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Kvìtnové èíslo Plže naplní spíše 
oèekávání konzervativních ètenáøù. Po-
myslná plží kostra je jako strom – má 
své pevné vìtve a kvìtù, aè je kvìten, 
se nerozvinulo více než v èísle minu-
lém. Je to jakoby stejné, a pøesto jiné. 
Tím myslím tradièní rubriky letošního 
roèníku, k nimž sem tam pøibude další 
haluz – O všem možném. Pøesto je stá-
le sestavování nových èísel Plže trochu 
jako dobrodružství. Nebylo lze pøedpo-
kládat, že zmìnìná tváø èasopisu 
inspiruje autory k nadílce textù. Všem 
autorùm za nì dìkuji, nebo� díky nim 
ani tento rok Plž nezhyne. Naopak, te-
prve na podzim nejspíš dojde na Stopy, 
Smajlíky i Ètoucího Plzeòana. 

V kvìtnu kromì pravidelnì publiku-
jících autorù se setkáváte s tvorbou 
pøemýšlivého lyrika Jiøího Pejly; debaty 
s Lubomírem Mikiskem prý byly inspi-
rací Václavu Gruberovi k napsání mini-
povídky Táta je jistej. Také proto mu 
svùj text dedikoval. Tedy napùl s Evrop-
skou unií. Slovo pro Plže utrousila Da-
niela Kováøová – její pøíspìvek tìch 
slov má pøesnì tøi sta šedesát ètyøi.    
Aè láska rezonuje v pøíbìhu Karla Trin-
kewitze, pøece jen je jí v máji o špetku 
více všude, kupøíkladu i u Stanislava 
Bukovského.

Do Mladého Západu se vrací svou 
provokativní poezií horažïovický básník 
Vít Procházka

Významným poèinem vyžadujícím 
nároènou a systematickou práci a zá-
sluhou Michala Jareše a Roberta Jandy 
bylo vydání souhrnného díla experi-
mentálního básníka Zdeòka Barborky 
(1938–1994) Hommage. Recenznì se 
jím zabývá bohemista Vladimír Novot-
ný. Karolina Válová reflektuje loòskou 
Ulitu Miroslava Sosoie.   
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POEZIE

JIØÍ PEJLA

Až sem zavítají argonauti
Asfaltové moøe

až se asfaltové moøe
rozlije

na mohylové hroby Slovanù
na keltská opida

až nevratnì rozdìlí
pásma hor a stezky zvìøe

pak na okrajích cest
zbudou jen otisky

vzácných rostlin
motýlù a broukù

prohlubnì od kopýtek
kancù a srncù

a možná jednou

až sem zavítají argonauti
z jiných svìtù

budou z nich
po støípcích èíst

pøíbìh o zániku

Route 66

nejstarší dálnice
z jihu na sever
co rozpùlila zem

z mìsta andìlù
až k vìtrnému
u velkého jezera

kolik lidí
tudy putovalo

za nadìjí
do neznáma

kolik zapomenutých pøíbìhù
v té nekoneènì dlouhé èekárnì

v které se pøed oèima
míhají vývìsní štíty

v které se bdí
a zároveò sní

o tom
co nás èeká

na konci cesty

Vyschlý potok

vyschlý potok
suché kameny

není to dávno

co si s nimi
hrály vlnky

hladily je 
po tváøích
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pøehazovaly
jeden pøes druhý
metaly s nimi kozelce

už tu nejsou
vytratily se

do prasklin na bøehu
do blátivých louží

suché kameny

jak tváøe
starých dam

co pod tónem 
tiše zpívají

Pøijï dešti nebeský

Temná a ozáøená

temná a ozáøená
strana mìsíce

zdá se, že každé z nich
propùjèil nìkdo jiné barvy

je tomu tak
nebo je to jen klam?

na jedné stranì
proudí svìtlo

jak valící se Žlutá øeka
v deltì pøed zálivem Pochaj

zalévá údolí
i vrcholky hor

a na té druhé
se bloudí v stínech

v šeru širokých planin
a èerných skal

Labyrint svìta

labyrint svìta

zelené a èervené
lampy na rozcestích

na køižovatkách
bez smìrovek a znaèek

cesta je pøímá
ale my nejdeme rovnì

motáme se
po klikatých pìšinkách

jak ti pøed námi

nejsou to jen
stezky lidské

nìkdy prcháme
po chodníècích srncù a jelenù

Blesk  
  
bratøíèci, bratranci
blesku

rozbìhli jste se
po krajinì

rozžali malé
velké pochodnì

a hluboká rýha
po tom jediném

dodnes patrná
na stromu života

tu zùstává

pro další generace
poutníkù
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I.

„Ty vole, pater certus, to neznamená, že jsi èert,“ ušklíbl se Pepan         
a zhluboka se napil.

Koki dál nedùvìøivì zíral do dokumentu, který mìl rozložený na stole.   
V pravém horním rohu ho zatížil pùllitrem. Pro jistotu, kdyby prùvan... 
Dokument byl dùležitý. Alespoò se dùležitì tváøil. Spousta nesrozumi-
telných slov a razítka. Jedno èervené a jedno modré. Spolu s bílým 
papírem a státním znakem nahoøe uprostøed tak vynikla harmonie barev      
a tvarù symbolizujicí dùležitost úøedního sdìlení.

„Pater, to seš ty.“ Pepan položil bytelný ukazovák na Kokiho úøední 
jméno pøibližnì uprostøed listu. „Seš táta, vole. Pater, rozumíš?“

„Jako pater noster... to je výtah, ne?“
„Vono to asi znamená i nìco jinýho,“ dal Pepan najevo svoji intelektuální 

pøevahu. „V každým pøípadì jsi otec. Oficiálnì uznanej.“
„Jak to mùžou vìdìt?“ 
„Úøad,“ pokrèil rameny Pepan.
„Hm,“ pøikývl Koki rezignovanì. S tímhle sdìlením se polemizovat nedá.
„Dal jsi jim, ne?“
„Dal,“ pronesl Koki vážnì

II. 

Bylo to pøibližnì pøed rokem, možná o nìco ménì. Kampaò „You too!“ 
bìžela na plné obrátky. Koki stál pøed velkým plakátem. Pøes levý horní roh 
trikolora, v pravém horním rohu prezident s varovnì vztyèeným uka-
zovákem. A úderný text výrazným písmem: „I TY! I TY SE MÙŽEŠ STÁT 
ZACHRÁNCEM  EVROPY!“ Kolem mrak mròavých pulcù s písmenky X a Y 
na hlavièkách a s roztomile zakroucenými ocásky. A dole instrukce pro 
zájemce o konkurs na normálního Evropana. Normálním Evropanem by se 
mìl stát muž s dostateèným poètem živých spermií v ejakulátu...

O tom se mluví poøád. Je málo dìtí. Evropanky už nemají èas rodit    
dìti a Evropani mají spermie èím dál línìjší. Ani sex už není to, co býval. 

PRÓZA

VÁCLAV GRUBER

Táta je jistej...
(Mater certa, pater incertus?)
Pro L.M. a EU
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Tedy sex je daleko pestøejší než kdykoliv v minulosti, ale k poèetí dochází    
v podstatì výjimeènì. Vìtšinou omylem, takže z toho nakonec stejnì nic 
není. Nejvíc si užívají vìdci. Státem dotovaný výzkum, to je ten správnej 
vodvaz.    

