

Velký èerný pták mì zakryl èernou perutí
V noèní zahradì Edenu

Adame

Byl jsem snem rajského androgyna
Ženou i mužem tkanými látkou Tvého stenu
Když jsi omámený, neprobuzený spoèinul pod fíkovníkem
Živeným Tvým dechem
Jeho orosené plody byly mou snivou nocí

Adame

Proè má i nejhlubší spánek svùj rub
Mlha nepøítomnosti se každé ráno protrhá
A mnì zbude truchlení po Tvém nedostatku



5

Slunce sklánìjící se nad smíšeným lesem

A nakonec, nejvíc života v sobì má slunce
Kámen, spadané listí

To jen skrze èlovìka žití vyprchává
A do svìta pøichází prázdnota

Pøístav

Silný ledový proud unáší štíhlou pramici
Vysoký starý seveøan na zádi jistì udává smìr bidlem
Plujeme temnými kanály mrazivých ulic šerajícího mìsta
Pøevozník s vyholenou tváøí pøistává u prahu jednoho z domù
Dosahuji pevné zemì plovoucí uprostøed èerných vod
Obklopen skomírajícím svitem lamp vcházím dovnitø
Do prázdných pokojù, na nìž se v mžiku rozpomínám
Vstupuji do ložnice zaklínající mì spánkem
Choulím se a propadám do mìkké tkánì pohovky
Zimní neèas nechávám na vìènost pøešlapovat nìkde za slepými okny bytu

Zimní slunovrat

Prokøehlé zimní slunce
Nìkolika pøesnými tahy tužky
Znenadání pøekreslilo tísnivý prosincový podveèer

Pøes blátivý, lesnatý pahorek
Natáhlo høejivé pozlacené stuhy
Jasnì vykrojilo hrany vìncù skal

A pak unavenì sklouzlo do zanikajícího svìta
Úzkostné studené noci
Pableskující vyplazeným ledovým jazykem

Mìsto pøed rozbøeskem

Ranním mìstem podél støedovìkých hradeb
Na námìstí jsem nohama odmìøoval prochladnutý èas
Liduprázdnou ulièkou vklínìnou do støedovìkých staveb
Mì pár krokù malý vrabec provázel
Úzkost, mráz a tmu sdíleli jsme dva
Jeden jak druhý tomu místu cizí
Pøec v nìm oba hnízdíme
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PRÓZA

KAREL ADAMUS

 Dva pøíbìhy
Ukázka

Muž zachránce, zvaný Zchr, putoval nevlídnou, nehostinnou krajinou, 
pod paží si nesl balíèek a nìco si brblal pod nos. „Voda nikde! Nic než par-
kovištì,“ povzdechl si, „parkovištì, parkovištì, parkovištì a zase parko-
vištì. Kde se to tu bere?“ mumlal polohlasem. „Je tu louka, najednou tu 
louka není a je tu parkovištì. Je tu les, najednou tu les není a je tu parko-
vištì. Je tu louže, prameništì, strouha, potok, jezero, rybník, øeka, moøe      
a najednou, není tu louže, prameništì, strouha, potok, jezero, rybník, øeka, 
moøe, je tu parkovištì. Je tu vesnice, je tu mìsto a najednou, není tu ani 
mìsto, ani vesnice, je tu parkovištì. Jako kdyby tu všechno vyhynulo, jako 
kdyby bylo všechno vytlaèeno parkovištìm. Ach, to životní prostøedí! Mìli 
bychom si dát pozor!“ povzdechl si Zchr a rozhlédl se kolem. Uvidìl, jak   
se k nìmu blíží kùò. Na koni sedìla žena a v ruce držela vlajku. Na vlajce 
byl nápis Konec s prací zvíøat! Sežerte si to! „Kam jedete?“ zavolal na 
ženu. Ta si ho však nevšimla. Samá cizina, samá cizina, pomyslel si Zchr, 
jeden si trochu zajde a vidí tohle. Kolem nìj kroužil komár, Zchr zbystøil, 
chvíli komára sledoval a zjistil, že na komárovi sedí èlovìk a øídí. Komár 
mu pøistál na ruce, muž seskoèil a kousl ho do prstu. „To se dìjí vìci,“ žasl 
Zchr, „jako v pohádce! Jedeš! Kšš!“ zakøièel a ohnal se. „Buï zdráv!“ øekl 
muž, skoèil na komára a odletìl. „Že by oèkování?“ napadlo Zchra. Najed-
nou se mu vybavilo dìtské rozpoèítávadlo. „Reje, reje èerná svinì na høbi-
tovì køen: kdo jej bude vybírati? Tu, hle, je to ten!“ Pøed ním se objevil 
høbitov až na dva hroby úplnì zarostlý køenem. ‚Chudí a bohatí,‘ pomyslel 
si Zchr, ‚køen. Bohatí a chudí. Co je lepší? Kdo spotøebuje víc køenu? Bo-
háè? Sotva. Boháè spotøebuje víc velryb. Možná i všechny. Kdoví. Tako-
vému jedna velryba nestaèí. Musí mít víc, víc, víc a vìtší.‘ Zchr si zmìøil 
høbitov, ‚sem by se nevešla ani jedna velryba,‘ napadlo ho, ‚ani jedna. Høbi-
tov by musel být vìtší. To dá rozum. Mnohem vìtší. Bohatí a chudí. Co je 
lepší?‘ Chvíli bloumal a pak se šel podívat do márnice. V márnici bylo 
parkovištì, na parkovišti stál trakaø. „Stroj, jednoduchý stroj!“ pokraèoval    
v samomluvì Zchr. „Páka. Páka na kole. Zajímavé je, že na trakaøi jeden 
neodjede, musí odjet s trakaøem. Na to, aby na trakaøi mohl jeden jet, musí 
být dva. Zkrátka, jeden na trakaøi mùže jet jen v tom pøípadì, když ho ten 
druhý na trakaøi sveze. Jednoduchý stroj, stroj spoleèenský. Stroj vhodný 
na høbitov, nìkdo nìkoho pøiveze, zaparkuje, zakøièí, vystupovat! Jsme na 
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místì! Dál se nejede! Èlovìk a jeho stroj! Jak jednoduché! Jak dùmyslné! 
Skvìlé! To kdybychom mìli v dávném pravìku. Však pojïme dál!“ pozvedl 
hlas Zchr a pustil se dál nehostinnou krajinou napøíè parkovištìm hledat 
vodu. „Když vodu nenajdu,“ napadlo ho, „budu si ji muset vykopat. Ach to 
životní prostøedí! Nezaprší! A pøitom tolik povodní! Zemìtøesení! Sesuvy 
pùdy!“ „Pozor!“ ozvalo se odnìkud, „Pozor na jazyk! Držte se parkovištì!“ 
Zchr se rozhlédl, ale nikde nikdo. „Ochranka! Stráže! Strážci! Strážníci! 
Støežíte?“ zavolal. „Kde jste? Ukažte se!“ Nikdo se neozval, nikdo se neu-
kázal. „Divné,“ prohodil, „nedávno, ještì vèera – samé stráže, samé stráže, 
ochranka, stráže, zase stráže, tajné stráže, strážníci, samí støežící a jen 
jeden jediný prezident. Dnes – žádná stráž, vùbec žádná stráž, ani je-    
den støežící… Že by samí prezidenti? Co bude zítra? Co bude?“ opako- 
val, „co nás èeká? Kdoví. Snad samá parkovištì a ani jeden prezident!“ 
Zchr se ještì jednou rozhlédl, stál uprostøed prázdného parkovištì. „Je na 
èase,“ øekl si a vydal se vstøíc všem parkovištím a vùbec žádnému pre-
zidentu svìta. Jak tak šel, tak do kroku si zpíval moravskou lidovou píseò. 
Konec ukázky.

