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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Dubnové èíslo Plže rozhodnì není 
dubové, ale spíš bukové. Vlastnì bu-
kovské.  Stanislav Bukovský se v nìm 
pøedstavuje jako výtvarník, literát i re-
cenzent. Tedy jubilant z ánfasu, profilu    
i poloprofilu. Pøidejme ještì jeden údaj: 
roèník 1944. A samozøejmì gratulaci.

Duben je mìsíc vrtkavého poèasí. 
Neplatí to pro Plže, protože uvádí 
všechny stabilní rubriky, které jsou 
kostrou letošního roèníku. Vedle poezie 
a prózy i ètvrtý díl Teorie pøirozeného 
výbìru Karoliny Tetzeli a kromì Zpìv-
níku, svébytné Postpravdy a ètenáøské 
reflexe od zmínìného oslavence také 
další Pøíbìhy z odkazu Karla Trinke-
witze a vstupenku na dvorek pekárny     
v Pražské ulici od Davida Rùžièky. 

Do obèasné rubriky O všem možném 
jsme zaøadili fejeton plzeòské sbìra-
telky životních pøíbìhù Jany Lexové –    
ta v Plži debutuje. V Mladém Západu 
pøedstavujeme vítìze loòské literární 
soutìže studentù západoèeských støed-
ních škol Matyáše Rudolfa a Evu Svo-
bodovou. S jejich soupeøi a soupeøkami       
se setkáme i v pøíštích èíslech.

První duben je dnem rozverných ra-
dovánek, chytaèek, výstøedností. Pra-
vým opakem je zaèátek tohoto èísla. 
David Brabec v pøipravované sbírce 
Rozložené akordy zvolil hodnì hlubo- 
ký tón.

Nadhled nad svojí oblíbenou antic-
kou tematikou prokazuje Karla Erbová  
v próze Lotova žena. Autorce blaho-
pøejeme k jejím narozeninám, zvláštì 
když po vážném pøedvánoèním úrazu 
už zase témìø køepèí. A hlavnì píše – 
tøebaže uvedená próza je staršího data.

Užití a prožití mnohotvárných poloh   
i nálad, které dubnový Plž prezentuje, 
pøejeme i vám, laskaví ètenáøi.

POEZIE
David Brabec: 
Orace a kontemplace ......................... 2

PRÓZA
Karla Erbová: Lotova žena ................. 5

Z ODKAZU
Karel Trinkewitz: Pøíbìhy IV. ............. 10

ZPÌVNÍK
Stanislav Bukovský: 
Ach, padá, padá rosièka ................... 12

LISTY ASON-KLUBU

MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV
Jan Jelínek: 
observatoø – roquefort ...................... 13

O VŠEM MOŽNÉM
Jana Lexová: Kuøátka ....................... 14

PØEDZVÌSTI
Karolina Tetzeli: 
Teorie pøirozeného výbìru IV. ........... 16

PLZEÒSKÉ DVORKY
David Rùžièka: 
Pekárna v Pražské ulici .................... 17

POSTPRAVDY
Stanislav Bukovský: 
Rozumní Japonci .............................. 18

MLADÝ ZÁPAD
Matyáš Rudolf: Køídla ....................... 19
Eva Svobodová: Èísla a písmena .... 21

(NE)KRITICKY
Stanislav Bukovský: 
Privatissimum Iva Fencla .................. 23
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POEZIE

DAVID BRABEC

Orace a kontemplace
Ohlédnutí I.

Noty osamìly. 

Pøichází zima.

A také odletìly

zvony do Øíma.

Také prý barvami

vládla duha.

Co první nedá mi,

daruje druhá.

A také odpluly 

sny do daleka.

Krovy pod kopulí.

Prach zvonù

                 èeká. 

Není

Ztratila smysl 

Boží muka. 

Není modlení, 

pokání.

Není cit, mysl.

Kamenná ruka.

Je jen kamení

na stráni.

Ohlédnutí II.

Hlasitì tiché mlèení.

Hlasitý šepot ze zdí køièí.

Srp proèesává osení,

prorùstající petrklíèi.

A v sadu hrušky dozrály.

Na kloubech stromù.

Varhan rozbité píš�aly.

A torza kostelù. A domù.

V rozvalinách

Hluboko pod náhrobky
ukryté zbytky tìl.
Bìlásek vzlétl z kobky.
Tak jak to chtìl. 
Svíjí se popínavá rùže.
Sama se bodá o trny.
Svíjí se pod nánosy tužeb.
Svírá jí stigma obrny. 
Vybledla jména na kameni
a opadala osika. 
Lidí v tom svìtì není.
Nikdo modlitby neøíká. 

Kaple III.

Ztratily varhany píš�aly,
propadly se.
Pod gotické portály.
Na ušlapaný písek.
A na notové osnovy
padají zbytky krovù.
Hrají rošádu se slovy.
Smìjí se slovùm.

 

Nožem køižován

Rukou netøeba

k modlení.

Køížek na chleba, 
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když není,

není pokora,

není víra.

Chléb neokorá, 

dlaò nùž svírá.

Nadarmo osení

nikdy neumírá.

Zastavení

Lampa se sklání, 

hledá zemi.

Když bez optání

dotaz nìmý,

kde je na zemi

èistá víra.

Krèím rameny.

Žalmy sbírám.

V aleji

Topoly u cesty se stydí, 

marnì hledají stínu

a na té cestì není lidí,

ze kterých sejmuly by vinu.

Topoly støeží cestu, která není.

Topoly – strážci zapomnìní.

A cesta? Dávno zmizela.

Jen Boží muka na znamení. 

Pískovec. Dùkaz Kristova tìla.

Kaple IV.

Obloha potemnìla, 

už nekrvácí.

K oltáøi bez andìla

se dnes slétají ptáci.

Na podlahu kaple se snáší 

z nebes. Jak andìlé plaší. 

Kaple V.

Zšeøelé zázemí

sakristie.

Svìtci jsou na zemi,

ubili je.

A prasklo zlomené srdce zvonu.

Andìlé bez køídel

neuletí.

Kde vùnì kadidel?

Tam kde smetí.

Chuchvalce plevelu na záhonu.

Není svit mìsíce,

svatozáøe.

Zmizely svìtice,

skryly tváøe.

Rozumìt jazykùm Babylonu!

Božích muk

Na zemi zùstaly

voskové stopy.

Knot tiše dosloužil.

Dávno není.

Mlhy se pøevalí

pøes pøíkopy, 

pøes listí na louži,

pøes dláždìní.

Nikdo už netouží...

Po vzkøíšení...

Kostel

Drátìný plot z vitráží,

sklo rozbité.

Tisíc nocí na stráži, 

luny støíbøité.

Pavuèiny pøikryly

rozvaliny.

A déš� pøišel na chvíli, 

trojjediný.
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Klika, dveøe dubové, 

oltáø chybí.

Synové a otcové.

Emblém ryby.

Tváøe apoštolù

Rozpadlý ciferník

dvanáctera

na podlaze.

Teèka a otazník.

Rafièka hodin, která

nosí bázeò.

Rozpadlé tváøe

apoštolù,

je jich tucet.

Jitøenky záøe,

roztøpytí smolu,

omývá ruce.

Ticho

Jen bílé siluety,

postavy bez tváøí.

Nejsou tu slova, vìty,

je prach na oltáøi.

Jsou torza vitráží,

zamknutá zvonice.

Dva høeby do paží.

Trnù jsou tisíce.

Bezèasí

Není pýchy,

není zloby.

Nejsou høíchy.

Zbyly hroby.

V lebce lanì

vášeò není.

Nejsou dlanì

pro modlení.

Jsou jen rány

od havrana.

Noc se brání,

není rána.

Ohlédnutí III.

Zpovìdnice

víru svírá,

na zahradu

luna svítí.

Svìtlo svíce

tichá víra.

Plody sadu,

luèní kvítí.

Okenice

uzavírá

zbytky øádu.

Zbytky bytí.

Kapky

Ticho v dešti

nad mýtinou.

Lásku vìstí.

Trojjedinou.

Záøí bledou

na dláždìní.

Kroky vedou

ke vzkøíšení.

Nìkdy

Rosa dopadá. 

Slzy roní.

Vítr rozmotá

pavuèiny.

Pøíští den bude. 