Zpoèátku nadìjnì vypadající klonování se ukázalo být slepou ulièkou.

Oplodnit lidské vajíèko mimo mateøský organismus ale je øešitelný 
problém. Dokonce se daøí pomocí genetických manipulací vyšlechtit jedin-
ce s pøedem požadovanými vlastnostmi. Za peníze je možné všechno. 
Jenže chybìjí normální lidi. Když už si nìkdo za tak velké prachy objedná 
potomka, nebude pøece chtít obyèejné dítì. Jenže bez normálních daòo-
vých poplatníkù to nejde.    

Odbìrové støedisko vypadalo tak trochu jako transfuzní stanice. V kaž-
dém pøípadì tam byl stejnì vlídný a vstøícný personál.

„Odložte si.“

„To jako úplnì?“ Bylo zøetelné, že Koki až tak pøesnou pøedstavu o prak-
tickém provedení dárcovského aktu nemá.

„Ale ne, to nebude nutné.“

„A že bych jako...“ Koki zaváhal, „myslím pøímo...“ tázavì a pøece jen 
trochu nejistì se podíval na sestøièku.

„To byste nezvládl.“

„Já to umím,“ zamraèil se Koki. Proto jste mì snad vybrali, že jsem 
takovej bejk.

„Ale jo, to urèitì,“ øekla uklidòujícím hlasem a podala Kokimu širokou 
zkumavku.

„To jako tam?“ V Kokiho hlase bylo teï zøetelnì slyšet zklamání. 
Vzpomnìl si ale na líbivou sumu na šeku, který mìl v kapse, a pøímo 
oslòující sumu na podobném šeku, když bude jeho vzorek vybrán.

„Až budete hotov, zmáèknìte tohle,“ ukázala na èervené tlaèítko, „já 
pøijdu.“

Sestøièka Kokiho ponechala v útulnì vypadajícím pokoji s velkou 
obrazovkou videa a barevnými èasopisy. Chvilku se zabýval myšlenkou 
zazvonit ponìkud døíve, ale správnì usoudil, že by to mohlo pøivodit 
zablokování šeku, který mìl v kapse, a s jistotou vylouèilo možnost toho 
druhého šeku. Udìlal tedy to, co od nìj bylo oèekáváno.

„Když budete vybrán, vaše spermie budou použity,“ usmála se sestøièka 
na Kokiho, když jí pøedával zkumavku. 

„Všechny?“

„Pokud možno.“
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Pro vlastní oplodnìní dìloha nutná není. Pùvodnì individuálnì vypip-

lané plùdky z peèlivì vybraného vajíèka a obzvláštì èiperné spermie do-

nosily náležitì honorované nosnice zvané náhradní matky. Pro masovou 

výrobu pracovníkù nepoužitelné. 

Stát si ví rady vždycky. Danì pøedstavují kouzelný instrument na zpes-

tøení života spoleènosti. Danì jsou rùzné, penìžní i naturální... Málokdo 

dává rád peníze finanènímu úøadu, a tak se øada žen pøihlásila k vajíèkové 

dani dobrovolnì. Nakonec, co s desítkami vajíèek ve vajeènících, když dìti 

stejnì nechci...

Umìlá dìloha je v podstatì kontejner s velice pøesnì definovaným 

prostøedím. Veliký hrnec s živným roztokem, do nìj se vpustí spermie. 

Vajíèek je dost, takže úspìch neèeká jen tu nejrychlejší. Desítky vajíèek, 

stovky, tisíce, miliony... stejnì vajíèek jako spermií, další krok k pohlavní 

rovnoprávnosti... Technicky byl nejvìtší problém vytvoøit funkèní rozhraní 

mezi placentou a živným prostøedím. Byl vyøešen pomocí nanotechnologií. 

A pak dostateènì velký  hrnec, lidský jedinec nejvíc roste tìch prvních 

devìt mìsícù, co není vidìt. Japonské lodìnice, které dokážou vyrobit obøí 

tankery, zvládnou i dostateènì velkou termosku.

Koki zcela zaslouženì dostal i druhý šek. Suma na nìm byla tak 

oslnivá, že pøepoèítat ji na piva ani nedokázal.

III.  

„Pepane, oni po mnì chtìj alimenty.“ Koki podal kamarádovi tøesoucí se 

rukou podobnì vznešený dokument jako pøed èasem. 

„Ty vole, ukaž.“ Pepan se zájmem sáhl po modrém papíru se žlutými 

hvìzdièkami. „Hm, Evropskej soudní dvùr, ty vole, ty máš kontakty. No jo, 

seš opravdickej Evropan.“

„Jen si to pøeèti,“ zakòoural Koki.

„To víš, seš otec. A kolikanásobnej...“ Pepan zaèal poèítat èíslice.    

Když dospìl k závìru, že jde minimálnì o desetiticíce, analýzu cifry vzdal. 

„Ty vole, to seš teda...“ Nedokonèil, takže nebylo jasné, jestli mínil „co“ 

nebo „kde“.

„Takovejch dìtí,“ vrtìl hlavou Koki. 

„A na všechny budeš platit,“ pokýval soucitnì hlavou Pepan.

„Snad mají taky mámy,“ zkusil se Koki chytit tenouèké nitky nadìje.

„Jo, mámy. Kdoví, kdo jsou vlastnì jejich mámy. Táta je jistej, ale 

máma?“  
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XII. Návrat k dementovi, který vrhá nože

Muži, které O. potkala, vždy shodnì tvrdili, že mají pøedchozí vztahy 
vyøešené. Potíž byla v tom, že nìkteré jejich manželky èi milenky o tom 
nebyly adekvátnì informovány. Pokud zjistily, že ztrácejí své pozice, 
postupnì uplatòovaly rùzné typy nedovolených zákrokù, a to zejména        
z oblasti voodoo, vylepšené využitím moderních informaèních technologií. 
O. dostala v tomto ohledu velmi tvrdou školu života s Jardou. Ten se svou 
manželkou sice léta nežil, ale také se nerozvádìl. Své víkendy èasto trávil 
se synem právì u ní, protože nebyl schopen vybudovat si vlastní zázemí. 
Obèas jeho Anèa pøedvedla O. nìjaký hysterický výstup (tøeba v pùl tøetí 
ráno pøed domem rodièù O.), a život šel zase dál. Anèa sice byla hysterka, 
ale vnímavá O. si po mnoha letech soužití s Jardou øíkala: Co když byl 
spouštìèem Anèiny hysterie právì a pouze Jarda? Co kdyby byla Anèa  
bez Jardy celkem normální ženská s mírnými sklony k hysterii, které by se 
s nìjakým fajn chlapem ani neprojevily? Jestli si O. pøi nìkteré z Anèi-  
ných hysterických scén myslela, že už ji nemùže nic horšího potkat, tušíte 
správnì, že se mýlila. S Tomášem, který se do ní bláznivì zamiloval a ona 
do nìho také, vstoupila do jejího života jako plíživá noèní mùra i jeho Ven-
dulka. Ano, ta Vendulka, se kterou se už pøece rozešel, nebo ne? Tatáž 
Vendulka se však jakýmsi „záhadným“ zpùsobem dokázala dostat k Tomá-
šovu mobilu, zjistila si èíslo na O. a posílala jí pikantní sms o tom, jak šíle-
nì se s Tomášem milují, jak to spolu dìlají a že bez sebe nedokážou být. 
Nìkteré ze svého, jiné z jeho. O. z toho zaèala být šílená. Vendulka byla 
zcela evidentnì magor, obtìžovala ji a narušovala její psychickou rovno-
váhu. Požadovaný efekt voodoo se skuteènì dostavil. Když trval týdny,    
O. se nakonec obrátila na svého kamaráda kriminalistu. Šlo už o stalking? 
Mìlo smysl podat trestní oznámení? Kamarád doporuèil zmìnu èísla nebo 
zablokování volajícího. Celá záležitost by se v té dobì podle platné práv-  
ní úpravy øešila jen jako pøestupek a takové „praní špinavého prádla“ by    
O. nijak zvláš� nepomohlo. 