Ne aby 

„Vážná trhlina,“ øekl mistr zvaný Èestné uznání, „vážná trhlina je v tom 
vašem uèení, to nemohu uznat. Vážná trhlina,“ opakoval, „a vážná trhlina je 
vážná vìc.“ „To je dobøe,“ pochvaloval si mistr Øemen, „to je dobøe. Èekal 
jsem, zda se trhlina objeví. Kdyby se neobjevila…,“ odmlèel se. „Totiž,“ 
pokraèoval, „uèení bez trhlin, není uèení, ale nìco jiného. Ne aby vás na-
padlo tu trhlinu, když se objeví, nìjak zahladit,“ obrátil se k žákùm, „nìjak   
ji maskovat, nìjak ji skrýt. Právì od trhlin zaèíná putování pøíbìhù putu-
jících po Dnì, právì od trhlin se odvíjejí pøíbìhy smìrù, cest, škol, žákù      
a mistrù. Od maskování trhlin, od vyhlazování a odstraòování trhlin se 
odvíjejí jednání, vìdìní, myšlení a umìní.“

JUBILEUM

PETR KERSCH

Pan Štajnfest a carevna
Minulý pátek mne inženýr Štajnfest požádal, jestli bych mu o víkendu 

pomohl u nìj doma vytøídit nìjaké knihy a èasopisy. Garsonka, kterou sta-
rý pán na našem tøináctém patøe obývá, je malá, odborné knihy se za        
ta dlouhá léta nahromadily, nìkteré jsou definitivnì zastaralé. A èasopisy? 
Ty stárnou ještì rychleji.



8

Když jsem u pana inženýra zazvonil, otevøela mi naše spolusousedka 
paní uèitelka Kromholzová.

„Jéje, paní uèitelko, vy dneska taky pomáháte s tìmi knížkami?“
„Já teï vaøím Julovi kafèo. My vždycky v nedìli odpoledne, když prší 

nebo je velký hic, tak si povídáme u kávy. Dáte si taky s námi?“
Chtìl jsem se omluvit, pøece nebudu rušit dùvìrnou pøátelskou siestu. 

Ale dveøe do pokoje byly otevøeny, pan Štajnfest zaslechl, že jsem pøišel  
na slíbenou brigádu, a vyzval mì, a� jdu dál. Sedìl na podlaze mezi štosy 
knih a èasopisù. Nìkteré jsem znal: Hutnické listy... Chemické listy... Che-
mický prùmysl... Koroze a ochrana kovù... A vida! Vìda a technika mládeži! 
Proslulé VaTM... Tam inženýr Štajnfest pøispíval popularizaèními èlánky       
o matematice, fyzice a chemii.

Míchám lžièkou svoje espresso a rozhlížím se: To je nadìlení! Jak se to 
všechno mohlo do tìch regálù vejít? Paní uèitelka se tu vyzná zøejmì líp. 
Pøevazuje špagátem jednotlivé roèníky, èerným whiteboard markerem 
popisuje jednotlivé balíky, každý štùsek má mít zøetelné oznaèení. Antikva-
riát o to zájem nemá, tak se to nabídne mìstské knihovnì. Za odvoz.

„Jde nám to pomalu,“ svìøuje se Kromholcka (jinak své èeštináøce 
študenti na gymnáziu neøekli), „náš pan profesor musí všechno aspoò pro-
listovat a nejradši by si v tom èetl znova.“ 

„Nìco vám pøeètu,“ povídá usmívající se penzista Julius Štajnfest, 
inženýr a emeritní uèitel na zdejší strojní prùmyslovce; drží v ruce nevelký 
èasopis v modré obálce. Ten èasopis já taky znám: Pokroky v matematice, 
fyzice a astronomii... Co tam asi našel humorného?

„Tadyhle v roèníku 2007 je èlánek ke tøístému výroèí narození Leon-
harda Eulera. Víte, kdo to byl?“

Hlásím se jako šprt: „Prosím, prosím... Euler byl slavný nìmecký mate-
matik. Nìmec, ale dlouhou dobu žil v Rusku. Eulerovo èíslo se rovná dvì 
celé sedm jedna osm...“

Pan Štajnfest pøikyvuje. „Euler je považován za zakladatele moderní 
matematiky. A jeho práce se netýkají jenom èisté matematiky. On své 
matematické objevy aplikoval na mechaniku, optiku, astronomii... Byl to 
génius první velikosti.“

„A v èem je ta legrace?“ pøerušila usmívajícího se Julu paní uèitelka 
Kromholzová.

„Autoøi toho èlánku pøipomínají, jak v roce 1763 carevna Kateøina Veli- 
ká se snažila Leonharda Eulera, veleváženého øeditele Pruské akademie 
vìd se sídlem v Berlínì, pøesvìdèit, aby se vrátil do Petrohradu. Kateøina 
prahla nejen po moci a slávì, ale i po uznání svého majestátu od evrop-
ských uèencù. Chtìla využít skuteènosti, že Euler už pøedtím v Petrohradu 
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pùsobil v letech 1727 až 1740 a základy své proslulosti ve vìdì položil 
právì tam. Prestiž carevny mohla být takovým draftem znaènì posílena,     
a tak ruskému vyslanci v Berlínì bylo uloženo, aby Eulera pøimìl k návratu 
do Ruska za jakoukoliv cenu. Svobodny ruki mìl vyjednavaè, když se ptal  
– jménem èerstvé imperátorky – jaké požadavky Euler má.

Prý „nebyly malé“. Dokonce se píše, že byly „bezuzdné“. Požadoval 
místo øeditele Ruské akademie vìd s platem tøi tisíce rublù roènì, pro 
manželku v pøípadì ovdovìní tisíc rublù roènì, a to doživotnì, dále pak  
pro Eulerovy tøi syny dobré postavení u carského dvora; nejstarší syn mìl 
zaèít v Akademii vìd jako Eulerùv tajemník.

A to je to, proè se musím usmívat,“ vysvìtluje pan Štajnfest, protože     
si hned vzpomnìl, jaké výdaje byly v té dobì pro zmínìnou ruskou pa-
novnici bìžné. „Rozhazovala jmìní ze státní pokladny takøka pohádkovým 
zùsobem. Její nejznámìjší milenec, „generální adjutant“ Grigorij Alexan-
droviè Potìmkin, smìl pro svoji osobní potøebu vyzvednout èástku až do 
jednoho sta tisíce rublù, a když jednou carští pokladníci vrátili Potìmkinova 
poslíèka, protože nemìl od svého pána podepsaný písemný pøíkaz, pøipsal 
tam Potìmkin – v té dobì už kníže a generál: Vydejte mu to, dobytkové!