Bude jiný?
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„Tak jsem mu to vysvìtlila,“ spustila paní Lotová hned mezi dveømi, 
sotva sundala šátek z hlavy. „Vpadla jsem k nìmu do kanceláøe a on prý, 
že tam má nìjaké strany a jednání a poradu a že nemá èas a aby prý mne 
Máøí Magdaléna – pøedstav si, on má tu couru za sekretáøku! – objednala 
na nìkterý jiný den. To se dìjou vìci! Sedìla tam, nožku pøes nožku, 
chacha, ty její nožky! Nad kolenem objem jako jiná pøes boky! Kolínka 
ukazovala, dekoltáž mìla skoro k pasu, pfuj! Co chvíli to hrozilo vypad- 
nout a zavalit ráthaus. Tak jsem se rozèílila. Já ti dám, mne, první ženu      
v Sodomì, budeš objednávat jako k zubaøi? Na jiný den? To bych se na to 
podívala! A hned – a šupito. Strana nestrana, porada neporada, na co ti 
mìsto pøináší takové obìti? Abys nakonec pro nás nemìl chvilku èasu?“

„A co on?“ bavila se matèiným líèením Lotová mladší, takto dcera, jejíž 
vystupování už dnes slibnì napovídalo, že jablko se v tomto pøípadì od 
matèina stromu daleko neodkutálelo.

„Moc se mu to nelíbilo, to dá rozum, ale potom najednou zaváhal – a to 
nemìl dìlat, holka, to nemìl dìlat. Hned jsem toho využila. A pøipomnìla 
jsem mu: Drahý Hospodine, znáš mne, jaký jsem taktik a vím, jak na lidi 
jako po másle a kdy zhurta – tak tedy povídám: Drahý Hospodine, jinak 
bych musela upozornit mìstské radní, že by bylo nanejvýš vhodné zvážit 
tvoji úèast na dìní ve mìstì a výši tvé apanáže. Mìlas to vidìt! Mìknul 
jako vosk, jako chlebová kulièka, když na ni tøikrát plivneš. Já ti dám, 
objednávat! Hospodin nehospodin, tady jsem první žena v Sodomì!“

„A dál?“ Mladší Lotová hoøí netrpìlivostí.
„Obrátil. A hned: posaïte se, milostpaní, ani jsem vás hned nepoznal, 

nìjak jste omládla, nechodíte náhodou do sauny? A co vás ke mnì pøivádí? 
A taky si všiml, že mám novou tógu, a jestli prý mi ji náhodou nepøivezl Lot 
ze zemì egyptské, tam prý se teï nìco podobného zaèíná nosit – pchá, 
jako kdyby náš táta nìkdy pøines ze svìta nìco, co by stálo za øeè! Nu, po 
pravdì øeèeno, jindy by mne potìšilo, že si mužský všímá pohledné žen-
ské a toho, co má na sobì, a že jí to sluší, ale tady jsem vidìla, že je to 
jenom zástìrka, jak zastøít ty hrubosti, jichž se pøedtím na mnì dopustil,      
a že mne chce naladit a že to stejnì jenom nìkde vyèetl. Dneska  vycháze-
jí takový knížky, kde ti poradí, co máš kdy øíci, jak se usmát, jak se zatváøit. 
Spoleèenská diplomacie tomu øíkají. Urèitì je ète, holomek. Tak jsem mu 
dala najevo, že s tím si na mne nepøijde. Vhod mu to moc nebylo, kterýpak 
mužský je rád, když mu ženská vidí do karet, ale snažil se nedat na sobì 
nic znát. Já bych ho nauèila tancovat, ten by se divil!“

KARLA ERBOVÁ

Lotova žena

PRÓZA
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„Bože, mami, z tebe to leze,“ remcá mladší Lotová, „já sice chápu, že to 
je taky dùležité, vylíèit prostøedí a øeèi a tak, ale to hlavní, chápeš? Co jsi 
vyøídila?“

„Klid, klid, dìvenko, všechno bude. Nech si všechno hezky vylíèit. Vy 
mladí jste hned na všechno hrrr – kdepak, to musíš pomalu. Já jsem taky 
hned nespustila, o co mi jde. Zaèala jsem hezky pomalinku, jak se ten   
svìt pomalu a jistì kazí – a to každý starší hroznì rád slyší, to si pamatuj 
pro budoucnost, taky ti poøád nebude –náct, ale taky jednou –cet a –sát. 
Zaèala jsem lamentací, co si naše generace nautrhovala od huby, øekla 
jsem: Promiò, Hospodine, od huby, jinak se pravost vìcí snad ani nedá 
vylíèit. On jenom vážnì pokyvoval hlavou a byl asi tak trošku dojatej.        
To víš, takový vèas pronesený slovo, to zapùsobí, to je balzámek na      
duši. Zdaleka by to nevyznìlo, kdybych øekla, že jsme si odtrhávali od     
úst. Od úst si mùžeš odtrhnout dejme tomu nadívanou køepelièku se žam-
piony, kachnu na pomeranèích, jahody se šlehaèkou, ale když øekneš „od 
huby“, ví každý, že šlo o poslední žvanec, o kukuøiènou placku nebo bram-
bor urèený prasatùm. To má ohromnou váhu. Nu, a že je to jednomu líto, 
když vidí, kam ta zkaženost svìta vede. A taky že je mi líto práce a námahy 
a starostí tìch, kteøí obec vedou a sklidí za to holý nevdìk, nedoèkají se 
ani ocenìní své práce, ba, najdou se i bezbožníci, kteøí na samém Hospo-
dinovi vidí chyby a remcají. 

Hnulo to s ním. Tak si øíkám: Holka, jsi na dobrý cestì, jen tak dál, ale 
pomalinku, polehouèku, jako když máslíèka ukrajuje, však se dostaneš        
k tomu, o co jde. A pak jsem zase jako ve vzpomínkách pøešla na své 
mládí, jak hodný i pøísný byl mùj milovaný táta (musíš øíci táta – otec by 
znìlo moc studenì a nevìøili by ti), a jak dnes, kdy už èlovìk má ten rozum 
a vidí, jak bylo správné a potøebné, že mne hned za každou nepravost 
trestal. Drahý táta. Musíš øíci: drahý táta – je v tom pokání, pokora, to 
Hospodin moc rád poslouchá. A jedinì to že mne uchránilo dalších, 
mnohem vìtších nepravostí a špatností, nebo� èlovìk je nádoba køehká.     
A že dobrý otec, by� své dítko sebevíce miloval, je tresce. Že je to pro 
dobro dítìte, ale i celé spoleènosti, a že to musí být, má-li být na svìtì 
vùbec nìjaká úcta k hodnotám. 

Baštil to, to si nedovedeš pøedstavit. Poøád si mnul tu svoji proøídlou 
bradku, pokyvoval hlavou a najednou povídá: Poslyš, Lotova ženo, ani 
jsem netušil, že jsi taková moudrá a ušlechtilá duše. Co pomluv pøi modlit-
bách o tobì já musel vyslechnout! Až teï vidím, jak je zloba lidská 
nevybíravá, jak ti tví bližní ubližují a køivdí. Vždy� já, starý chlap, bych se od 
tebe mohl lecèemu uèit. To, co jsi teï øekla o tom spravedlivém, leè 
pøísném a milujícím, a proto i trestajícím otci, dovol, abych ti podìkoval, 
vždy� tys mi otevøela oèi, ukázalas mi mé chyby i to, jak je napravit.

V tu chvíli jsem se jako ulekla, zaèala honem ujiš�ovat, že – 
ježíšmarjájóósef – to ne, to ne, Hospodine, to mi ani na mysl nepøipadlo, 
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pøece ty nemáš chyb. Božínku, já jsem taková ubreptaná ženská, povídám, 
povídám, semelu živé mrtvé, kdybych radìji držela klapaèku, nakonec se 
dotknu i takového èistého – skoro jsem nasadila k slzám...“

„Zabralo?“
„Samo, jak jinak. Mužští jsou všichni stejní, pamatuj si to. Musíš na nì     

s citem, s pochopením, vyslechnout jejich trudy, pohladit po srsti, pøitom 
musíš ze sebe udìlat husièku, která lautr nièemu nerozumí, a nebýt muž-
ského, v nejbližší pùlhodinì by nìkde bídnì zašla. A navíc potøebuje ochra-
nu pod jeho mocnými køídly – a mùžeš si s nimi dìlat, co chceš. Mužský 
nesnese ženskou chytrou, vedle které je pan Nikdo. Potøebuje husièku, 
vedle níž i ten nejvìtší trouba si pøipadá málem jako Einstein. Jedinì tak      
s nimi nìco zmùžeš a nedoplatíš na to. Vìø mi. I s mým milým Hospo-
dinem! Kdo to v podstatì je? Jenom mužský, nic víc, pravda, dotáhl to 
nejdál a nejvýš, ale je to docela obyèejný, ješitný, sobecký, tuctový stár-
noucí mužský.

Ale abych se dostala dál. On mne zaèal utìšovat, že ne, že vùbec jsem 
se jeho majestátu nedotkla, já poštkávala, on mi vlastním kapesníkem 
utíral oèi, co ti budu líèit. Byl to cukrkandl. 