Její love story s Tomášem skonèila vrháním nože. Ano, jistì si vzpo-
mínáte. Ten dement, který vrhá nože, je její kdysi milovaný Tomáš. 
Kuchyòský nùž nehodil po O., ale po Vendulce, která ho prý totálnì pru- 

PØEDZVÌSTI

KAROLINA TETZELI

 Teorie pøirozeného výbìru V.
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dila v jeho bytì, kam si vymohla pøístup násilím. Tomáš už její hysterické 
výstupy nemohl snést, a tak ve vzteku hodil nùž. Aniž se díval, nebo 
dokonce míøil, ji trefil do holenní tepny. O. samozøejmì znala pouze 
Tomášovu verzi. Do jeho bytu pøišla až k ránu po incidentu. Ten veèer,    
kdy k nìmu došlo, jí pøišla z jeho mobilu sms, že už ji nemiluje a že je          
s Vendulkou. Ze znalosti Vendulèiny vysoce originální stylistiky O. usou-
dila, že sms rozhodnì nepsal Tomáš, ale šoufl se jí udìlalo i tak. V noci      
jí pak zoufalý Tomáš volal, co se stalo, že je Vendulka v nemocnici a aby  
O. proboha pøijela, že ji miluje a moc ji teï potøebuje. Tou dobou zrovna 
pøespávala u své matky. Když jí dvì hodiny po pùlnoci oznámila, že za ním 
musí jet, zeptala se jí: „A stojí ti ten Tomáš vùbec za to?“ 

„Mami, já za ním prostì musím, on mì potøebuje. Já ho miluju.“
V podniku s naprosto pøíznaèným názvem Casa de Locos, kde na ni 

mìl èekat, už zastihla jen pospávajícího barmana. Tomáš prý odešel tak 
pøed pùl hodinou. V jeho bytì musela nejdøív projít kolem tratolištì krve      
u kuchyòské linky a teprve pak se dostala ke spícímu Tomášovi. Znovu se 
jí udìlalo šoufl. Nejdøív z té Vendulèiny krve a pak z toho, jak v blízkosti 
nìèeho takového vùbec mohl usnout. To druhé bylo mnohem horší. 
Najednou pro ni pøestal být oním pomyslným rytíøem na bílém koni. Zaèala 
se s ním vnitønì louèit. Její souboj mezi láskou a odporem trval nìkolik dní. 
Pak mu vrátila klíèe od bytu, popøála mu hodnì štìstí a koneènì se cítila 
svobodná, i když to hodnì bolelo. 

XIII. Lži, sex a palubní lístek

Za celý týden, co byl Patrik pryè, napsala jen jedinou stránku. A ta 

stránka byla ještì navíc o nìm. Až teï si uvìdomila, co dosud nechtìla 

vidìt, nebo dokonce pojmenovat: že jeho nepøedvídatelné chování plné 

náhlých zvratù je tím nejlepším impulsem pro její tvorbu. „Jsi moje štìstí,“ 

øíkával jí. O. si dnes musela koneènì pøiznat, že on je její inspirace. 

Když od nìj pøed necelým pùl rokem odjíždìla a pøes slzy nevidìla na 

cestu, nepøedpokládala, že by se tam ještì nìkdy chtìla vrátit. Po mnoha 

Patrikových pokusech o smíøení se nakonec vrátila, a to právì vèera.         

V noci jí znovu vyznával lásku a øíkal, jak ji miluje, obdivuje, potøebuje. 

Ráno ji požádal, aby mu pomohla vybalit vìci z jeho cestovní tašky. Když 

se tøídìní a úklid vìcí chýlily ke konci, objevila O. v jedné z postranních 

kapes, o jejichž vyklizení ji sám požádal, palubní lístek se jménem jeho 

bývalé, kvùli níž pøed pùl rokem vztah s Patrikem ukonèila. Informace na 

jejím palubním lístku se zcela shodovaly s datem, èasem i místem Patri-

kova odletu. Kdyby veèer z letištì nejel Patrik rovnou za O., kdyby ji ještì 
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znovu neujiš�oval, aniž by se na cokoli ptala, že na Maledivách nebyl         

s žádnou ženskou… 

Neèekaný objev na ni zapùsobil jako ledová sprcha. Vzhledem k tomu, 
že trpìla alergií na chlad, byl její prožitek asi tak trojnásobnì mrazivý,     
ale právì proto pùsobil jako silné anestetikum, které zvyšovalo 
pravdìpodobnost, že celou tuhle odpornou situaci zvládne. Rychle si 
srovnala myšlenky v hlavì. Tak pøedevším, Patrik ji podvedl. To je neod-
pustitelné. Bylo jí jasné, že ta zlato kopající kreatura, jíž teï nemùže pøijít 
na jméno, dala svùj palubní lístek do kapsy Patrikova zavazadla zcela 
zámìrnì, jako vzkaz pro O. Je vidìt, že dobøe zná Patrikovu bez-
starostnost, tenhle tah jí totiž vyšel dokonale. Patrik tím u O. konèí. Jestliže 
jeho životu stále vládne ta, s níž se údajnì už dávno rozešel, nemá smysl 
ve vztahu pokraèovat. Možná Jarunì ještì naposled koupí nìjaký zlatý 
šperk k narozeninám, které má za pár dní, aby mu zase neudìlala nìjakou 
schválnost. Nedávno ho tajnì pøihlásila na internetovou seznamku a taky 
mu založila úèet na Facebooku. Teï se jen poøádnì nadechnout a rychle  
to dokonèit.

„Proè jsi mi neøekl, že jedeš na Maledivy s Jarunou?“ stála proti nìmu   
s palubním lístkem v ruce, když se vracel ze své pracovny pro další vìci.

„Nevìdìl jsem, že to tady je,“ koktal a uhýbal, když mìl pøímo pøed 
oèima usvìdèující dùkaz. 

„Aspoò ze mì nedìlej idiota a nelži mi takhle hloupì,“ øekla O. naprosto 
klidným hlasem.

„Nechtìl jsem tì zbyteènì rozrušovat, tak jsem použil tuhle milosrdnou 
lež. Ten pobyt byl zaplacenej hodnì dlouho dopøedu, vìø mi, lásko moje.“

Patrik byl suknièkáø, ale ne hlupák, a tak vìdìl, že jakékoli vysvìtlování 
všechno jenom zhorší. I tak už bylo témìø všechno ztraceno. O. byla 
rozhodnutá. 