Šestadvacet let po smrti Kateøiny Veliké napsal o ní Alexandr Serge-
jeviè Puškin: Panování Kateøiny II. ovlivnilo politický a morální stav Ruska. 
Na úèet lidu obohatila spiklence, s jejichž pomocí se dostala na trùn. 
Pokoøila šlechtu a její milenci jí v tom snaživì pomáhali. Vìdìla o jejich 
darebáctvích a loupežích, mlèela o tom, a tak povzbuzeni její slabostí ne-
znali ve svém koøistnictví meze. I nejvzdálenìjší pøíbuzenstvo Kateøininých 
milcù se chamtivì podílelo na koøistech. Tak vznikla ta ohromná panství 
zcela neznámých rodin a naprostý nedostatek cti a poctivosti v nejvyšších 
kruzích spoleènosti. Všichni kradli a všichni byli prodejní, od kancléøe až po 
posledního aktuára.“

Pan Štajnfest se odmlèel a podíval se na ztlumenou televizní obrazov-
ku, kde probíhala podle všeho nìjaká diskuse mezi politiky.

„Kdo by to do básníka Puškina øekl,“ poznamenal jsem, „žádný dnešní 
žurnalista by to líp nenapsal.“

„Nechápu, co je na tom k smíchu,“ pravila paní Kromholzová, pøítelkynì 
pana Štajnfesta, penzionovaná uèitelka dìjepisu a èeského jazyka, autorka 
sedmi populárnì vìdeckých publikací z oboru dìjin støední Evropy v raném 
novovìku. „Hele, a kafe ti mezitím vystydlo,“ dodala vyèítavì.

Potom jsme tøídili a balili knížky a èasopisy dál, padlo na tu práci celé 
odpoledne.

Pøemýšlel jsem o Kateøinì II. a jejím panování. Musím si o tom ještì nìco 
pøeèíst. Historia – magistra vitae.
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PØEDZVÌSTI

KAROLINA TETZELI

 Teorie pøirozeného výbìru II.
VII. Unavená feministka zhovadilá

Podobnì jako s odhadem na muže na tom O. byla i s pøedstavou, jak 
ona sama pùsobí na druhé. Mnohokrát se pøesvìdèila, že ji okolí (zejména 
to mužské) vnímá pøesnì naopak, než jak se cítila uvnitø. Tento rozmìr její 
povahy velmi dobøe vystihl Dan v láskyplnì mínìné pøezdívce „zhovadilka 
zhovadilá“. O. totiž èasto pøed druhými vystupovala rozhodnì a energicky, 
aby zakryla svou køehkost a citlivost. Uvnitø mohl panovat velký zmatek, 
úzkost a nejistota, ale na O. to nikdo, s výjimkou nejbližších, nepoznal, tak 
dokonalé bylo její sebeovládání. Dokonce ani její psycholožka nedokázala 
bìhem mnoha spoleèných sezení odhalit, že O. trpí dlouhodobou depresí, 
a nazvala její stav mírnou rozladou. 

Èím víc se O. snažila ovládat, tím víc byla autodestruktivní. Jen málo-
kdy totiž ventilovala své negativní pocity – mìla dojem, že na nì nikdo není 
zvìdavý. A tak si je po týdny, mìsíce, léta shromažïovala, až jednoho dne 
musely bez varování všechny ven. Když se jednou nad ránem po prohý-
øené noci její pøetížená duše rozhodla, že nastal ten pravý èas se projevit, 
udìlala to opravdu dùkladnì. O. témìø s nikým nemluvila o podrobnostech 
celého incidentu, jisté je však to, že mnohé vìci v jejím bytì nezùstaly na 
svém místì, nebo� její nièivá energie musela všechno smést, aby mohla 
zaèít znovu. „Tak to jsi teda, O., byla miláèek nejvìtší. Úplná kuèi kuèi a �u-
�u òuòu,“ komentoval její incident Dan, když mu o nìm kdysi vyprávìla.     
„V rámci konkurzu na Terminátora by to bylo fakt dobrý, ale nechtìla bys 
být radši jen roztomilka platinová?“ Dan ji vždy svými glosami zcela od-
zbrojil. Èasto je pronášel co možná nejvíc afektovanì, aby byly opravdu 
pùsobivé. Jeho komediální talent byl v tomto ohledu jen tìžko napodo-
bitelný a O. se jeho komentáøi bavila ještì dlouho poté, co je vyslovil. 

Z nìkolika pøedchozích poznámek je více než patrné, že O. nikdy ne-
dìlala nic napùl. Pøesto si velmi èasto myslela, že to nestaèí. Jestliže byla 
energická, a ona opravdu byla, poøád si myslela, že je energická málo. 
Jestliže byla samostatná a rozhodná, stále si i tak myslela, že by mìla být 
mnohem samostatnìjší a rozhodnìjší. Pøesto byla ponìkud zaskoèena, 
když ji nìkteøí kolegové považovali za feministku. Kdyby ovšem byla taková 
feministka, motali by se kolem ní neustále nìjací muži? To sotva. A tak 
zatímco na nìkteré z nich pùsobila jako domina zlá feministická, vìtšina 
ostatních ji vnímala jako „líbeznou“, „zlato“, „miláèka“, „velkou duši“ a „kuèi 
kuèi", nebo dokonce „krásnou a hodnou“. Poslední zmiòovaná charakte-
ristika ji pøed nedávnem natolik zaskoèila, že se jí chtìlo dotyènému skoro 
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vynadat. Tak to pøece není, vždy� ona je „domina zlá“! Avšak ponauèena 
dlouhou praxí vycházení s muži se pøímo bleskovì ovládla, neøekla dotyè-
nému vùbec nic a ještì se na nìj pøelíbeznì usmála. Sladká to žena! 

VIII. Výcvikový tábor trapného flirtování

O. nesnášela vztahové hry. Patrik byl na takové hry mistrem. Když se 
seznámili, jeho charisma na ni chvíli pùsobilo jako slabé opium, pod jehož 
vlivem vnímala kontury jeho chování jako pøíjemnì spoleèenské. O nìco 
pozdìji, když stejná dávka pøestala mít potøebný uklidòující úèinek, musela 
konstatovat, že Patrik sice je okouzlující, ale také nenapravitelný suknièkáø. 
Nestaèilo mu mít vedle sebe o témìø ètvrt století mladší, atraktivní part-
nerku. Musel si v každé situaci dokazovat, že jeho charisma na ženy stále 
pùsobí, a to bez ohledu na jejich vìk, výšku èi míry.

Když potøeboval koupit barvy, flirtoval s prodavaèkou v Baumaxu. Když 
se šli najíst do restaurace, flirtoval se servírkou nad jídelním lístkem. Když 
mu volala nová zákaznice, flirtoval s ní na dálku po telefonu. O. nikdy mu-
žùm netropila žárlivé scény, ale pøi Patrikovì koncentraci ji to stálo nad-
lidské sebeovládání. Pozdìji hrozilo, že opìt zaène být autodestruktivní. 
Jen párkrát se nahlas v jeho pøítomnosti pozastavila nad tím, že ho to stále 
ještì baví. Ona naopak zaèínala být z jeho chování velmi unavená, ale 
snažila se to nedávat pøíliš najevo. 