Zaèal si stìžovat, jak sám je nepochopen, ba i ta Eva, víš, jak žila          
s Adamem na hromádce, že má na nìj hubu jako šlejfírna, furt mu nìco 
vyèítá, že na nich škudlil, ani televizi jim tam nedal, ani telefon, jak se mìli 
v pøípadì nouze dovolat pomoci a snad že v tom ráji nakonec bylo nìjaké 
manko, které on chce hodit na ni, na prostou ženskou. A že když vìdìl, 
kam to dospìje, proè toho hada vùbec stvoøil? A kdo mu našeptal, aby 
svádìl Evu, ne-li sám Hospodin, nejvyšší tvùrce? Teï že za Hospodinovy 
rozmary trpí zase jenom ženská. 

Ta mu asi dává valeriánský kapky, to bych chtìla slyšet. Stìžoval si, 
naøíkal, lamentoval, že se ženskými je soužení vìtší než s chlapy. To jsem 
mu pøisvìdèila: Milý Hospodine, svatou pravdu øíkáš, my ženské, co je to 
platno, pøece jenom jsme divná stvoøení, náladový, hádavý, závistivý, žárli-
vý, samá migréna, na parádu jako èert, tøeba taková… a teï jsem zmlkla, 
ale on už byl napnutý jako vlasec, když na nìm visí aspoò pìtikilová štika  
a hned se ptal: která? Tak jsem mu – po nìjakým tom zdráhání, samo-
zøejmì – jako by proti své vùli pár tìch fiflen z ulice vyjmenovala, jako na 
zapøenou, nerada, protože taková, co jinde rozvrací rodinu a neví, co už 
vzít na sebe, taková mi pøece vùbec nestojí za øeè! Pak jsem se zase ho-
nem vzdálila tématu, aby si nemyslel, že jsem pøišla žalovat a stìžovat si. 
Jen jsem tak skromnì podotkla, že my, ženské, pøece jen máme užší 
obzory než muž, teï se tomu øíká IQ, v podstatì je to jenom ta kuchynì         
a sousedky a postel, že jo, a že ženská by se nemìla plést do záležitostí, 
které vyžadují celého chlapa. To že je vždycky tragédie. Stoupne jí moc 
nad lidmi do hlavy, neví kdy z funkce odejít, pøipadá si jako Svatá Dùležitost 
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a co napáchá škod! Navíc v ní už ani nic ženského nezùstane, a zase 
jenom tak mimochodem jsem nadhodila, co ty ženské v mìstské radì, že 
už mají øeèi i proti Hospodinovi a že dokonce, jak se proslýchá – a to jsem 
øekla: Víš, drahý Hospodine, já nevím, já bych nerada dìlala klepy, já mezi 
ženské nepøijdu, jak je èas dlouhý, mne to nebaví poslouchat ty jejich 
nanicovaté laciné øeèièky o parádì a chlapech a o tom, jak se komu 
vyvedly dìti, vždy� já kvùli tomu ani k holièi nejdu, to já si udìlám radši 
trvalou sama. Já jsem spíš vážnìjší typ, vezmu si vyšívání a pøemýšlím – 
nu, nevím, ale zaslechla jsem nìkolik vážných upozornìní, že prý dneska 
chtìjí ty ženské uspoøádat nìjaký protestní mítink proti Hospodinovi.

No dovol, Hospodine, jsem sice taky jenom ženská, mìla bych tedy       
s nimi táhnout za jeden provaz, ale co je moc, to je pøíliš. S tím nemohu 
souhlasit. Protože v tom není nic víc, než že tìm nìkolika ženským stoupla 
pýcha a sláva do hlavy! A to musím ostøe odsoudit, vždy� bych si nemohla 
vážit ani sama sebe. Ale po pravdì øeèeno, milý Hospodine, a to jsem 
nasadila ten zjihlý tón, který náš táta u mne nesnáší, víš, takhle: Milovaný 
Hospodine, mám vážné obavy, co z toho bude. Ženské, když se popíchnou 
a rozbìsní, to je moc špatné. Moc. To jsou vydrancované domy a rozbíjení 
soch a ztráty na životech, nevinné obìti, nìkdy dokonce odpírají i man-
želskou poslušnost – mám strach z toho, èeho se dnes veèer naše krásná 
Sodoma doèká, drahý Hospodine. A jako dojetím jsem zmlkla…“

„A on?“
„Cloumalo to s ním, holka, to bych ti pøála vidìt. A pak øekl, že jsem 

vzácná žena, která daleko vidí a jejíž talent byl dosud ušlapáván, a že on 
nepøipustí, abych dále trpìla – ale to jsem mávla rukou, že to nic, Hos-
podine, co bych pro záchranu mìsta a pro tebe, samozøejmì, neuèinila       
a ráda, opravdu ráda – ale on mne nenechal domluvit a øekl: Drahá dcero, 
ani nevíš, jak jsi mému srdci blízká. A pøivinul mne, no, nesmìj se, to víš, 
bøíško už má taky trochu vìtší, takže jsem se k té jeho dojaté hrudi ani 
neprobojovala, ale pøivinul mne a s citem mi hladil vlas a pak øekl, že ještì 
dnes za tu zpupnost ztrestá Sodomu a já, jako jediná spravedlivá že budu 
zachránìna. Abych se okamžitì vydala na cestu a neohlížela se po tom 
doupìti neøesti. On že sice ztrestá mìsto, ale mne se ujme a uvede            
v dùstojenství, jehož si zasloužím. Tak co tomu øíkáš?“

„Skvìlé, skvìlé, skvìlé,“ vykøikovala nadšenì Lotová mladší. „Mámo,    
ty jsi talent! Dosáhnout svého a pøitom skoro ani nepípnout o pravém 
dùvodu. Musím se od tebe moc uèit, to je fakt. A co myslel tím, že tì uvede 
v dùstojenství? Doufám, že z tebe nechce udìlat velvyslankyni v Gomoøe, 
to bys to chytla.“

„Koneènì taky jednou slùvko uznání od vlastní krve,“ ulevila si Lotová 
starší. „O to dùstojenství se postarám, aby to bylo opravdu dùstojné, mne 
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si nìjakým tím velvyslancováním nekoupí, neboj. Ale teï není èas na øe-
èièky, koukej sbalit pár nejnutnìjších hadøíkù a nìjakou tu perlu a jdeme,   
a� jsme za kopeèky, než se to spustí.“

„A táta?“
„Ten se neztratí, neboj. Beztoho páni radní, až uvidí tu smrš�, zalezou 

nìkam do sklípku a podívají se na dno nìjakému tomu soudku. Až se to 
pøežene, jeho první starostí stejnì bude majetek, víš, jak je hrdej na to, 
èeho se dopracoval vlastní pílí. Takže i to bude v suchu a my jdem, holka, 
hybaj, hybaj, mám dojem, že se venku zaèíná schylovat k bouøi a já 
nemám nejmenší chuti èekat na ty ženské z ulice, až nás pøijdou soudit. 
Kde jsme vzaly tyhle perly a kde tuhle tógu a odkud máme zlatý nosítka     
a proè k nám chodí mužští z celé Sodomy.“

Kus za mìstem se Lotová posadila na kámen. 
„Už nemùžu, holka, bylo toho dneska na mne moc. Ve zdraví jsme 

vyvázly, tak to bychom mìly. Pøíštì si musíme dát vìtší pozor na lidský 
øeèi. Nejhorší, to si taky pamatuj, nejhorší jsou hladový ženský, který 
nemají harantùm co dát do bøicha a co na sebe. Ty by tì pro kousek 
hadøíku a pro kousek žvance roztrhaly. Ale to nic, je to dobrý. Doufám, že   
to první odnesla ta mrcha Sára, co si myslela, že nad ni není a co první 
zaèala vykøikovat, co je to za mužské procesí do našeho domu, když není 
Lot doma. Teï už jí asi spadla korunka z hlavy. Má o co si øíkala, že jo?       
A vùbec, proè bych se nepodívala, jak to ten Hospodin vlastnì zaøídil, aby 
je zatratil? Kdoví, jestli si nakonec ze mne nedìlal blázny, aby se mne 
zbavil a mìl klid.“

„Mami, prosím tì, nedìlej to, neotáèej se," zrazovala ji dcera, „víš, že ti 
to vlastnì naøídil, tak mu pøece vìø, aspoò ve vlastním zájmu.“

„Je vidìt, že jsi ještì pískle, hloupá, nezkušená holka,“ usadila ji matka. 
„Pamatuj si, že mužskýmu právì ve vlastním zájmu nesmíš vìøit ani slo-
víèko, i kdyby to byl sám Hospodin. Na sliby, na to oni jsou, skutky jim jaksi 
od ruky moc nejdou. Co když mne obelhal, jenom aby se mne zbavil?       
Co když taky hrál jenom divadýlko? Vím to? Je to Hospodin, možná, že vì-
dìl, co si myslím, o co mi jde. Musím se pøesvìdèit, jestli si ze mne nedìlal 
blázny, chraò ho všichni svatí – jestli mne podvedl. Co já mu øeknu!"