„Tak to se ti povedlo, takhle jsi mì opravdu vùbec nerozrušil. Myslela 
jsem, že nám to tentokrát vyjde, ale spletla jsem se. Už bych ti nemohla 
vìøit ani slovo. Když chceš podvádìt a lhát, aspoò si zkontroluj všechny 
kapsy, amatére.“

Patrik se ji snažil zadržet a znovu vysvìtloval, že Jaruna na spoleèné 
dovolené, kterou platil on, trvala. Jak jinak, pomyslela si O. Letenky i pobyt 
prý nebylo možné bez osmdesátiprocentního stornopoplatku zrušit, a tak 
prostì odletìli. O. už ale všechny ty podrobnosti pøíliš nezajímaly. Chtìla 
být sama, chtìla mít klid. 

O hodinu pozdìji už byla zpátky ve svém bytì. Patrik v roli bigamisty 
naprosto selhal, nebo� se ukázalo, že øadu významných detailù nemá tak 
docela pod kontrolou. Jarunina intrika v podobì podstrèeného palubního 
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KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy V.

Pøíbìh nenaplnìné lásky

Když jsem studoval na keramické škole v Teplicích, zavedl naši tøídu 
uèitel kreslení na výstavu fotografií ve foyer teplického divadla. Tam mì 
upoutala fotografie plavovlasé dívky s nádhernì smyslnými rty. Dlouho 
jsem si ji prohlížel a cítil stále vìtší fascinaci. Spolužáci už scházeli 
schodištìm divadla k východu, ale já jsem se ještì vrátil k fotografii. Byl 
jsem ve foyer sám. A tu jsem podlehl kleptomanskému nutkání a nìkolika 
doteky jsem uvolnil fotografii z rámeèku a zastrèil ji do náprsní kapsy saka. 
Donesl jsem ji do internátu, do své podstøešní komùrky, a stále znovu jsem 
ji dychtivì prohlížel. Nosil jsem ji potom stále s sebou a byl-li jsem sám, 
díval sem se na ni.

Jednou jsem se pochlubil svým èinem pøátelùm z kroužku vydavatelù 

ilegálního studentského èasopisu, kteøí se scházeli v mém podkroví. 

Z ODKAZU

lístku byla velmi laciná, zato však úèinná. O. se ale bez ohledu na tento  
fakt rozhodla, že Patrikovi další šanci nedá. To zjištìní sice bolelo, ale už 
mnohem míò než pøed pùl rokem. Zdálo se, že výcvikový tábor trapného 
flirtování pøece jen pøinesl své ovoce, možná by ale nemuselo chutnat tak 
hoøce.

Podívala se znovu na zaèátek rozepsané kapitoly, kde tvrdila, že jeho 
nepøedvídatelné chování plné náhlých zvratù je tím nejlepším impulsem  
pro její tvorbu. To je sice možné, ale po tom všem už u nìho žádné další 
impulsy skuteènì hledat nebude. A rozhodla se poslat Patrika dál, moèálem 
èerným kolem bílých skal. 

(Pokraèování pøíštì)

Minipøíbìhy

PØÍBÌH

NEPØIBÌH

ZAMETAL

ZA METÁL
ZAJEÈÍ PØÍBÌH

ZAJEÈÍ - PØIBÌH

Pøíbìh Fanny Hill:

PØÍ

BÌHNA
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Jedním z nich byl žák pedagogického gymnázia Jan Koblasa. A ten si pøi 

prohlížení uvìdomil, že drží v ruce fotografii své spolužaèky Jany Brožové. 

To byla pro mne radostná zpráva. Napsal jsem Janì dopis a poprosil jsem 

ji o schùzku. Jak dychtivì jsem èekal na její odpovìï! Jan mi pøinesl její 

krátký dopis, v nìmž mi navrhla sejít se na vyhlídce nad Kamennými 

láznìmi.

Já jsem si pùjèil od spolužáka jeho sváteèní sako a vydal se na kopec, 
který se zvedal nad støechou internátu. Byla krásná jako na ukradené 
fotografii a pøiznala se, že má krádež jí imponuje. Dovolila, abych jí psal. 
Bylo to krátce pøed prázdninami. Napsala mi pozdrav z hor. A to byla 
poslední zpráva od ní. Po prázdninách už se do školy nevrátila.

Dlouho jsem pro ni smutnil. Fotografii jsem dlouho choval jako relikvii ve 
svém deníku. Ale mé deníky mi ukradli spolubydlící, když za mé návštìvy  
u rodièù v podkroví vypukl požár a mé vìci vynesli na chodbu. Už mám 
Janinu krásnou tváø jen ve vzpomínce.

Pøíbìh mé knihovny

Dávno vìøím s fyziky a taoisty, že vesmír vznikl náhodou. A že o mém 
životì v tomto svìtì rovnìž rozhodla náhoda.

Jako malý chlapec jsem chtìl mít vlastní knihovnu a kupovat si sám své 
knížky. Šetøil jsem si peníze z dárkù dospìlých èi z prodeje spadaných 
jablek nebo z odmìn za drobné služby. Tak jsem jednoho dne koupil           
v krámku knihkupce a vazaèe knih pana Gregory svou první knížku. Auto-
rem byl ruský spisovatel Ivan Šmeljov. Ta knížka mì provází na všechna 
místa, kde žiji. Jedna ze dvou povídek knihy se jmenuje Polièka. Šmeljov    
v ní píše, jak od svého strýce spisovatele dostával první knížky a ukládal   
si je do bednièky od makaronù. Jmenuje autory, které èetl. Tak jsem pozná-
val i já jména spisovatelù, které jsem si zamiloval: Hans Christian Ander-
sen, Nikolaj Vasiljeviè Gogol, Ivan Alexandroviè Gonèarov, Ivan Andreje-  
viè Krylov, Ivan Sergejeviè Turgenìv, Alexandr Sergejeviè Puškin, Vasilij 
Andrejeviè Žukovskij. Dodnes jejich knihy stìhuji všude s sebou.

Mám je teï ve svém domì, ale vím, že ve svých jednaosmdesáti letech 
už je nebudu èíst. Knihy dostane ode mne darem Èeská národní knihovna. 
Je jich více než deset tisíc. Šest místností domku zaplòují regály. Tam stojí 
s nimi i svazky, jichž jsem autorem. Z té hory cizích knih se zrodila myš 
mého dílka.