Jeho pokusy o oslnivost samozøejmì pokaždé nekonèily úspìchem, 
stejnì jako jeho svérázný „smysl pro humor“ vždy nemíval tu pravou pointu. 
Z legrace mu tedy zakázala být vtipný, protože jeho rádoby vtipné flirtování 
v její pøítomnosti uvádìlo Patrikùv objekt nìkolikavteøinového zájmu do roz-
pakù èasto ještì mnohem víc než ji samotnou. V tom pøípadì pak O. mu-
sela celou situaci zachraòovat nìjakou vtipnou glosou, nebo nenápadnì 
mizela, pokud to zrovna nebylo trapnìjší než Patrikovo flirtování. Postupem 
èasu zjistila, že zaèíná být vùèi jeho roztomilostem k jiným ženám naprosto 
imunní. Pobyt v jeho výcvikovém táboøe trapného flirtování ji zpoèátku uvá-
dìl do stavu vzteklé excitace, dlouhodobým drilem se však zmìnil ve stav 
naprosté rutiny. Co víc si teï mohla pøát? Párkrát se dokonce pøistihla, že 
je jí Patrika trochu líto. Je to sice mocný, ale zcela nepochybnì také stár-
noucí muž, jehož rozmary zaèínají pùsobit smìšnì. Byl to snad konec její 
lásky k nìmu? Je možné, že ho ještì nedávno tak obdivovala a milovala?  
A všiml si vùbec, že od jistého momentu už není souèástí jejího svìta tak 
jako kdysi? Že už pro ni není tím záøivým králem Slunce, kolem nìhož se 
toèí veškerá její pozornost? Èím víc mu unikala, tím vìtší zájem o ni pro-
jevoval. Byl to paradoxní, nebo naopak logický dùsledek? Napadlo ji, proè 
musí být každý vztah tak asymetrický. A� už v nìjaké krátké fázi, nebo do-
konce neustále. Proè se v nìm vìtšinou hrají nìjaké hry. A proè ten, který 
právì drží výhodu, mívá èasto pocit, že mùže být jako potenciální vítìz       
i hrdým šampionem trapného flirtování. 

(Pokraèování pøíštì)
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Dìvèe z Lišnì spadlo s višnì
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

ikozaedr – kosmetika
(Trinke-witze-verze)

ikozaedr všeobecný zvìrolékaø
index úmrtí hinduisty
intence ztráta erekce pøi kohabitaci
iont elektronická náhrada jointu
jarovizace netrpìlivé vyhlížení pøíchodu jara
jitrocel ranní polibek
justifikace nevìra na truc / odveta za nevìru
kaleidoskop tvùrèí vymìšování
kalibr ostudná defekace na veøejnosti
kaligrafie otisky na spodním prádle
kalkul zanedbaná hygiena intimních míst
kantáta otec filosofa
karavana mobilní hygienická pomùcka
kataklyzma klystýry Dr. Grünsteina
katastrofa veršování mistra popravèího
katatonik Sokratova èíše bolehlavu
kation dìsivé poznání
kismet vzdušný polibek
klandr klanový lékaø
klimpr novoroèní pøedsevzetí nemluvit sprostì
kolaborace destrukce bicyklu nárazem
kolapsy psi závislí na coca cole
kolaudace prodej bicyklu z druhé ruky
kolorit (slov.) odcizený bicykl
kolos centra rotací
komuniké vìènì živá fotbalová otázka
komunitní výbìrové poskytování šicí potøeby
kondominium neobratná manipulace s prezervativem
konsternace potupné ocejchování Davidovou hvìzdou
kontaminace vyèerpání bankovního úètu
kontrapost reakce na zdražení poštovních služeb
konzola naøèení francouzského klasika z židomilství
kosmetika zásady slušného chování ve vesmíru
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy II.
Smutný pøíbìh

Je to pøíbìh mého pejska – fenky. Trpí autoimunitním syndromem. 
Odumírá jí kùže. Oslepla. Složitì ji dennì ošetøujeme. Slepotu jistì ne-
chápe. Nejš�astnìjší jsem, když mi spí v náruèí. Vím, že ve snech vidí své 
pøíhody z doby, kdy byla zdravá.

To je mùj smutný pøíbìh.

Pøíbìhy mých obrazù
Smutné pøíbìhy bych mohl vyprávìt i o osudech nìkterých mých obra-

zù a objektù. Zapøíèinili je vesmìs galeristé èi øeditelé galerií. Nìkteøí jen 
nezaplatili honoráøe za prodané obrazy. Ale byli i takoví, kteøí mi ukradli 
celé vystavené soubory. Byli to vždy Italové – ve Veronì, Florencii a Pratu. 
V mìstì Vinci mi ukradl všechny mé exponáty øeditel muzea pøi výstavì na 
poèest Leonarda da Vinci.

Všechny ty výstavy mají jednu pozitivní stránku. Moje obrazy byly 
prodány tak draze, že se je nikdo neodváží znièit.

Pøíbìh vykradené hrobky
V roce 1949 jsem studoval na keramické škole v Teplicích. Bydlel jsem   

v internátu v Šanovském údolí a se mnou i studenti gymnázia. Po veèerech 
jsme zpívali, vyprávìli si historky a chválili knížky, které jsme èetli. Jednou 
jsme mluvili o nebojácnosti a všichni o sobì soudili, že jsou stateèní.

V té dobì jsem hodnì bìhával pøi svém tréninku pod vrchem Dou-
bravka a pøi tom jsem objevil opuštìný høbitov teplických Nìmcù. Byly    
tam i nákladné hrobky bohatých rodin. Jedna z nich byla jakousi kaplí        
a mnì se podaøilo odemknout dveøe vchodu paklíèem. V podzemí jsem 
objevil øadu kovových rakví roztrhaných hasáky vylupovaèù po útìku a de-
portaci Nìmcù v roce 1945.

Ve sporu o strachu a odvaze jsem navrhl kamarádùm, abychom do-
kázali svou nebojácnost, že jednotlivì o pùlnoci pùjdeme otevøít hrobku       
a podepíšeme se na stìnu vedle rakví. Nikdo nechtìl jít jako první, tak 
jsem šel co autor nápadu zahájit zkoušku sám. Nebylo to pro mne nic 
nového. Už jako skautík jsem totéž dokázal pøi získávání bobøíka odvahy.

Vrátil jsem se z Doubravky za hodinu, ale nikdo nemìl chu� mì napo-
dobit. Tak jsme se tam vypravili spoleènì. Nahlédli jsme do otevøených 
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rakví, v nichž zbytky uschlých vìncù a obleèení svìdèily o bezohledném 
hledání šperkù a zlatých zubù. Pøi tom jsem vyslovil nápad, že bychom 
mohli do hrobky chodit konat seance vyvolávání duchù. Všichni souhlasili.