Rozlícenì se otoèila k Sodomì, aby spatøila, jak Hospodin plní své sliby. 
„Oh!“ vykøikla a v tu chvíli zkamenìla.

Po cestì z mìsta Sodomy táhl zástup hladových, otrhaných, rozlíce-
ných žen s dìtmi na rukou.

„Támhle jsou. Támhle jsou ty kozy nebeský!“ øvaly ty v prvních øadách   
a hnaly se úprkem k jedné z prchajících žen a k jednomu studenému 
kameni.
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy IV.
Pøíbìh Maxe Jakoba

Jako gymnazista jsem si Maxe Jakoba oblíbil pøi èetbì jeho básní v pró-
ze. Teprve pozdìji jsem koupil v antikvariátu knihu Fernande Olivierové 
Picasso a jeho pøátelé. Tam jsem ho našel v kruhu jeho pøátel. Pozdìji jsem 
získal jeho spis Rady mladému básníkovi, èetl jsem ho ve franštinì. Myslel 
jsem na nìho èta svìdectví Paøížana, který vidìl Maxe z okna pøi odvozu 
Židù do Polska. Co si asi nesl v kuføíku? Vìøím, že knížky básní.

Tak pro mne skonèil jeho pøíbìh.

Pøíbìh mého otce

V dnech jinošství jsem vyslechl vyprávìní svého otce mé mamince. 
Když byl mladým fotografem v mìsteèku Bìlá pod Bezdìzem – už po smrti 
svého otce, který ztrativ své tøi domy upsané jako váleèná pùjèka císaøi se 
obìsil – mìl, možná milostný, vztah k mladé jeptišce. Fotografoval ji nahou 
a její fotografie u ní v klášteøe našly její žárlivé družky. Musela klášter 
opustit. Otec mìl také nepøíjemnosti a byl asi neš�astný z údìlu své høíš-
nice. O jejím osudu nevím nic.

Jen mlhavì si pamatuji pøíbìh z mládí svého otce z vyprávìní maminky. 
Mladý fotograf byl èlenem tajné skupiny anarchistù a patrnì i spolu-
pachatelem nìjakého pokusu o pøevrat v masarykovské republice nebo 
spíš ještì za císaøství. Vím jen to, že Masaryk se zasloužil o propuštìní 
uvìznìných anarchistù buï jako poslanec nebo už prezident. Tatínek 
prezidenta Masaryka velice ctil. Po jeho smrti odnesl se mnou a mým 
pìtiletým bratrem velký smuteèní vìnec k Masarykovì soše v mìsteèku 
Mšené u Mìlníka. V mém archivu se nachází fotografie okamžiku, kdy já    
a mùj bratr pokládáme vìnec na podstavec pøed školou, která nese 
Masarykovo jméno.

Pøíbìh Helmuta Lohnera

Jako redaktor èasopisu Im Herzen Europas jsem odjel do Písku, abych 
o tom mìstì udìlal reportáž. Pøi té cestì jsem mìl navštívit i schwar-
zenberský hrad Orlík. Provázel mì mladý fotograf Oldøich Škácha, pozdìjší 
pøítel Pavla Kohouta.
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Na Orlíku jsem zastihl filmaøský tým z Vídnì, jehož hercem byl mladý 
Helmut Lohner. Režisér filmu Tyll Eulenspiegel, kterému jsem øekl, že se 
zmíním o setkání s filmaøi v rakouském vydání èasopisu Wir und Sie im 
Herzen Europas, mi nabídl jako statistovi roli zbrojnoše pøi zatèení Eulen-
spiegela. Ukázalo se, že nejsem dost silný pro tu roli, aè jsem mìl vhodný 
plnovous. Ale se souborem jsem si popovídal o svém obdivu pro hrdinu 
románu, podle kterého byl napsán scénáø. Tak jsem poznal i mladou he-
reèku, která hrála postavu hrdinovy milé.

Náhodou jsem se pøi natáèení setkal se spolužákem z gymnázia, kte-  
rý se mnou bydlel ve vedlejším pokoji studentského internátu v Teplicích. 
Naše setkání bylo krátké. Staèil mi jen øíci, že režisér ho odmítl jako statistu 
a že se vrací do Prahy ke svým rolím na Barrandovì.

Helmut Lohner mi potom pøi návštìvì v mém ateliéru, kam ho provázela 
mladá hereèka Ingeborg Lüscher, vyprávìl, že mùj pøítel z Teplic je homo-
sexuální, proto ho režisér odmítl. Když ta krásná žena vidìla mé obrazy 
barevných experimentù, øekla mí, že by urèitì zajímaly jejího muže, psy-
chologa Lüschera, který bádá v oblasti barevného vidìní a jeho vlivu na 
lidskou psyché.

Helmutu Lohnerovi se líbily mé tušové kaligrafie a písmové koláže, pro-
tože, jak mi prozradil, je vyuèený typograf. Proto si jeden z mých obrazù 
koupil. A o øadu let pozdìji mi na recepci v hamburské radnici prozradil,    
že obraz visí v hale jeho vily ve Vídni. To už byl slavný díky ztvárnìní hlav-
ního hrdiny filmu dle románu Josepha Rotha Radetzky marsch.

O pár let pozdìji jsem na mezinárodním veletrhu umìní v Zurichu potkal 
Ingeborg Lüscher jako úspìšnou autorku barevných asambláží, které jsem 
obdivoval. Tak se pøíbìhy Lüscherové, Lohnera a mì zauzlily jako chomáèe 
vlny v objektech Lüscherové majících punc svìtové avantgardy.

Pøíbìh s Hrabalem

Vzpomínám si, co mi vyprávìl Bohumil Hrabal. Jako dítì chtìl žít více 
životù než jeden. V tom jsme si rozumìli. Bohoušovi se to podaøilo. Já se 
teprve chystám napsat o tom knihu. Za kterou z osob mám ale mluvit? 
Jsme tøi, z nichž jeden je dítì nás obou. Ale kdo ví, zda nìkterý z nás je 
š�astný.

Freude, Jungu, Fromme!
Hynku, Viléme, Jarmilo!

Pøíhoda s Brechtem

V mládí jsem èetl, že Bertold Brecht zapisoval své nápady na malé 
lístky a zanechal jich po sobì šedesát tisíc. Dìlal jsem totéž, ale nemám už 
sílu ty tisíce lístkù poèítat. Odkáži je univerzitì v Brémách.
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Ach, padá, padá rosièka
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

observatoø – roquefort
(Trinke-witze-verze)

observatoø rozmetaè hnojiva
óda radost z pøíslibu soulože
okapi mobilní svody deš�ové vody
okteto pøitakání matèinì sestøe
optik neurotický primát
optika primát zneužitý teroristy
palpitace komunikace na støelnici
parabola nevítaná zmìna skupenství (slov.)
partie hamižná dvojice
paskvil oplakávání ztraceného cestovního dokladu
pasparta personál oddìlení pasù a víz
pasparta pøedèasné ukonèení spolupráce s fotbalovým trenérem
penalizace souèást funerálního rituálu
pierot erekce provázená rumìncem
ping-pong pink hlavou o ponk
plazma vlastnický vztah ke zvíøeti
plejboj soutìž v plení
pneumokok spokojenost se syceným nápojem
postulát frustrace z nenaplnìné kariérní ambice
potence postkoitální ochablost údu
potentát pøežil atentát
potentáti plodní bigamisté
potkan výron krùpìjí potu
pralinka nejstarší tramvajová tra�
prefix intimní dotaz (slov.)
priessnitz údajný vznik z nièeho
rebelie výuka talmudu
reklamy opakované zištné uvádìní v omyl
rektoskop heroický zákrok fotbalového zadáka
relaxace èasté øídké stolice
repetent fetišista fixovaný na podpisové archy
represálie honosné prostory pro poøádání plesù
roquefort vtip roku



14

O VŠEM MOŽNÉM

V sedmaètyøicátém bylo na našem pøedním dvoøe všechno, co mohlo 

dítì zajímat. U zdi k sousednímu dvoru byla úzká oplocená kvìtinová 

zahrádka, kde rostly popínavé rùže, kosatce, všelijaký plevel. Nìkdy nad 

tou zdí koukala hlava sousedky, která sledovala, co se u nás dìje. 

Na dvoøe se èistily a tøídily vìci do maminèiny kuchynì, v neckách se na 

smaltované valše pralo prádlo, na podzim se tu „presovalo“ hroznové víno, 

èerstvì obrané v malokarpatských vinicích. Kromì toho se zde poøád dìly 

nìjaké øemeslné práce a jednání, kterým malý èlovíèek nerozumìl.