A tak konèím pøíbìh mé knihovny také knihou pøíbìhù. Její autor Peter 
Nadas ji nazval Paralelní pøíbìhy. Má 1760 stran.
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Andulka konopì moèila...
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

rombus – turistika
(Trinke-witze-verze)

rombus spoj s pøevahou nepøizpùsobivých pasažérù
rubrum odvrácená strana záliby v destilátech
RWE trhá znaènou silou
samuraj sama sobì poskytovat pøíjemné pocity
satira samice satyra / masochista
sekret prudký políèek
sekvence opakované krádeže hrobové výzdoby
sensitivní noèní mùra žárlivce
serotonin melodické vìtry
servis defekace v bivaku
skalpel pùvab nepøístupných hor
skicák sjezdovka zasažená oblevou
skinefekt nevhodné použití fotoblesku
sklerotik pùvodce bouøí ve sklenici vody
solipsismus stimulace bolestí pøi drezuøe psù
spekulace podezøele levný joint
stoper sbìratel psacích pomùcek
studie pøenos pocitù chladu
struktura zdroj mléka
subordinace výnosná soukromá geriatrická praxe
surrealismus støízlivý náhled na význam sýrù
suzafon pøíznivec užívání šlechtických titulù
tajfun tichý pšouk
technika jejich prostor
tendr onen lékaø
tiramisu nešetrné zacházení se stolním nádobím
Titicaca laskavé plísnìní dítìte za defekaci
traktát rozmrzání kamionu
trampolína promiskuitní trampka
transkript kryptolog v transu
trinity znaèka spojovacího materiálu
tubus zastávka autobusu
turistika honák dobytka / inseminátor
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O VŠEM MOŽNÉM

DANIELA KOVÁØOVÁ

Slovo o slovì
Na poèátku bylo slovo.
Jistì, na poèátku bylo slovo, proto spolu mluvíme, proto èteme a píše-

me, telefonujeme si, dorozumíváme se døíve dopisy a dnes textovými 
zprávami a maily. Èlovìk je prostì tvor slovesný, zejména ten, jenž se cítí 
být spisovatelem. Slova se dìti uèí od rodièù poslechem a odzíráním, k èe-
muž je nezbytný osobní kontakt a vzájemná interakce. Z obrazovky 
poèítaèe nebo z tabletu se žádné dítì øeèi nenauèí. 

Na poèátku tedy bylo slovo. Slovo by mìlo být pøesné; nemá být øeèeno 
jen tak do vìtru a bez pøedchozího uvážení, protože slovo zbrklé èi neu-
vážené zpùsobuje nedorozumìní a nepochopení. K tomu, aby si lidé nero-
zumìli, nepotøebují nutnì odlišný jazyk. Staèí, pøedstaví-li si pod stejným 
slovem nìco jiného.

Slovo by mìlo zaznít nahlas. Lidé si èasto slova jen myslí, a pak se diví, 
že na nì ostatní nereagují. Kdo chce, aby slovo pøetrvalo, musí se posta-
rat, aby bylo nìkým èi nìèím zachyceno, vtesáno, zapsáno, vytištìno.        
V opaèném pøípadì se slovo ztratí mezi ostatním hlukem v prostoru, jako 
kdyby ani slovem nikdy nebylo. Taková slova tvoøí slovesný smog.

Slova se v prùbìhu èasu mìní. Mìní se nejen jejich význam, ale 
nìkterá umírají, když už je lidé nevyslovují, nepíšou a netesají, a jiná se 
objevují èi rodí, aby se jimi daly oznaèit vìci nové a døíve nevídané. 
Nedávno naše úøady poslaly na smrt pøechodníky, protože je stejnì nikdo 
správnì nepoužívá a dìti ve škole jim nerozumí. Nìkdo je tedy zakáže       
a zákaz vyjeví slovem. Nic lepšího totiž stejnì nemá. Ale co zmùže slovo 
proti slovu?

Nìkteré shluky slov jiným ubližují, urážejí a bolí. Jiné jsou plny hrubosti 
a zášti. Nìkteré už pøi vyslovení lžou, klamou tìlem, zakrývají pravý 
význam nebo dokonce sdìlují pøesný opak sebe sama. Èlovìk slovesný si 
pak zoufá, jako kdyby byl sám nemocen. Jako kdyby ubližovali pøímo jemu, 
protože jeho podstatou je slovo. A když vìtì chybí èárka, jako by sloves-
nosti trochu ubylo.

Na poèátku bylo slovo. Ale které? Je mnoho slov, jež mohla být oním 
prvním. Patrnì Bùh. Ale možná také pravda. Nebo ano. Anebo ne. Možná 
dokonce dobrý den. Nebo na shledanou. Osobnì bych si pøála, aby tím 
prvním slovem bylo nìco prostého, jednoduchého, a pøitom nezbytného, 
neznièitelného a trvalého. Tøeba dìkuji.  
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Chotìšovský dùm, dnes národopisné muzeum, stavba honosící se èle-
nitým renesanèním štítem, poklidnì bílou omítkou i pravidelným øádem 
oken fasády. Píše-li Macháèek, že v dobì renesanèní se zadní hospo-
dáøské èásti domu zvyšují, ba dochází k jejich propojení s èástí pøední 
malým prùchozím køídlem, nebo� i nástavby ve dvoøe bývají obytné, je toho 
Chotìšovský dùm jedineèným dùkazem. Ano, pohledu návštìvníka se po 
cestì dlouhým mázhausem otevøe pohled na lodžie podepøené útlými 
sloupy, jak to bylo módou tøeba v renesanèní Itálii. A byla to sdružení 
italských stavitelù, architektù a polírù, kteøí se vydali za prací na sever,   
aby i Plzni ležící témìø uprostøed Evropy vtiskli moderní podobu. Práce tu 
bylo dost, zejména po roce 1507, kdy støedovìkou tváø mìsta z vìtší èásti 
znièil obrovský požár. Pùvabnou vzdušnou lodžii domu jeptišek z kláštera   
v blízkém Chotìšovì navrhl také nìkdejší Ital, který se usadil v Plzni, Jan 
øeèený Vlach èi také Merlián nebo Škarpalín. Pokud bychom poskoèili        
v èase na samý poèátek kruté tøicetileté války, zastihli bychom zde tøeba   
jen tiše špitající hlouèek zdìšených øádových sester, které ve svém klá-
šterním domì hledaly útoèištì pøed bojovými oddíly protestantského 
generála Arnošta z Mansfeldu. Píše se 21. listopad leta pánì 1618. Jak 
pochodí jejich pøímluvkynì? Arnošt Mansfeld jí šel pøeci za kmotra. Mohl  
by se smilovat! Ano, všem ètrnácti jeptiškám, tøem èekatelkám a pìti novic-
kám, tedy duchovním pannám, se zdaøilo vyprosit a zajistit bezpeèný prù-
vod do nového útoèištì. Podíváme-li se na fotografie dvorku nìkdy z pøe-
lomu 20. a 30. let minulého století, vidíme mezi arkádovými oblouky a døíky 
sloupkù rozvìšené sušící se prádlo. Ano, po Josefínských reformách ru-
šících øadu klášterù zakoupil Chotìšovský dùm mydláø Koutecký a od jeho 
pravnuèky, Jenny Koutecké, byl pozdìji zakoupen pro muzejní úèely. 

O paní Jenny se øíkávalo, že bývala pøísnou dámou. Svým nájemníkùm 
napøíklad zakazovala držení domácího zvíøectva. Jak ji asi muselo kdysi 
vydìsit, když se ze sklepa domu zaèalo ozývat hlasité hejno kachen?     
Jak prozrazují povìsti a škádlivky zachycené poèátkem minulého století 
sbìratelem Jaroslavem Schieblem, údajnì mìly kachny pøiplout po vodì 
zatopenými chodbami plzeòského historického podzemí z nìjakého jiné- 
ho domu. Co když si však z paní Koutecké nìkdo prostì jen tak vystøelil?   
Kdo ví.