Rozhodl jsem se, že hrobku pro ta setkání vyzdobím a uskuteènil jsem 
to tak, že jsem na zeï sklepení namaloval fresku. Tehdy jsem byl inspi-
rován malbami surrealistù a kubistù. Zpodobil jsem apokalyptický pohled 
na poslední bitvu lidstva a nadepsal jsem ji citátem z Hobbese: Bellum 
omnium contra omnes. Pod tím nápisem jsme sedávali.

Pozvali jsme tam jednou – to už jsem byl gymnazista – i našeho pro-
fesora fyziky Loudu a fingovali jsme spoleènì klepání stolku pøi vyvolávání 
duchù. Ten dobrý muž se dokonce rozhodl, že bude pohyby stolku mìøit 
svými pøístroji. Možná už nežije. Jen nìkdo z nás, jeho žákù, by ten pøíbìh 
mohl dosvìdèit.

Pøíbìh padìlaného obrazu
Zajímavý pøíbìh se mi udál za doby normalizace, kdy kdosi za mnou 

poslal nìmeckého studenta právì vykoupeného Spolkovou republikou z 
vìzení v NDR za pokus o útìk. Mladík mì prosil, abych ho pøedstavil 
Jiøímu Koláøovi, že by rád koupil od nìho koláže pro svého bohatého 
sponzora. Koláø mu daroval jednu svou koláž, jako to èinil vždy, když jsem 
k nìmu pøivedl své hosty.

Potom ho vykoupený vìzeò ještì sám vyhledal kvùli nákupu. Koupil pár 
menších vìcí – nemìl dost penìz. Bylo mi ho líto, tak jsem mu daroval 
svou velkou koláž Pocta Jiøímu Koláøovi. Jak ji provezl pøes celnici, nevím.

Tím ale pøíbìh neskonèil. Asi po roce mìl Jiøí Koláø výstavu v New 
Yorku. Bolševik mu to povolil, protože Koláø pøivážel ze Západu cenné 
devizy. Setkal jsem se s Koláøem po jeho návratu z Ameriky v kavárnì 
Slavia. Musím ti vyprávìt, co se mi v N. Y. pøihodilo. Mùj galerista mi pøed 
vernisáží pøinesl katalog výstavy. A k mému údivu jsem na jeho obálce 
našel reprodukci tvé koláže. Ten tvùj nìmecký vìzeò prodal tvùj obraz jako 
mou práci. To nás oba napálil využiv naší lítosti nad jeho osudem v NDR.

Pøíbìh z 10. bøezna 1998
Dnes mi pøišly dva dopisy.
V jednom píše pøítelkynì známého spisovatele, že ten nadaný muž 

povznesl její život. Tak to o nìm øíkaly všechny nekrology. Také mùj život 
obohatil svou pomocí.

V druhém dopise mi píše èeský spisovatel Jaroslav Strnad ze Švý-
carska, že si váží díla známého aforisty. Ale vzpomíná i na to, že když jeho 
panenská dcera pøinesla tomu muži k posouzení knihu svého otce, pokusil 
se ji ten tlustý muž znásilnit. Je tohle poezie nebo próza života?
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Lex podnikatel
Pomalu tomu bude již tøicet let, co v naší zemi úspìšnì budujeme kapi-

talismus. Nejvìtší zodpovìdnost pøi tom leží zcela pøirozenì na politicích. 
Ukázalo se za tu dobu, že pøedstavitelé pravice i levice chtìjí jedno a totéž. 
Chtìjí, aby všechno øídili a o všem rozhodovali pouze oni, politici. Ostatní 
lidé nemají patøièný rozhled a také potøebné informace, aby je bylo možné 
nechat do toho mluvit. Podstatì kapitalismu nerozumìjí nejen obyèejní lidé, 
ale ani samotní kapitalisté. Pouze profesionální politici nezatížení praxí 
mají potøebný nadhled, dokonalý pøehled, správný náhled, nezbytný vhled   
i nezkreslený podhled. Ze všech nejlepší jsou ti politici, kteøí se nikdy 
nièemu jinému než politice nevìnovali. A když už nìkteøí nìkdy nìkde pra-
covali, tak pokud možno ve státním sektoru, hlavnì ne jako soukromníci. 
Vedle politikù, co se jako politici už narodili, se ještì osvìdèili uèitelé, lékaøi, 
právníci a umìlci, kteøí se vyznají v umìní èerpání dotací.

Nepoužitelní pro budování kapitalismu jsou, jak již bylo naznaèeno, pod-
nikatelé a živnostníci. Ti si totiž pøedstavují kapitalismus jako Hurvínek 
válku. Hlavnì ti z nich, kteøí nejsou s politiky na jedné lodi, si totiž myslí,    
že sídlo firmy by mìl mít každý podnikatel v zemi, kde podniká. Že by se 
podnikatelské prostøedí nemìlo vylepšovat dotacemi. Že by se nemìli 
zvýhodòovat cizí firmy na úkor domácích. Že by se nemìlo do zemì pouš-
tìt patøiènì nezdanìné zboží vyrábìné otroky a dìtmi a navíc na úkor 
životního prostøedí státu, odkud výrobek pochází. Že by se mìlo upøednost-
òovat vzdìlávání, jež nachází na trhu práce uplatnìní nad tím, jež pro-
dukuje nezamìstnané a potenciální zamìstnance zamìstnávané ve stát-
ním sektoru jen proto, aby bylo ménì nezamìstnaných.

Oni si nìkteøí podnikatelé dokonce mylnì myslí, že oni jsou ve spo-
leènosti ti nejdùležitìjší. Že když platí danì, zamìstnávají zamìstnance,    
z jejichž platù jsou také odvádìny danì, a kteøí navíc ještì utrácejí peníze, 
které nedostali na utrácení od státu, ale od svého zamìstnavatele, že by   
to bez nich nešlo. Ale šlo, staèí si pøece vypùjèit, když by do státní kasy     
od podnikatelù nic nepøitékalo. Však jeden moudrý politik už pøed èasem 
správnì øekl: Zdroje jsou. A nemyslel rozhodnì coby zdroj tok financí do 
státní kasy od podnikatelù. Když se vypùjèí, kromì jiného i na platy politikù, 
uèitelù, lékaøù, soudcù, vojákù, policistù, hasièù a hercù, strhnou se jim  
pak z jejich platù danì a tím se bude moci vytvoøit cosi na zpùsob perpe-
tua mobile. To, co se na daních vybere, se použije zase na platy. Peníze  
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se takhle  budou toèit a nebude se muset do tohoto kolobìhu nic pøisypávat 
od podnikatelù a živnostníkù. Kdyby to, co by se vybralo, pøeci jen nesta-
èilo, mohly by se vždycky nìjaké peníze ještì pøitisknout. A možná, že by to 
ani nebylo zapotøebí, staèí pøece pustit do obìhu peníze pouze virtuální. 
Takové ty peníze, co jsou jen jako. Když už se jednou máme obejít bez 
výroby, obejdeme se nakonec i bez tiskárny cenin.