Z pøedního dvora se vstupovalo do letní kuchynì, sklepa s padacími 

dveømi, do tatínkovy truhláøské dílny, ze které se dalo po žebøíku vylézat  

na pùdu. V létì na dvoøe tatínek nainstaloval taky velkou dìtskou hou-

paèku. Dvùr konèil rámovou pilou na øezání kulatiny. Za pilou byl menší 

dvorek, kde se chovala domácí zvíøátka: slepice, prasátko, nebo taky kach-

ny a husy.

Dìti se od nejútlejšího vìku musely v domì i ve dvoøe orientovat a po-

slouchat ponauèení – pøíkazy, zákazy. A taky, pokud mohly, musely pomá-

hat. Když dodržely pøíkazy a zákazy, náš dvùr byl jeden velký kouzelný 

prostor na vymýšlení, uèení a hraní.

Jednou zjara maminka øíkala, že letos musí vybrat správnou kvoènu, 

aby vysedìla z vajíèek kuøátka. Slepice jsem od té chvíle zpovzdálí sle-

dovala, abych zjistila, jak se vybírá kvoèna. Pøi hrabání si povídaly svojí 

slepièí øeèí. Nejdøíve to bylo jen takové „ko-ko-ko...“, ale najednou se u nì-

kterých obvyklá slepièí øeè zmìnila na mnohem hrubší a úseènìjší „kvok-

kvok-kvok...“ To byl zaèátek slepièího hnízdìní, jak maminka øíkala.

Pak maminka vystlala voòavým senem velký nízký koš, na seno uložila 

hodnì èerstvých vajíèek a netrvalo dlouho, když na nì opatrnì a s hlasitým 

kvokáním usedla vybraná nejhezèí kvoèna. Z vajíèek slezla jen na chvíli, 

jen aby se trochu nakrmila a napila. Neustále vajíèka høála a povídala jim 

své „kvoky“. Jakmile se k ní nìkdo cizí pøiblížil, spustila velký rámus, aby 

své kulaté poklady uchránila. Pravda, nìkdy jsme pøi høe kvoènu naschvál 

dráždily, ale pak nás maminka zahnala, nìkdy i s poøádným výpraskem.

JANA LEXOVÁ

Kuøátka
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Asi po tøech týdnech nastalo nìco nevídaného a krásného – maminka    

mi sdìlila, že se už zaèínají kuøátka líhnout. Jako nejvìtší dùvìrnice naší 

kvoèny opatrnì vybrala z hnízda jedno vajíèko a pøiložila mi jej k uchu. 

Zøetelnì jsem uslyšela jemné �ukání na skoøápku. Vzrušením jsem ani 

nedýchala, když maminka høála vajíèko v dlani a když jsme spolu èekaly,  

až skoøápka pukne. No, a pak se odehrálo v mém životì do té doby 

nejvìtší divadlo. Bušilo mi dìtské srdíèko, asi tak jako bušilo kuøátko na 

skoøápku. Byla jsem netrpìlivá a nejradìji bych tu skoøápku sama sloupla, 

abych kuøátku pomohla. 

Maminka mi nedovolila na skoøápku sáhnout. Prý kuøátko �ukáním na 

skoøápku nabírá sílu, aby se mohlo po vylíhnutí zaèít samo o sebe posta-

rat. Kdybychom mu to teï usnadnily, tak by už nikdy nedohnalo v šikovnosti 

a rùstu ostatní slepice.

Po chvíli se z rozbité skoøápky nejdøíve prodral malièký zobáèek a pak 

celá malinkatá mokrá hlavièka. Maminka kvoèna mu pøi tom poøád tiše 

zpívala svoje kvoky kvoky, jako by kuøátko vítala do života. Jen co se vy-

houplo ze skoøápky celé kuøátko, otøepalo se, pláclo svými køidýlky a rázem 

bylo celièké žluté jako takové mini-sluníèko.

Vtom zaèala pod kvoènou pukat i ostatní vajíèka a namísto �ukání na 

skoøápky se zaèalo ozývat mnohohlasé pípání. Byly to nejnìžnìjší hlásky, 

jaké jsem do té doby slyšela.

A pohádky je konec. Kvoèna ještì nauèila kuøátka hrabat, zobat, klovat, 

pít… Brzy se sluneènì žlu�ouèké pápìøí zmìnilo na hnìdé a kropenaté 

peøí a náš dvorek zabydlely mladé krásné slepice.

Pozdìji jsem byla se školní exkurzí v drùbežárnì. Mìly tam takové 

velikánské kovové a døevìné regály, na kterých bylo volnì uloženo hodnì 

slepièích vajíèek. Na nì svítila ze všech stran høejivá svìtla. Vypadalo       

to tak, jako každá jiná prùmyslová výroba, až do chvíle, když se zaèala      

z vajíèek líhnout kuøata. 

Jakmile jsem uslyšela známé pípání a jakmile se ti malí žlu�ouècí 

tvoreèkové zaèali hýbat, pocítila jsem velikánskou lítost. A tu lítost ještì 

stále vnímám. Nepatøím k žádnému hnutí. Nebojuji a nechodím na hluèné 

manifestace nìkoho proti nìkomu. Jen po celý život až dosud  tiše hledám  

dùvod, který opravòuje èlovìka zbavovat jiné tvory jejich pøirozenosti jen 

proto, aby sám sebe mohl neomezenì sytit až do prasknutí... 

Možná jsme zatím všichni jen v jakémsi velikánském vajíèku a �ukáme 

na skoøápku, za kterou je správné poznání.
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PØEDZVÌSTI

KAROLINA TETZELI

 Teorie pøirozeného výbìru IV.
XI. Generace nìžných lásek

Aèkoli byla O. jednou èástí své podstaty pomìrnì racionální a orga-
nizovaná, v umìleckých a milostných záležitostech vyhledávala trochu 
undergroundu a dekadence. Párkrát se jí staly vìci, na které nebyla úplnì 
hrdá, ale zároveò se za nì zdráhala stydìt, protože byly v dané chvíli 
bytostným projevem jejího pravého Já. Nebo tomu alespoò chtìla vìøit. 
Když si na nì obèas vzpomnìla, mívala pocit, že jsou natolik bizarní, jako 
by se vùbec nestaly jí, ale nìjaké excentrické hrdince amerického nezá-
vislého filmu. Chvíli se onìmi historkami z dávného podsvìtí svého života 
bavila, ale zároveò nad jejich prùbìhem kroutila hlavou. Øíkala si, že už      
v nich nešlo ani tak o dobrou povìst, jako spíš o zdraví, nebo dokonce       
o život. A že mìla štìstí, když z nich vyvázla bez úhony.

Co tøeba to nejrychlejší seznámení jejího života, které zaèalo nìkolika 
slovy a krátce nato skonèilo sexem? Došlo k nìmu zhruba pøed dvanácti 
lety v jednom baru, kde byla O. úplnì poprvé. V typicky dekadentním èase 
mezi druhou a tøetí ráno pila naprosto støízlivá O. matonku ve spoleènosti  
ètyø novì získaných obdivovatelù. Toho pátého, úplnì neznámého, potkala 
v prostoru mezi dámskými a pánskými záchodky. Jen se na ni podíval a se 
slovy „mnì z tebe stojí i chlupy na rukou“ ji hned pozval k sobì domù.     
O., patøiènì vzrušená touto originální milostnou pøedehrou, ani nepøemýš-
lela o tom, že by mužnì vypadajícího alfa-samce odmítla. Její rychlý od-
chod z baru byl doprovázen nenávistnými pohledy onìch ètyø obdivovatelù, 
kteøí právì pochopili, že pøíslib erotického dusna oèekávali marnì. 

O. pár minut nato v cizí posteli zjistila, že její alfa-samec je ve skuteè-
nosti spíš alfa-samice, protože pøi souloži vzdychá jako ženská. To ji vzru-
šovalo nesrovnatelnì ménì než ona chlapácká pøedehra v pøedsálí WC, 
která ji do této postele pøivedla. Pozdìji se ukázalo, že právì k tématu WC 
to alfa-samce nebývale táhne, nebo� po svém orgasmu (k jinému než jeho 
bohužel nedošlo), projevil pøání vymoèit se jí na prsa. A to už byl konec 
alfa-samce opravdu neodvratný. Poté, co mu ve sprše jeho pøání splnila,  
ze sebe dùkladnì smyla jeho moè i svoje høíchy, oblékla se a už se s ním 
radìji nikdy nesetkala.