Pokud bychom chtìli nasát atmosféru staré Plznì, je Chotìšovský   
dùm pøímo ideálním místem! Z jeho dvora se totiž vchází do expozice 

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Chotìšovský dùm a renesance 
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Svatý Jan Zlatoústý vypustil ze svých zlatých úst toto moudro: „Žena je 
zdroj zla, pùvodkynì høíchu, brána pekla, pøíèina všech našich utrpení.“     
V žádném pøípadì já to za zlatá slova nepovažuji. Avšak nic naplat, jednou 
je to svatý, dokonce uèitel církve, a tak jej nelze kritizovat. Vìtší autoritou 
snad mùže být už jen Bible svatá, a tak se do ní podívejme, co je a co není 
žena. Zaènìme od Adama. 

Bùh stvoøil èlovìka, aby byl jeho obrazem, stvoøil ho, aby byl obrazem 
Božím, jako muže a ženu stvoøil je. A Bùh jim požehnal a øekl jim: „Ploïte   
a množte se a naplòte zemi.“ O nìco dále je ale psáno: Hospodin Bùh 
postavil èlovìka do zahrady v Edenu, aby ji obdìlával a støežil. A pøikázal 
mu, aby jedl co chce z kteréhokoliv stromu kromì stromu poznání dobrého 
a zlého, jinak že propadne smrti. Pak Hospodin Bùh usoudil, že není dobré, 
aby byl èlovìk sám. Uvedl proto na nìho mrákotu, až usnul. Asi to bylo jako 
když anesteziolog uspí pacienta pøed zaèátkem operace. Vyòal pak z èlo-
vìka jedno z žeber a uzavøel to místo masem. Dnes bychom øekli, že 
operaci ukonèil transplantací. Z žebra, které vzal z èlovìka, utvoøil pak   
Bùh ženu, zøejmì kombinací klonování a genetické manipulace, a pøivedl    
ji k nìmu. Èlovìk pak zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tìlo z mého tìla! 
A� muženou se nazývá, vždy� z muže vzata jest.“ Proto se o ženì, je-li 
pìkná, dones øíká, že je to kost.

Vinou ženy, která podlehla svodùm hada, a vinou muže, jenž podlehl 
svodùm ženy, oba neuposlechli zákazu a pojedli zakázaného ovoce. Žena 
však jako první jedla, první se stala vševìdoucí. A tak co zbývalo muži než 
pojíst to ovoce taky, nechtìl-li být za hlupáka. Jinak by chudák ani nevìdìl, 
že je nahý, zatímco ona, jen co zakázané ovoce pojedla, to už dobøe 
vìdìla. Polehèující okolností pro oba je to, že zakázané ovoce chutná 
nejvíce. To jim ale moc nepomohlo a za trest byli oba vyhnáni ze zahrady 

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Žena mužena – brána pekla

národopisného muzea, která zájemce provede každodenním životem staré 
Plznì hned nìkolika staletími. Hloubavìjší návštìvníci se mohou vypravit    
i do muzejní badatelny v nejvyšším patøe domu. Mezi jinými jim tu k tématu 
nabídnou tøeba velmi zajímavou knihu Žili jsme ve starém domì, spisek 
paní Váòové, nebo Hrobnici od Všech svatých z roku 1941 sepsanou 
plzeòskou uèitelkou klavíru Rùženou Kovaøíkovou. Pro každého je pak 
urèena velká skøíò nazvaná knihobudka a stojící dole v prùjezdu. Knihy lze 
zdarma pøinést i odnést. Romány, poezii, cizojazyèné publikace...
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Eden. Pak teprve mohlo dojít k naplnìní Božího požehnání, aby se lidé 
množili a naplnili zemi. Jen co zvìdìli, že jsou nazí, a na sebe pohlédli, 
hned je to trklo, hned vìdìli, jak mají ono požehnání podobající se spíš 
zadání naplnit.

Ale co chtìl vlastnì Bùh na zaèátku, lépe øeèeno: chtìl od poèátku 
jedno a totéž? Je vševìdoucí a od samého zaèátku chtìl, aby lidé jeho 
zákaz nedodrželi? Vždy� napøed to vypadalo, že lidé mají navždy setrvat 
pouze ve dvou exempláøích v zahradì Eden. Pøitom, jen co je stvoøil, po-
žehnal jim a øekl: „Ploïte a množte se a naplòte zemi.“ Asi vševìdoucí 
bude a dobøe vìdìl, že zahrada Eden je pro Adama s Evou jen pøe-
chodným bydlištìm. Musel poèítat s tím, že ten zákaz nedodrží, když už je 
jednou vševìdoucí. Pak by to celé divadlo s hadem bylo souèástí Božího 
úradku.

Dále se doèteme, co Evì neboli Živì øekl Bùh, aby ji potrestal za její 
neposlušnost: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti tìhotenství, syny 
budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude 
vládnout.“

Adamovi pak øekl: „V potu své tváøe budeš jíst chléb, dokud se nena-
vrátíš do zemì, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Oba tak 
pøišli o nesmrtelnost a vìènou pohodu, jíž je život v nevìdomosti.

Všechno lidské trápení mohlo skonèit, kdyby se prach Adamùv a Evin 
do prachu zemì navrátil, aniž by po sobì zanechali potomkù. Staèilo se 

ovládnout. V Prvním listì Korint-
ským píše apoštol Pavel, že je pro 
muže lépe, když žije bez ženy.         
A kdyby žili všichni muži bez ženy, 
nebylo by za nìjaký èas høíšného 
lidstva. Na poèátku by bylo staèilo, 
aby se ovládl jeden muž. Teï by   
se jich ale musely ovládat miliardy. 

Ono to sebeovládání, pøiznejme 
si, ale není jen tak, když jsou ženy 
tak svùdné a pøitažlivé. Vždy� i sva-
tý Augustin se modlil: „Pane dej mi 
zdrženlivost. Zatím ale ještì ne.“     
A to byl svatý, jak má potom být 
zdrženlivý èlovìk obecný? Vždy�     
v tom v slzavém údolí, v nìmž žije-
me, nás brána pekla, pøed níž nás 
svatý Jan Zlatoústý varuje a jíž  
nám apoštol Pavel nedoporuèuje, 
zve na procházku rùžovým sadem.



18

MLADÝ ZÁPAD

VÍT PROCHÁZKA  

Nebylo vlastnì nic
Kodrcáme

Zpátky ve vlaku. Povídej
kolejím, že se svící nehasne
plamen, když Hubièka
výpravèí šetøí si vosk na
skrytìjší hrátky, jež stínuje
lucerna rudého kombiné
Lady Old Like Young 
(Rozumìj, z pùjèovny, která
nezapovídá vzdìlanost
všestrannou za šmajchl 
s volebním právem)
Kodrcáme. Grüss Gott za Tvoji
pøímluvu. Žuchnul vedle
topiè. Nemá práci (padlý
výraz pro džob – pozn. pisálkova)
A když, sveze dìtiny do vzpomínek
na minulá, na pøedminulá 
století. Momentky veselí 
s bouøkatými fintily 
demokracií v Americe
gulagy v Rusku, beatlemanií
Na Vlachovce a Toufarem
Panfaráøem
vrženým, kde se tonáži
lidství nevzpìèují sloni 
Ani 
ANi     ANI
!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bavíte se? Pøiložíme na
prodlouženou jízdu
pitomci?