Však se ne nadarmo souèasná doba nazývá dobou postindustriální. 
Což znamená povýrobní, èili nevýrobní. Nevýrobní, postmoderní. Zkrátka 
naším cílem je kapitalismus bez podnikatelù. To samozøejmì neznamená, 
že bychom si nepøáli mít mezi sebou nìjaké ty miliardáøe. Proti nim nikdo 
nic nemá, zvláštì ne proti takovým, co sponzorují politické strany, ale musí 
to být èistí miliardáøi a ne takoví, co nìco vyrábìjí. To� postpravda post-
pravdoucí.

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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Vnímali jsme každým nervem, 
jak matièka zemì
rodila všechny ty syny.
Nechali nám všechno,
co jsme chtìli.
To bílé svìtlo,
co znamená, že tu byli.
Desatero možností,
jak zùstat vìrni pøikázání
najít zpìvy domovù.
Co bysme byli bez nebe.
Na myšlení je pozdì.
Už dokonala dílo živoucího,
už dala teplou náruè
všem takovým potomkùm.

Párkrát vodou plula pøedzvìst
a ozvìny jejího hlasu nesla.
Párkrát jsme ji tušili.
Milovali jsme se pod hladinou,
milovali jsme se v záøi svìtla.
Všechny zárodky jsme mìli víc prosit.
Trpìlivost obdarovaných
rodila jiskøivé plody.
Milovali jsme se pod hladinou,
milovali jsme se v záøi svìtla.
Nám nad splavem dávalo cosi pohnutí
usmìrnit divoké vlny.
Kojíme proud èasu nenasytný.

Pod nebesy køik.
Pod nimi jak živoucí Jobové
ze chøtánù všechnu sílu vypouštíme,
zoufale se nadechujem pro novou,
do krve lomcujem svými úmysly.

KAPKY DEŠTÌ

ROMANA SCHULDOVÁ

Budeš tichounce poslouchat rekviem
Sebevrazi pod vìží.
Možná je to jedno,
jak odejdem.
Budeš tichounce poslouchat rekviem,
cos celý život nosil v žilách.
Domù neseš svoje tìlo,
nebesa vypravují slávu Boží,
domù neseš svoje tìlo
a krev voda øedí.

Tep srdce
tryskal jako vodní živel.
Vìdìli jsme, že pùjdem 
sami pro sebe.
Pøijde rozhøešení
a bude mít tvou tváø.
Pøijde království
a bude mít tvé zákony.
Jako v nebi, tak i na zemi,
povedou tì tvé výzvy
do jiných komnat.
Budem tvrdì obhajovat
pravìký pud sebezáchovy.

Mám ráda posvátný klid.
Ty krùpìje tónù
ulpìlé na stìnách duše.
Vzkazy pro naše dobré svìdomí,
že jsme jednali
v touze po nìm.
V èitelnosti nebe
vítali vláhu spasitelku,
jak køtila nás 
z oblohy zasnìné.
Dlouho jsme dìkovali za sebe
a prosili vodu do našich zahrad.
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Plzeòské dvorky pøedstavují tajemná zákoutí, až na výjimky skrytá po-
hledùm bìžného chodce. Pøesto nezøídka ukrývají netušené poklady! 
Zatímco v minulosti bylo objevování jejich tajemství pøedevším dílem sou-
hry náhod, tøeba pøi návštìvì nìkoho z pøátel, dnes je tomu docela jinak. 
Místa, která patøila k tìm nejsoukromìjším souèástem domu, èasto skrý-
vaná pohledu návštìvníka, se na prahu 21. století stávají místem veøejným. 
V leckterém dvorku se skrývá malebnì umístìný obchùdek èi kavárnièka.

Pøíkladnì Kavárna Orient Coffee na námìstí Republiky 21, skrytá za 
historickou fasádou domu z poèátku 19. století, kdy byl ovšem dùm pøe-
stavìn do dnešní podoby ve stylu architektury Ludvíka XVI. Jako všechny 
starobylé domy v centru i tento má své historické podzemí o tøech patrech, 
sloužící jako skladištì, s ohledem na stálý chlad i dobová lednice vhodná   
k uchovávání soudkù s pivem. Romantickou pastvu oèím poskytuje i ná-
dvorní slepenec pøístaveb, ve dvorku nabízí scenérie srovnatelné s dvorky 
staré Prahy Foglarových Rychlých šípù, jen místo potu stékajícího po zá-
dech pøi šplhání pøes cihlové zídky, klopýtání o døevìné káry èi (témìø) 
zástavy srdce pøed zjevením starobylého pohøebního vozu, lze dnes pose-
dìt u stolku kavárnièky Orient a oddávat se nad knížkou dobrodružným 
pøedstavám, a pøesto zùstat v bezpeèí, odtržen od hluku tramvají a aut pro-
jíždìjících pøes plzeòské námìstí. Portál domu je ještì renesanèní, a do-
konce zde známe i autora. Má jím být Jan Merlian øeèený „Škarpalín“, který 
vedle Giovanniho de Statia, tvùrce plzeòské renesanèní radnice, patøil ke 
spoleènosti italských zedníkù, kameníkù, stavitelù i architektù, kteøí pøišli do 
Plznì ve druhé polovinì 16. století. Pro inspiraci by tedy bylo vhodné vzít si 
do kavárny výtisk parodického renesanèního spisku Frantova práva a jiné 
kratochvíle. Èlovìk by mohl alespoò trošku ochutnat spoleèeskou atmosfé-
ru v renesanèní Plzni. Veselé dílko lékaøe Jana Franty, kterému pomohl    
na na svìt a možná i autorsky stejnì nezbedný bakaláø a tiskaø Jan Fencl, 
zvaný Mantuan, by se ale hodilo spíše do kamenných prostor sklepní piv-
nice než do kavárny. 

Èlenitost dvorku, pøístavkù, støech a støíšek. Asi by nebyl špatný ani 
Meyrinkùv Golem, ale k nìmu by se víc hodila opona snášejícího se ve-
èera. Snad tedy usednout ke stolu s arabskými Pohádkami tisíce a jedné 
noci? V každém pøípadì staèí jen projít magickou branou starého rene-
sanèního portálu, po jehož stranách stojí jak maskovaní tajemní strážci dva 
sloupy s kanelováním svislými žlábky, a ve cviklech, výseèích, dva mlèící lvi 
drží v tlamách kruh ne nepodobný symbolu Ourobora – hada požírajícího 
vlastní ocas. Fantazie se ovšem mùže stát i pomyslným strojem èasu…

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Kavárna Orient Coffee
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MLADÝ ZÁPAD

MARTIN BRYNDAÈ

Ze snù jsou jen rozbité støepy
Smetištì prázdných duší

Temná zákoutí propadlých svìtù,
v jiskrách beznadìje vìèného bloudìní
ukrytá osamocení zèernalých kvìtù
vrùstajících do pøeludù noèního 
                                               blouznìní.

Pøespávám v soužení dny a týdny
pláèem, v nìmotách slzy mì opouští,
beze stop náøku zaplaví mé špíny,
co vídal jsem po cestách vodou i pouští.

V sutinách kùže povrchù rozvalených
kameny dusí pøívody k nádechùm, 
krvavým dýmem trhlin zavalených
pokouším se proniknout nahoru 
                                           k povrchùm.

Jsou zde stovky a tisíce osleplých
oèí, co mlèí skrze žal svého høíchu,
jen hledí a hledí do tváøí vybledlých
zármutkem zhlceni ve smutném 
                                                 smíchu.