Tato pro puritány bizarní, pro otrlé èi promiskuitní relativnì všední se-
xuální historka ji však po tìch letech znepokojovala mnohem ménì než to, 
co se jí dìlo v poslední dobì. Zjistila totiž, že na ni pøi milostném aktu  ústy 
souèasného milence pokaždé promlouvá jeden z jejích minulých. Nìco po-
dobného se jí ještì nikdy nestalo. Bylo to šílené. Oba muži se navzájem 
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neznali, a tak jen O. vìdìla, že používají až dìsivì stejný milostný slovník, 
v nìmž „má nìžná lásko“ byla jen jedna z tìch mainstreamovìjších 
formulací. Souèasný i onen bývalý milenec, který k O. kdysi chodil „mo-
èálem èerným kolem bílých skal“, navíc mìli velmi podobný hlas s typickým 
chraplavým zabarvením. Jediné, co by mohlo alespoò trochu vysvìtlovat 
nápadnou podobnost jejich milostného slovníku, byl jejich vìk. Oba byli 
ještì starší než její otec. Byla snad léta padesátá generací „nìžných 
lásek“? Pokusy o logické vysvìtlení jsou jedna vìc, ale co si má O. sakra 
myslet, když na ni pøi souloži se souèasným partnerem pøerývanì vzdychá 
svá neoriginální vyznání umìlec, ze kterého se jí už pøed lety udìlalo 
šoufl? 

(Pokraèování pøíštì)

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Pekárna v Pražské ulici
Fasádu jinak vcelku nenápadného domu v Pražské ulici èíslo 5 zdobí 

sgrafito se svatým Václavem. Odkazuje rotunda, vyobrazená na pozadí,  
ke kostelíku stojícímu dodnes nad Starým Plzencem, pøedchùdcem velké 
Nové Plznì? Kdo ví. Odpovìï by tøeba bylo možné nalézt v nìkteré z knih, 
nabízených antikvariátem nacházejícícm se v nádvorním køídle. Proklièku-
jete klikatou chodbou a pod kamennými podpìrami pavlaèe svùdnì vítají 
krabice s vyloženými knihami nenapravitelné milovníky literatury, co teprve 
uvnitø! My však opatrnì otevøeme vrátka zahrádky, vymezené témìø ven-
kovským døevìným plotem. Další oáza klidu a ticha v jinak rušném centru 
velkomìsta. Pod ochranným pøístøeškem lze spatøit zbytky chlebové pece.

Podíváme-li se na fasádu sousedního domu, vidíme, že kdosi zde ne-
chal ubourat celou nádvorní stavbu. Jednotlivé byty tak pøipomínají už     
jen trochu legraènì rozmístìné krytky pro vybírání popela ze spodních 
èástí komínù dnes již neexistujících kamen. Pec, jejíž provoz památkáøi 
datují k roku 1880, pøipomíná cosi, co nám dnes pøipadá až pøespøíliš 
samozøejmé, ale co mìlo pro naše pøedky témìø sváteèní význam. Chléb. 
Pekl se doma nebo se pro nìj chodilo k pekaøi. Musel být chutný a kvalitní.        
V ošatce pod ubrouskem vydržel i týden, aniž – na rozdíl od dnešních 
chlebù ze supermarketù – zplesnivìl. Dùležitost chleba pøipomíná i verš      
v køes�anské modlitbì, Otèenáši: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“

Dvorek pøedstavuje jakousi zvláštní oázu v centru mìsta. Za hradbou 
domù troubí auta a rachotí tramvaje. Na dvorku jako by snad ani nebìžel 
èas. Pavlaèe pøipomínají doby, kdy se možná žilo bez souèasného 
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komfortu a luxusu, který nám už pøijde naprosto samozøejmý: vlastní 
koupelny a toa-lety. Ano, lidé se tu potkávali a oproti dnešku si daleko více 
„vidìli do talíøe“. 

Asi každý nìkdy slyšel pojem pavlaèová drbna, nelibì odrážející vše-
teènou zvídavost nìkterých sousedek, které si tajemství, jež o druhých 
zvìdìly, rozhodnì nenechávaly pro sebe. Na druhé stranì, lidé si ale byli 
nìjak blíže. I pokud šlo o vzájemnou pomoc. Nebo když si na pavlaèi èi 
schodech navzájem uhýbali a dávali pøednost. Možná nìkdo z pánù pøi  
tom i lehce nadzdvihl klobouk – na pozdrav. Dnes už o takovýchto starých 
èasech mùžeme jenom èíst, tøeba právì v knížkách vystavených v papí-
rových krabicích na lavièkách pod okny antikvariátu. Ale není tøeba ne-  
chat se unášet jen do starých èasù. Proè nepoznávat fantaskní zemì? 
Nebo pøíbìhy? Usednout k papírové krabici, pøehrabovat se, poèíst si...      
a tøeba i koupit nìkterou z knih. Jsou lidé, kteøí pøed prvním otevøením 
knihy zavøou oèi, pøiloží si stránky k oblièeji a nasávají vùni èerstvé knihy. 
Knihy  v antikvariátu voní urèitì jinak. Èasto podle místa, kde se naposledy 
nacházely. Nìkdy voní nelibì, jindy pøíjemnì... a nìkdy možná i tak bá-
jeènì, jako právì rozkrojený èerstvì upeèený chléb.

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Rozumní Japonci
Nic se nemá pøehánìt a žádný strom neroste do nebe. Když v dávné 

minulosti narostli dinosauøi do obludných rozmìrù, Bùh èi Matka pøíroda 
jich naši zemièku zbavili. Takoví obøi a� si klidnì žijí tøeba na Jupiteru a ne 
na normální planetì. Kdopak by asi o to stál potkávat pøi nedìlní pro-
cházce potvory, jaké lze pro zábavu i pouèení spatøit, naštìstí v neškod-  
né podobì, pouze v dinoparku. Slon je velký až dost, nic vìtšího není 
zapotøebí.

Na souši je to v poøádku, všechna zvíøata jsou tak akorát. Ale neplatí     
to pro moøe. V oceánech se prohánìjí monstra mnohem vìtší, než byl ten 
nejvìtší dinosaurus argentinosaurus. Zrùdnì velcí kytovci byli pøed èasem 
již skoro málem vyhubeni, ale nerozumní ochránci zvíøat prosadili omezení 
jejich lovu. Jen Japonci je pro vìdecké úèely mohli v omezené míøe i na-
dále lovit. Lovili je, lovili, ale všechny nevylovili, nìjací poøád ještì brázdí 
svìtem od pólu k pólu, z oceánu do oceánu.

Nemyslím, že Bùh èi Matka pøíroda dìlají chyby. Ale proè dopustili, aby 
tihle kytovci nás svou existencí neustále iritovali? Ale zdá se, že koneènì 
bude tenhle problém vyøešen. Japonci vyhlásili, že konèí s lovem kytovcù 
pro vìdecké úèely a zahájí lov bez jakýchkoliv pøívlastkù. Správnì. Na svì-
tì musí být poøádek a žádné výstøednosti se už nadále trpìt nebudou.
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Na zemi a� žijí zvíøata ve velikosti od myši po slona. V moøi budou na-
pøíštì jen ryby od sardinek po žraloky. Nakonec ale i ti žraloci jsou až moc 
velcí. I nìkolikrát vìtší než ten nejvìtší slon. Možná, že Japonci zbaví 
oceány i téhle anomálie. Zatím žraloky loví z gastronomických dùvodù kvùli 
jejich ploutvím. Ale proè je také nelovit, jak to pùjde, ploutve neploutve?

Kytovci ani nejsou ryby, i kdyby se nakrásnì velryby jmenovali. Jsou to 
savci podvodníci. A žraloci jsou paryby. A proto a� napøíštì žijí slušní sav-  
ci pouze na zemi a v moøi jen opravdové ryby. Velryby a paryby vem èert!       
A pokud èert do vody nemùže? Tak jsou zde naštìstí ještì Japonci. 

Jednoho rána jsem se probudil, protáhl se a zjistil, že mi na zádech 
vyrostl pár bìlostných køídel. Byla to spíš taková køidélka a vypadala dost 
nemotornì. Vstal jsem, nová váha mì tížila a narušovala mi rovnováhu, 
takže jsem chvíli vrávoral po pokoji a nechtìnì rozkopal letištì, co jsem si 
vèera postavil. Když jsem pøišel na to, jak s køidélky správnì chodit, šel 
jsem do kuchynì. Vešel jsem, tatínek složil noviny, do kterých byl za-  
ètený, a pozdravil mì. Maminka se na mì usmála. Nikdo si mých køídel   
ale nevšiml.

Sednul jsem si a zaèal si loupat vajíèko natvrdo, co mi maminka pøi-
chystala. Zavrtìl jsem se a z køídel se mi uvolnilo pírko, které mi vlétlo do 

MLADÝ ZÁPAD

MATYÁŠ RUDOLF

Køídla

Ilustrace Stanislav Bukovský
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krku. Škrábavì jsem zakašlal, krk mì pálil. Maminka pøišla, položila mi ruku 
na tváø a ustaranì se zeptala, jestli je mi dobøe. Øekl jsem jí, že ano.