Ke kostelu táhnem
„Cože? V tuhle dobu?“ Nech
mì dopovíst. Zaèali snad  

jsme o svíci. Ještì sirku
vypátrat. Vymámit. Vykouøit

Ustelu si v obýváku 

Neumírej

Neumírej
Povíme si na konci
trápilo nás ráno, odpoledne, veèer
Hnalo nás Rádlo za honci
zaslechnout shùry: „Neser.“

Neumírej
Zrada dramat v zimì
Jakápak metafora?
Punè Paštuna v Limì
puèí upít koráb

Neumírej
Eštì Òáké bude
Nebylo vlastnì nic
Èelist èas rovu klube
Slovu – tomu furt je hic

Na melodii  
A Groovy Kind Of Love

Vcházela jsi
zimní pozdrav vál
poslední, protože
nemùže oèekávat
zemi, uzraje-li
protože zralí krystal 
odmítají
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V èase, kdy rùst musí se
po svém
v èase skoøepin a špíny
protože na bílé staví
fronty za øetìz veleknìží
táhlí

Protože my se naèekali

Z rodiny Cyklù
Ty 
nad kolobìhem výjimka
poslední
vcházející

Akrostich 

Vábitelé,
Inkognito dujte na lesy
Trumpetou

Pøes naducaná ústa.
Raète básnit, pìt
O klínu žen; jak s
CHrtem se mnou si hrajte.
A
Zalžete pravdu,
Kdykoli pády cení,
Akrobati alabastroví!

Xavier

Bylo 2:29, topení pøestalo
høát 
a lampy pøedly nadìji
na šíø paprsku osiøelou
nití.

Èerná, co míjí – jest sobota.
Venkovní nálet stydlivého

adventu
a uvnitø ublikává
Morseova Fausta abecedu.

Japonské andìly kryjí tuplované
                                             støechy. 
„Je to jistìjší,“ plácal ïábel pøi
                        rauchpauze z okapu.  
Jest 2:38 – co trvá, vykaž k omìji.

Zelená

Tak dej už pokoj stromùm, lukám
Halíš je, vìzníš, zatìžkáš
Nenu� cpát osten do bodláèí
vztekem snad, že opadání
                                       promeškáš

Køídla se nehluènì zvedala

Køídla se nehluènì zvedala. 
Naproti dveøím vypichují odteplený
jed pøíchozího.

Už podzim, psa vháním do
pøedsínì. On má plno a ne 
každý svádí kòukot po vìtru.

Kopou zlata patou placení
jarem výtržníci. 
Je vás tak mnoho, tak skoupì, tak
hebce. Otec musí darmo setnout
prošlost skývy, a vy èuèíte, jako by
neobehráli. Novì. Zas. 
Vás.

Ještì není zima. A tøebaže Sárou
chvìje, pøivede Izáka. On
èi èlovìk. 
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Za sebe se vyvraždili, sebou 
                                       se vyvrátili,
zamlkli,
zalkli, zvrácené vzkøísili.
Zvrácení ne-vyzvrátili. 

Zástupnì žehrám pøes tkanièku

dìjin.
Nevím, jak padnu. Že! To a jen.
Jsem.

Objal jsem letní svítání. Stejnì
objímáme strach. Poøád je tma.
Není dotek… cesta… léto. 

(NE)KRITICKY

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Šestisetstránková pocta
Na poèátku nebudiž slovo, ale sponzoøi. Nebýt totiž finanèního pøispìní institucí 

jako Státní fond kultury ÈR, Ministerstvo kultury ÈR a Nadace Èeský literární fond – 
a samozøejmì nebýt  obìtavé vstøícnosti pražského nakladatelství Jana Šavrdy 
dybbuk –, nespatøil by na rozhraní loòského a letošního roku vydaný opulentní 
svazek, zahrnující (bezmála celé) souborné dílo básníka a prozaika Zdeòka 
Barborky s výmluvným názvem Hommage (básnì a prózy), nejspíše dlouhá léta 
svìtlo svìta. Z Plznì na tento bohulibý úèel nedoputovala ani jedna korunka èeská.

Co však s tím má západoèeská metropole spoleèného? Zdánlivì zcela zane-
dbatelný fakt, že Zdenìk Barborka (žijící v letech 1938 až 1994) mùže být pokládán 
za nejvýraznìjší osobnost plzeòské literární kultury z druhé poloviny minulého vìku. 
Vìru i navzdory tomu, že ho páni akademici vùbec nezaøadili do Slovníku èeských 
spisovatelù od roku 1945 (Praha 1995) a dali pøednost mnohem pomíjivìjším osùb-
kám. V Plzni se Barborka sice nenarodil a strávil zde pouze urèitou, by� významnou 
èást života (než v roce 1979 z existenèních dùvodù odešel do provinèního exilu        
v Bohušovicích nad Ohøí), vyrostl však v ní, vrátil se do ní po studiích na pražské 
konzervatoøi – a pøedevším se tady rozepsal. Nejprve  psal básnì a operní libreta. 
Právì v Plzni (až na výjimky) bylo knižnì vydáno to málo, co stihlo za umìlcova 
života vyjít. A pak dlouho, více než dvacet let skoro nic. By� dozajista 
nezapomínáme na èasopisecké publikace v Plži a v Tvaru.

Pojïme ale k meritu vìci: opakujme, že témìø šestisetstránková knižní pocta 
Zdeòku Barborkovi nazvaná Hommage (dybbuk, Praha 2018) vyšla v dùkladné 
textové pøípravì a s arcizevrubnou edièní poznámkou Michala Jareše a s doslo-
vem Roberta Jandy. Neúnavné píli, s níž Janda shromažïoval dostupné i zèásti 
nedostupné autorovy texty, by mohla být Hommage pøipsána. Pokud však kniha 
zahrnuje veškeré doposud známé autorovy básnì èili jeho dílo básnické, neob-
sahuje ani nekomentuje Barborkovy rozhlasové hry a scénáøe, operní libreta, 
korespondenci, písnì, knižnì vydané Povìsti od Husího køídla – a pøedevším          
i nìkteré strojopisné prózy. Z umìlcova literárního odkazu nebásnického se pro 
úèely dané publikace poøídil jen výbor, by� prozaické práce (nejednou inklinující       
k básním v próze sui generis) pøesto zahrnují necelou polovinu tohoto titulu.
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Jak o konkrétních textech a o jejich povaze (z Jarešovy edièní poznámky), tak      
o básníkových plus prozaikových životních osudech a o jeho umìleckém vývoji      
(z Jandova doslovu) se lze dovìdìt vše, co bychom vìdìt mìli; mùžeme tudíž      
na konstatování obou barborkologù v plném rozsahu odkázat a neopakovat vícekrát 
již øeèené. Za podstatnou považujeme též informaci, že Barborka byl zøejmì po-
slední reprezentant vlny èeského experimentálního básnictví (zvláštì let šede-
sátých a zèásti i sedmdesátých), jehož dílo nebylo ještì v náležité šíøi vydáno a nad 
nímž se rok po roce, desetiletí za desetiletím stále víc vznášel neúprosný ortel 
zapomnìní. Což vìru nejsou marná slova: opoždìné vydání barborkovského svaz-
ku k nám pøichází ve chvíli, kdy, jak píše Vojtìch Nìmec v Tvaru, mnozí souèasní 
básníci støední generace „zaujímají k poezii Barborkova typu spíše odmítavý po-
stoj“. Jistì jak kteøí a jak kdy, leè vlna básnického experimentování se vskutku stala 
úkazem z literárního muzea a Zdenìk Barborka do nìho vstoupil pøespøíliš opož-
dìnì. Což významu dané publikace z pražského dybbuku arci nikterak neubírá.