Skránì mých tìl jsou v sycení
náøkù všech zklamaných iluzí,
momentù v životech vìèného slíbení,
v doteku pøedstavy své, co nemizí.

Vøedy jak morové rány pukají,
plní bolem oblaka mého pohledu,
hledám spásu kdekoli, co utají
mé èiny, jež jsou stále v dohledu.

Pøemýšlím, zda tìm místùm náležím,
smetišti prázdných duší, co procházím,
hledám sebe sám, jestli tu neležím,
obracím postavy a bez úspìchu 
                                             odcházím.

Prošel jsem, hledal jsem, nenašel jsem.

Procházka parkem

Havraní pírko k zemi se pomalu snáší.  
Èi je to snad jen pouhý mùj sen?  
Spatøil jsem Smrt, jak parkem si kráèí,  
dnes nezajímají ji ni bdící ni spáèi,  
jen pro jednu osobu rychle si jde  
pro toho, jenž pøes pøíval slz tøesoucí 
                                                    rukou  
napsal pár øádkù, jež mají tìm, 
                                    co budou je èíst,  
vysvìtlit, proè z jeho snù jsou 
                                  jen rozbité støepy,  
že ta, jíž dal lásku, již ze svìta živých  
pøedèasnì odešla bez rozlouèení.  

A potom ten, jenž v boji vždy první 
                                                  se rval,  
pøemožen city svou odvahu vzal,  
a tak vìrný, jak žil, i život ukonèil,  
kulkou své srdce provrtal.  
A za láskou svou, alespoò doufal v to, 
                                                   se dal.  

Byl to jen sen, èi jsem opravdu zøel 
jeho a Smrt jít v podzimním parku  
po cestì, po níž jen málokdo z živých 
                                                jít smìl?

Nezoufej   

Tváø tvou slzy máèí,  
když loukama kráèí 
ten, koho se nejvíce bojíš.    
Nezoufej, èasu je dost, nezoufej, 
                                  pøijdeš jako host. 

Bojíš se, kam cesta míøí,  
bojíš se, že se s tím smíøí,  
ten, koho se tak bojíš.   
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Nezoufej, èasu je dost, nezoufej, 
                                  pøijdeš jako host.   

Dotyèný k tobì pøichází,  
kosu si brouskem brousí,  
tobì strach nedovolí oddechnout si.    
Nezoufej, èasu je dost, nezoufej, 
                                  pøijdeš jako host.  

Teï podsvìtím kráèíš, 
úsmìvem svou tváø krášlíš,  
vše dobøe dopadlo, tak nezoufej...  

Most života

Bojím se jít dál pøes svùj životní most,  
bojím se udìlat jediný krok,  
bojím se, že bude chybný,  
že udìlám další a další chyby.  

Když se dozadu ohlížím,  
mnoho chyb všude vidím  
a bojím se, že další udìlám,  
když pùjdu pøes most dál.   

Ale tam je cesta jediná,  
tam je cesta správná,  
ale i tak se bojím,  
a jen pøed mostem stojím.  

Stále jsou ve mnì pochyby,  
že stojím za zlámanou grešli,  
že když most pøejdu,  
stejnì sám sebe najdu.    

Já chci jít dál, ale bojím se,  
já chci žít, ale stydím se,  
vážnì nevím, kam  
mám pøejít most?

x x x

Cítíš bolest a strach,  
sedíš sám, bez pøátel,  
všude je jen prach,  
v srdci bolestný kráter.    
Do oèí se ti slzy derou,  
hlavu skláníš,  
venku se všichni perou,  

jsi sám se sebou.    
Nemáš sílu se prát,  
nemáš motivaci,  
nechceš víc už vstát,  
chceš jen ležet a umírat.   
Myslíš, že ti nerozumí,  
nikdo tì nemá rád,  
že všichni opodál stojí,  
jsi sám, bez tebe život kráèí.    
Nevíš, co myslet si máš,  
nevíš, kam hlavu složit, 
nevíš, co vlastnì znáš,  
kde se skrývá tvùj sen...

Sen

Užasle hledíš na krajinu kolem sebe,  
všude stromy, louky, modré nebe,  
usmíváš se jako šílenec, který našel 
                                                  rozum,  
usmíváš se jako umìlec, co našel 
                                                svùj um. 
   

Pod nohama tráva zelená,  
nad hlavou obloha modrá,  
úsmìv na tváøi, 
a slunce jasnì záøí.  
  

Co víc si pøát, dokonalé štìstí,  
víc už domù nechce se ti,  
pak ale hrom a bouøe,  
tvá malièkost zmoknout mùže.  
  

Bìžíš, pøed bouøkou utíkáš,  
v hlavì zmatek máš,  
pocity se mísí,  
ty se probouzíš ve svìtle svící. 
   

Mùžeš se ptát,
kde se nacházíš,  
pak ti vše dochází,  
posadíš se a zjistíš,  
že svíce jsou jen stolní lampa,    
tmu mají na svìdomí závìsy,  
a ty musíš vykroèit do školy. 

Úsmìv z tváøe mizí,
nahradí jej smutek ryzí.
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(NE)KRITICKY

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Pøemítání nad tratolišti poezie
Plzeòský poeta Václav Toucha (mimochodem: kdybychom mohli zakormidlovat 

v èase do loòského kvìtna, slušelo by se a patøilo tvùrci dodateènì pogratulovat     
k pìtasedmdesátým narozeninám) není ani básník krajový, rozhodnì ani básník 
okrajový, básní však odedávna v úkrají západoèeského literárního hemžení a žije 
co umìlec v ústraní, takøíkajíc daleko od hluèícího davu. Není tudíž nakonec divu, 
že aè se hroužil a hrouží do tvoøivého rozpoložení „býti básníkem“ drahnou èili delší 
dobu, vydal svou poetickou prvotinu Nespavost svìtla; básnivost tmy (Edice Ulita)  
s pøevelikým zpoždìním: pøece jenom však i na ni došlo. Leè od té doby uplynulo 
pøedlouhých dvanáct rokù, což si možno vykládat i jako stvrzení, že skuteèný 
básník nevylepuje každý svùj veršík málem každodennì na všech sloupích a neha-
lasí na všech èteních, o to víc zato své výtvory tøíbí a ve znamení tvùrèí pokory 
nekvaltuje s jejich zpøístupnìním. Tak i Toucha: teprve loni v létì jsme se doèkali 
vydání jeho tzv. druhotiny s názvem, jejž známe též z ukázek otiskovaných v Plži: 
Jettatura.

Což o to, jettatura je jednoduše øeèeno jettatura, jen a� se každý, žádá-li si toho, 
dovtípí nebo si trpìlivì dohledá, co to zdánlivì záhadné slovo obnáší èi co znaèí. 
Sbírka vyšla ve vltavotýnském nakladatelství Nová Forma i s enigmaticky metafo-
rickými autorovými fotografiemi, žel na obsah se v ní zøejmì zámìrnì zapomnìlo, 
pøinejmenším není v šedesátistránkové knížeèce k nalezení. Není-li obsahu, lze 
zapoèít rozjímání nad Jettaturou doufejme že obsažnou literárnìhistorickou re-
kapitulací. Zdùraznìmež, že Václav Toucha co básník náleží ke generaci, která 
zvláštì v šedesátých letech, v nichž vyzrávala a žádostivì brala „umìlecký ro- 
zum“, pøímo manifestaènì vzývala dílo Vladimíra Holana. Seèteno a zváženo, 
tehdejší nová èeská poezie z èasu sixties vznikala pøevážnì ve znamení hola-
novské inspirace. 