Po snídani jsem se oblékl, což šlo pøes køídla pøekvapivì lehce. Vybìhl 
jsem za tatínkem k autu a ten mi pomohl pøipásat se do sedaèky na zadním 
sedadle. Cestou do školy jsme jeli kolem autobusové zastávky, kde sedìla 
paní se šátkem na hlavì, velkou taškou a obrovskými, bílými køídly, která 
záøila tak jasnì, až jsem musel pøimhouøit oèi. Zíral jsem na ni, dokud jsme 
nezahnuli za roh, ale pøišlo mi, že si jí nikdo jiný nevšímal. 

Ten den byl ve škole tìlocvik. Pøi fotbale mì køídla zpomalovala a pøi 
kotrmelcích se mi všude pletla. A lítala z nich peøíèka, která si nacházela 
mojí pusu a já se vždycky rozkašlal. Pan uèitel se na mì pokaždé sta-
rostlivì podíval, ale nic neøekl. Nikdo má køídla nevidìl.

V šatnì jsem se zahlédl v zrcadle. Køidélka vyrostla, teï mi dosahovala 
k pasu. Takhle musela být dost velká, aby mì alespoò nadzvedla. Celý den 
jsem se nervóznì vrtìl, pokašlával a vùbec nedával pozor. Paní uèitelka 
øíkala, že je to škoda – malá násobilka je prý velice dùležitá.

Když mì po škole tatínek vyzvedl a pøipásal, podal mi Kinder vajíèko. 
Každý den mi nosí nìjakou sladkost, kterou koupí v bufetu v nemocnici, 
kde pracuje. Vedle na sedadle ležela rùže ovázaná èervenou stužkou, 
kterou tatínek koupil pro maminku. To taky dìlal èasto. Když jsme pøišli 
domù, maminka tam nebyla, ale na lednici byl lísteèek, že je na nákupu      
a za chvilku se vrátí. Tatínek se musel vrátit do práce, a tak dal rùži do 
vázy, kterou postavil doprostøed prázdného stolu a nechal mì samotného.

Jen se za ním zavøely dveøe, vybìhl jsem na zahradu, stáhnul si trièko  
a zkusmo zahýbal køídly. Byl to zvláštní, ale krásný pocit. Asi jako když 
èlovìk necítí kvùli chladu ruce, a až když se zahøejou hezky v teplíèku         
u krbu, má v nich zase cit. Takhle jsem se cítil – jako by køídla byla celý 
život souèástí mého tìla, ale já je teprve teï zaèal cítit. A byla v nich síla. 
Poøádnì jsem jimi máchnul, vítr mi hodil uvolnìná peøíèka do oblièeje a já 
zakašlal. Asi to bylo málo. Máchal jsem køídly víc a pøitom kašlal. Èím 
silnìji jsem máchal, tím silnìji jsem kašlal. Ale taky jsem cítil, jak ve mnì 
narùstá pocit lehkosti, jak se postupnì zvedám ze zemì, jak váha nejdøíve 
na patách a pak i špièkách mizí. Už jsem stál jen na palcích. Skoro jsem se 
odlepil od zemì.

Skoro.
Pak mì maminka chytila za ruku a vytrhla mì ze soustøedìní. Zatoèila 

se mi hlava. Upadl jsem, køídla mì zradila. Ale maminka mì chytila do ná-
ruèí. Držela mì jako miminko, oèi se jí leskly a nìco øíkala. Pak byla tma.

A pak zase svìtlo. Tlumené svìtlo vycházejícího slunce a já ležel ve své 
postýlce. Cítil jsem, jak mì perutì køídel lechtají pod koleny. V køesle vedle 
postele sedìla maminka, hlavu zaklonìnou dozadu. Spala. Zkusil jsem se 
zvednout, ale byl jsem hroznì slabý a køídla mì stahovala zpátky. Nakonec 
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jsem z postele spíš vypadnul. Podíval jsem se na maminku. I ve spánku 
mìla hlubokou vrásku mezi oboèím, jako vždycky když se o mì bála. 
Musím jí o tìch køídlech øíct, ukázat jí je. Zatøásl jsem jí ramenem a ona se 
okamžitì probudila.

„Koukej, mami,“ øekl jsem a roztáhl køídla. Skuteènì byla mnohem vìtší 
než pøedtím. „Mám køídla. Už nepotøebuju letadlo, abych byl pilot.“  A pak 
jsem jimi silnì zamával, až jsem nadskoèil. Zatmìlo se mi pøed oèima,   
peøí se mi nahrnulo do pusy a i pøes kašlání jsem se dusil. Nevím, co bylo 
potom.

Když jsem se probudil, ležel jsem ve velké, bílé místnosti, moje køídla 
trèela zpod peøiny. Vedle na noèním stolku stála váza s kvìtinami. Upro-
støed byla rùže s èervenou stužkou. Za mnou nìco pípalo. V jedné stìnì 
místnosti bylo veliké okno a za ním nádherný západ slunce, naproti nìmu 
byly dveøe. A mezi tím vším postele. Pìt jich bylo obsazených lidmi s ob-
rovskými, bìlostnými køídly. Všichni, paní i pánové, mìli holé hlavy. Zdálo 
se mi, že jednu paní poznávám. Všichni byli pøipojeni hadièkami na rùzné 
vrnící pøístroje a prùhledná kapátka. Smrdìlo to tam.

Na protìjší støechu si sedlo hejno ptákù. Neslyšel jsem je, ale byl jsem 
si jistý, že mì volají, že ve mnì poznali jednoho z nich. 

Vstal jsem. 
Byl jsem slabý, ale šel jsem.
Pomáhal jsem si køídly, která jsem tahal po zemi, jak byla obrovská, 

dokud jsem nestál u okna. Otevøel jsem ho a hned mì ovanul nádhernì 
svìží vzduch. Vylezl jsem na parapet a protøepal køídla. Okno bylo vysoko. 
To je dobøe, pomyslel jsem si. Ptáci patøí do výšky. Roztáhnul jsem køídla, 
jak jen to šlo.

Mávnul s nimi.
A vznesl se do výšky.

EVA SVOBODOVÁ

Èísla a písmena
Proè neznámým èíslem nazýváme iks? Je snad iks ménì písmenem 

než tøeba em nebo cé? Iks je pro nás možná více èíslem a symbolem, 
protože se vyskytuje v málokterém slovì. Avšak iks mùžeme považovat   
za samostatné slovo, í ká es. Iks mlèky znaèí na mapì místo pokladu, 
kterým výsledek rovnice dozajista je. Vždy, když jde øeè okolo nezná- 
mých, tak se mi vybaví, jak jsem, snad omylem, stavìla rovnici o ètyøech 
neznámých. Zaèala jsem iks se rovná, ypsilon se rovná, zet se rovná,         
a pak… A pak jsem se ocitla ve slepé ulièce. Ale dodnes si vzpomínám, jak 
se na mém testovém listu vyjímala krásná neznámá žet.
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Další písmenkovou neznámou, kterou si vezmu na paškál, je ypsilon. 
Všechno je relativní, písmena nevyjímaje. Co je v pøedmìtu jazyk èeský 
zásadnì tvrdé y, je v matematice vždy neznámá ypsilon, a pøes to nejede 
vlak, i když máme na mysli jeden a ten samý symbol, který v pravopisném 
cvièení zamotá hlavu nejednomu žákovi. „Proè existuje, když ho stejnì 
èteme jako mìkké i?“ Prý z historických dùvodù. Pøežitek – tiše dodávám, 
ale uvìdomuji si, že ypsilon to nemá v rodinì písmen jednoduché. Písmena 
ho považují za neznámou, ale první pøíèku v používání písmen jako ne-
známých má jistì naše staré známé iks. Studenti (a nejen ti) by ypsilon 
nejradìji zrušili. Navrch k tomu všemu má ypsilon jen jednu nožièku, daleko 
nám dvojnožcùm, ten mrzáèek zákeøný, neuteèe.

Pøi myšlenkách na matematiku mi v hlavì zní refrén písnièky Promovaní 
inženýøi, kde se zpívá: „sinus, cosinus, deskriptiva“. Když jsem poprvé 
uslyšela tato tøi neznámá slùvka, mohlo mi být asi tolik, do kolika jsem 
umìla poèítat. Pojmy sinus ani cosinus mi nic neøíkaly, ale mìla jsem za to, 
že se jednou dozvím, co znamenají, a budu pùsobit stejnì uèenì jako pá-
nové, kteøí si píší pøed jméno Ing. Ale ouha! O moc moudøejší nyní nejsem. 
Sinus a cosinus mì spíše dìsí, než abych si prozpìvovala kouzelnou for-
muli, která dozajista roztanèí každý trojúhelník, tedy protilehlá ku pøeponì. 