Ta tenkrát a nepochybnì nejenom tenkrát (èili v pováleèných desetiletích) vý-
raznì poznamenala arciže také tvorbu nìkterých starších básníkù (v Plzni se to 
týká zèásti i Josefa Hrubého, jenž ovšem èastìji kráèel ve stopách Koláøových)       
a posléze v rámci tohoto pokolení stála u zrodu poetiky až vzpurnì nestejnorodé 
(namátkou u Ivana Wernische nebo Miloslava Topinky aj.). Zejména pozdní Holan 
coby rozvážnì exaltovaný duchovní tvùrce rozklenutý mezi impulsy existencialismu 
a inovovanou barokní tradicí v onìch èasech velkou èást mladé básnické generace 
doslova uhranul. Léta plynula, sumírovaly se falešné koncepce a hnìtli se nepraví 
idolové, leè Holanovi vìru hrana nezazvonila a jeho odkaz natrvalo v literárních 
hájemstvích zùstával jako archetyp vysoké básnické kultury neboli umìní slova         
i umu myšlenkového.

Vše je zapotøebí pøipomenout rovnìž u básní Touchových neboli u autora, který 
dozajista není tím, o kom by se dalo s nepøípadným neporozumìním mluvit jako       
o holanovském epigonovi. Kdeže! Platí však, že básník z øeèeného západoèeského 
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úkrají je zjevným (k tomu invenènì vytøíbeným) holanovským pokraèovatelem. 
Míníme obzvláštì v intencích výsostné básnivé dikce autora Noci s Hamletem 
stejnì jako klasikova meditativního básnìní na sotnách èlovìèích pøíbìhù a osudù. 
Jsou to vskutku a vpravdì, odvoláme-li se na pojmenování vstupního oddílu kníž- 
ky, nepøestajné básnicky a básnivì reflektované a prosvìtlované „obrysy duše“.    
Ty mohou být ztotožòovány s nekoneènì promìnlivou pøedstavou o „mìsíèním 
svitu v korunách stromù“, vtìlenou do motta vstupního oddílu Jettatury. V souladu    
s touto pøedstavou a zvláštì v souznìní s dávnou barokní filosofií života a umìní 
bývá ostatnì pøece vše, co se dìje a co zøíme, toliko snovou vizí bytí, v níž je jedi-
nec, jak praví Toucha, „životem vzat i vzòat“. Od tohoto poznání se poté nevyhnu-
telnì odvíjí i poetické myšlení.

V nìkterých tvùrèích souøadnicích se jeví Václav Toucha až vzdoroplnì a cíle-
vìdomì antiholanovský: není mu nikterak blízká klasikova skladebnost básnické 
výpovìdi a o to víc inklinuje k miniaturizaci sdìlení, by� i z nich mùže vytváøet 
jednolité cykly. Každá jeho báseò je pregnantnì jiná, všechny ale mají cosi spo-
leèného, nìco neklamnì touchovského: oscilují, vesmìs se skrytým vnoøováním   
se do životní tkánì, mezi aforistickou sentencí a ryzí filosofickou miniaturou. Auto-  
rovy texty èi výtvory jsou jednou zøetelnì gnómické, podruhé ještì zøetelnìji o to 
gnómiètìjší, zároveò však jako kdyby se k nám dostavovaly z nìjakého jinaèího 
svìta. Ze svìta, v nìmž proslulé (též) holanovské dictum „láska a smrt“ nahrazuje 
nyní Toucha podobnì tragickou èi rozervaneckou kontradikcí „krása a smrt“. Co se 
u nìho tají za tím? Za všemi každodenními pocity a tolikrát nazíranými „ustaviè-
nými oblièeji“? Kupøíkladu „naléhavý vodopád duše“. Nebo ustavièné setrvávání     
„v podruží dechu“. A koneènì a pøedevším „trojrozmìrná touha žít“.

Autorovo pokorné spoèinutí v mnohdy jakoby nesdìlitelných a tedy i v nevy-
slovovaných slovech, nesnovì vnímajících i sny toho druhého v obklíèení „jitøivou 
svévolí svìta“, zároveò pøi vší pokoøe usiluje o nadèasovost sui generis. Jako celek 
totiž sbírka èi sbíreèka Jettatura vyznívá i jako svého druhu skoro pošetilý políèek 
soudobému veøejnému básnickému vkusu, v nìmž plytkost nabývá na plodnosti      
a mnohomluvnost je stále mnohomluvnìjší. Evidentnì by Touchou pohrdli nynìjší     
i vèerejší surrealisté, otoèí se k nìmu pøezíravì zády rigidní milovníci experimen-
tální poezie, bude nudit nenároèné vyznavaèe žertéøských øíkánek èi pøívržence 
pseudopostmoderní estetiky. Namoutì: tvùrce Jettatury nahlíží svìt ze všeho nej-
víc prostøednictvím dozvukù dnes již obstarožnì pùsobícího existencialistického 
básnictví. To vnímá a vysvìtluje životní dìje i tvùrèí zákruty jako fenomény dlící       
a sílící v nepøestajných tratolištích. Tedy v tratolištích poezie stejnì jako o to víc      
v trouchních nepoezie.

Rekapitulujme podruhé: v ústraní vznikající sbírka Václava Touchy pøedstavuje 
navenek sice ponìkud anachronický, ve skuteènosti však nemálo aktuální, ne-li 
napoøád aktuálnìjší až akutní pøíklad, nakolik má rovnìž v našem básnictví i nadá-
le opodstatnìní živá existence morálnì øeøavého, pøitom ale též eticky harmoni-
zujícího filosofického lyrismu, kultivovanì vtìleného do poetického tvaru. Objasnit 
se možná dá zejména poloskrytou pøítomností ustavièného „andìlského neklidu“     
v Touchových mnohdy až minimalisticky temperovaných strofách. Anebo též v auto-
rovì nìhuvzdorném umìleckém krédu, že „tolik bolavého štìstí / umíš jen v zá-
vrati“.
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TIRÁŽ

Básnì Václava Touchy

Prózu Jitky Prokšové
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Karel Adamus (1943 Plzeò) - výtvarník a literát, žije v Tøinci

Martin Bryndaè (1994 Sokolov) - pracovník ostrahy, básník, žije v Praze

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Václav Engler (1977 Rokycany) - muzejní pracovník, básník, žije v Plzni

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

Petr Kersch (1934 Praha) - prozaik, žije v Dìèínì

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

David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, PR, básník a publicista

Romana Schuldová (1965 Domažlice) - uèitelka hudby, básníøka, žije v Plzni

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

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž – 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - pedagožka, básníøka, žije ve Františkových 

Lázních
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