Kéž by vše bylo jednoduché jako jedna plus jedna, ne složité jako 
integrování a derivování a… slušné chování. V dnešní dobì jsme zvyklí 
najít vmžiku odpovìdi na témìø všechny otázky, jsme jak malé dìti, jen se 
neustále neptáme rodièù, ale �ukáme do vyhledávaèù. Avšak nìkteré 
otázky mají zùstat nezodpovìzené, protože jsou hnacím motorem lidstva. 
Co kdybychom zodpovìdìli filozofickou otázku života, vesmíru a vùbec? 
Na to se zeptal americký spisovatel Douglas Adams a našel na ni i od-
povìï, nebo spíše parodii na odpovìï, zesmìšnìní lidské touhy poznat 
vše. Odpovìï byla matematická, snadná, taková, jakou bychom pøece 
chtìli, každý òouma jí porozumí; ale pøesto, pøeze všechno, vyvolává v kni-
ze (i v nás samotných) zklamání. Tou odpovìdí je 42. Obohatí nás opravdu 
tato odpovìï, nebo nám nìco vezme?

Snad z mého textu není písmenková polévka, i když si uvìdomuji –      
to není možné. A� chci sestavit jakékoli slovo, v mém talíøi je vždy nedo-
statek „použitelných“ tìstovinových písmen. Jako kdyby snad správná 
polévka nebyla tvoøená silným vývarem, ale písmeny jako je Q, G nebo X. 
Jak chcete zvyšovat gramotnost a popularitu ètení, pánové ministrové 
školství, když se z písmen ve vývaru nedá sestavit ani jedna smysluplná 
vìta! Jsem zastáncem školské reformy, chci tvoøit poezii na talíøi!

Jazyk èeský i ten kosmopolitní, tedy matematický, mají mnoho spo-
leèného. Øíká se, že Bùh stvoøil matematiku a ïábel do ní pøidal èísla. 
Pokud tohle platí, pak musím øíci, že Bùh stvoøil èeštinu a ïábel do ní pøidal 
ypsilon.
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(NE)KRITICKY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Privatissimum Iva Fencla
„Staroplzenecký patriot“, „nejménì angažovaný obèan Starého Plzence a dobrovolný 

zajatec“ v mìsteèku, které má ovšem jinak strašnì rád, Ivo Fencl vydal knihu s názvem 
Obèan starého Plzence. Je to „sonda k ložiskùm vlastní minulosti“, pøedevším do 
autorova útlého dìtství. Podobá se trochu deníku, trochu kronice, trochu je to zpovìï. 
„Sem tam co událo se, sem tam úvaha“, hodnotí to autor sám. Dílo je rozèlenìno do 
krátkých kapitol, spíš kapitolek. Tøeba ta s názvem Erotický tanec mrtvých dam má 
pouhé ètyøi øádky, nìkterá má dokonce jen dva. Ivo Fencl, fanatik systematik, jenž málo 
co vyhodí a vše peèlivì archivuje, si psal a kreslil takøka od narození. Své zápisky a texty 
pak využil pøi sepsání a sestavení této knihy. Pøednost mìly ty nejstarší vzpomínky na 
dìtství, následnou dospìlostí (Ivo) spíš opovrhuje. Vyznává se: „Utíkejme do dìtství, 
dìtství má cenu, kvùli dìtství jsme žili a žijeme.“ A taky: „Dospìlý vìk je jen nadstavbou 
nad ryzím životem dìtství, komedií spletenou z tragédií“. Ještì konstatuje: „Dìtství jsem 
nesl jako dost mužù v sobì daleko pøes ètyøicítku“. (Zdá se však, že i když už je mu dost 
pøes padesát, nese své dìtství stále stejnì jako po ètyøicítce v sobì dál.)

Kniha sice není ilustrovaná, ale ilustrace jsou pøesto jakoby pøítomné, dìtské 
autorovy kresby jsou popisovány a provázejí nás knihou stejnì jako informace, jakou 
barvu mìla pastelka, jíž je pøíslušný text napsán. Všemu se dostává nerozlišující, stejnì 
intenzivní pozornosti, banalitám jako tragédiím. Jak se pøiznává, žije ve snech a fanta-  
zii a taky v knihách a mezi ním a svìtem jako by bylo sklo, jež obèas doèasnì roz-  
pouští alespoò èásteènì opìtovaná láska. Dozvídáme se, že do knihovny nechodí, má 
rád knihy svoje, protože si v nich mùže podtrhávat. A lze se oprávnìnì domnívat, že       
v knihovnì stejnì nemají na rozdíl od nìho všechno. Nìco systematicky studuje a po-
øádá a nìco nechává na jindy s bláhovým bláznovským pocitem, že bude vždycky èas 
na vše. A zalituje: „Zdaleka vše pøeèíst nezvládneme, to bohužel ne – a život je krátký“.

Záhadou zùstává, kde má všechny své sbírky a knihy uloženy. Domek, v nìmž bydlí, 
není zrovna palác s nekoneèným poètem komnat. Vnuká se pøedstava, že Ivo pod ním 
vyhloubil chodby a sály, kde s dokonalým pøehledem za pomoci podrobnì vypra-
covaných seznamù své dìtské hraèky, odznaky, Ohníèky, Ètyølístky, Rychlé šípy, knihy 
koupené i vlastní deponuje. A že ty chodby se sály plnými knih neustále rozšiøuje            
a jednou že se možná prokope až pod Radyni. Ze všeho možného se v knize Ivo vy-
znává, k lecèemu se pøiznává, nedìlá se lepším, své skutky pøíliš nehodnotí, zásadnì   
se nevymlouvá. Vychází z toho nakonec jako skromný, velice nadaný sympa�ák, se 
sníženou schopností sebeprosazování. Sám sebe oznaèuje za (asi lehèího) autistu, 
nakonec proè ne, autisti jsou tak trochu všichni muži. (Je známo, že se muži umí 
soustøedit jen sem tam na nìco, zatímco ženy na všechno.) Kdysi dávno Ivo založil Klub 
pøátel hraèek a Klub pøátel Fantomase. Teï je èlenem nìkolika spisovatelských 
organizací, dopisovatelem øady èasopisù a autorem více než ètyøiceti publikací. Tato 
kniha by snesla peèlivìjší korektury, ale to je detail. Dùležité je, že má erudovaný solitér 
Ivo Fencl zcela originální názory a styl a že v sobì skrývá potenciál stvoøit dílo, jež        
by postihlo rozpoložení a postoje urèité èásti intelektuálù, jimž se honba za ideály 
dneška jeví jako pošetilost. Tøeba se jednou v nìm vzedme tvùrèí síla a on, jako pøed 
lety Franz Kafka èi Jaroslav Hašek, kteøí ve svých vrcholných dílech geniálnì postihli 
odcizení a absurdnost doby, stvoøí dílo, kterým vyjádøí lépe než jiní postmoderní zmatek.



V PØÍŠTÍM ÈÍSLE ÈTÌTE:

TIRÁŽ

Poezii Jiøího Pejly

Prózu Václava Grubera

Mladý Západ Víta Procházky

Plž – Plzeòský literární život

Roèník XVIII. è. 4, duben 2019

Náklad: 300 ks. ISSN 1213-9890

Vydává Knihovna mìsta Plznì, p.o.
Redakce: Jana Horáková, 
e-mail: horakovaj@plzen.eu, 
tel.: 378 038 206

Listy Ason-klubu: Helena Šlesingerová, 
e-mail: slesingerova@plzen.eu, 
tel.: 378 038 200

Knihovna mìsta Plznì, B. Smetany 13, 
301 00 Plzeò, www.knihovna.plzen.eu

PRO LIBRIS

AUTOØI PLŽE

Èíslo 4 sestavila Jana Horáková
Korektury: Vladimír Gardavský

Obálka, grafická úprava a typografie: 
Miloslav Krist - ArtKrist

Tisk: MK-tisk, Miroslav Kratochvíl, 
Cukrovarská 8, 301 00 Plzeò

Vydávání je povoleno 
Ministerstvem kultury ÈR

Evidenèní èíslo periodického tisku: 
MK ÈR E 13766

Vychází za pøispìní MK ÈR – Programy 
na podporu regionální literatury 2019
a ÚMO Plzeò 3

24

David Brabec (1980 Plzeò) - kulturní organizátor, básník

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

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

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

Jana Lexová (1943 Kopèany – SR) - právnièka, žije v Plzni, v Plži debutuje 

Matyáš Rudolf (2002 Plzeò) - student, v Plži debutuje

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

Eva Svobodová (2000 Plzeò) - studentka, v Plži debutuje

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

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