Zároveò jí však zmínìná skuteènost vtiskuje zjevnì retrospektivní èi doku-
mentární charakter opírající se o zásadu, nech� je úhrnnì vydáno vše, co vydáno 
být nemohlo nebo jednoduše nebylo. Zaøazeny jsou sem tudíž i texty, které mají 
vyslovenì dobovou hodnotu a svìdèí o tehdejších tvùrèích tendencích, k nimž patøí 
i autorova vstupní úvaha o „nové poezii“ (uveøejnìná roku 1967). Do ní Barborka 
øadí i její odnože èili poezii konkrétní, spatiální, vizuální èi fónickou, pøedevším se tu 
však zcela zamítavì vyhraòuje proti takzvané poezii tradièní. V jejích hájemstvích 
spatøuje rodák z Rokycan s polemickou vervou ponejvíce „masu veršovníkù touží-
cích vyzvonit a veøejnì exhibovat své nitro“. Netažme se, zda se tato neslitovná for-
mulace nedá vztáhnout i na tvorbu autorù experimentálního básnictví. Mùže nás 
však zarazit, že k podobným „veršovníkùm“ by patøili namátkou a v abecedním 
poøadí Vratislav Brabenec, Viola Fischerová, Josef Hanzlík, Václav Hrabì, Ivan 
Jirous, Petr Kabeš, Petr Král, Miloslav Topinka, Miloš Vodièka, Ivan Wernisch a jiní 
a další, zùstaneme-li jedinì u Barborkových (vèetnì ponìkud starších èi mladších) 
vrstevníkù. Namoutì, že by opravdu šlo o samé exhibující, do sebe zahledìné         
a roztouženì vyzvánìjící veršovníky, vøelejší zmínky nehodné? 

Nabízí se rovnìž úvaha o místu Zdeòka Barborky v kontextu experimentální 
poezie, úvaha, na niž v daném souboru nedošlo vùbec. Ani pro ni nebyl prostor. 
Mùžeme však zaslechnout i tvrzení, že Barborkovy básnické texty jsou do urèité 
míry jakýmsi pozdìjším klonem tvorby zejména Julišovy a pøedtím Koláøovy, toto 
tázání a pøípadné bádání ale radìji ponechme jako téma pro neuskuteènìnou 
barborkovskou rozpravu literárnìhistorického ražení. Podobná rozprava by se však 
mìla rozvinout s ještì vìtší intenzitou na téma, jaká je autorova próza, jaké má       
a má-li specifické kvality. Ta vznikala v údobí, kdy se autor s básnickými texty až    
na výjimky již rozžehnal a zamìøil se na prozaické výtvory odlišnì experimentál-
ního charakteru, které by stály za samostatnou analýzu a poté za nepøedpojatou 
interpretaci. Nepochybnì mùže jít též o alternativu takøeèené básnické prózy nebo 
„básní v próze“, jenže kráèí o mnohem rozsáhlejší literární útvary. Lze pøijít s hypo-
tézou, že ve svých prozaických pokusech, arciže nonkonformních a v pøedlisto-
padové dobì nepublikovatelných, Barborka vìdomì èinil vývojový úkrok k poetice 
literárního undergroundu. Nelze vylouèit, že umìlcùv pøínos èeské nezávislé 
literatuøe bude spatøován právì v próze tohoto zacílení, nikoli v julišovských a 
koláøovských „procesuálních“ skladbách rozmanité povahy. Anebo nikoli.
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Rozluème se s knižní poctou Zdeòku Barborkovi povýtce kulturnìhistoricky èili 
miniexkursem o jeho svébytném vyhnanství ve zmínìných Bohušovicích. Cizo-
jazyènì in Bauschowitz an der Eger – v kdysi kališnickém mìstì u Terezína, které 
nadlouho pøipadlo strahovským premonstrátùm a ve kterém se narodil náš nejvìtší 
slavista a komparatista 20. století Frank Wollman (1888–1969). Podle Roberta 
Jandy odtud Barborka dojíždìl uèit na hudební školu v nedalekých Litomìøicích, 
pøedevším však tam žil „umìlecky a lidsky v naprosté izolaci, odøíznutý  od pøátel     
a kulturního dìní“. Nebyl sám, kdo se tenkrát uhnízdil v „hrádeèku“ svých tužeb 
(napadá nás F. D. Merth ve Svojšínì, Pavel Juráèek v Pøíbrami, Pavel Šrut v Hudli-
cích...), zároveò to ovšem znamená, že se i pøátelé „odøízli“ od nìj. Rozumìj od 
tvùrce co invalidního dùchodce dlícího v ústraní po mozkové mrtvici.

Pak je tu ještì jedna velká neznámá, která i po vydání knihy Hommage zùstá- 
vá velkou neznámou: totiž Barborkovy experimenty s „umìlým jazykem“ (jemuž prý 
tvùrce øíkal parajazyk nebo také paralingva). Tìmito experimenty ze sedmdesátých 
let, aè šlo o adaptaci biblické látky, se jakoby v znaèném èasovém pøedstihu umì-
lec vèlenil do pøítomných post-civilizaèních literárních a básnických trendù. Pøitom, 
jak sám píše, si „vymýšlel verše v jakési jen jemu srozumitelné hantýrce“, zároveò 
však, èteme, „ku cti mu svìdèí, že se svými frzuchexnikde nehauzíruje“. Konec-
koncù i za to si zaslouží nynìjší posmrtný hold. 

KAROLÍNA VÁLOVÁ  

Tøetí jezdec apokalypsy 
nesundává nohu z plynu

V Praze o pùl páté ráno padá na zámkovou dlažbu terasy starého vìžáku 
nedopalek cigarety. Ještì doutná, když muž, který jej odhodil, opouští byt se spící 
milou, dùm, mìsto a pravdìpodobnì i jednu rutinou zavánìjící životní etapu. Nase-
dá do èerné jedna dvojky a vydává se na cestu. S nohou stále na plynu vyráží na 
zbìsilou jízdu výpadovkou na Beroun. V podobì pikareskní stínohry se za okny vo-
zu míhají nejen stromy, lidské pøíbytky a pravidelnì rozeseté žluté kilometrovníky, 
ale i lokální bardi jako Ota Pavel, Jaroslav Foglar nebo Petr Kalandra. Bezejmenný 
protagonista ujíždí od smysluzbavujícího vztahu smìrem k sobì samému a poté až 
nìkam „doprostøed“ všeho. Ve zpìtném zrcátku se kromì krajiny støídá také èas, 
který se vyvazuje z obvyklé cykliènosti. Pøíbìh se odehrává od letního rozbøesku po 
soumrak a zároveò bìhem celého roku. V prùbìhu frenetické cesty jsou kromì 
øazení a postupného zrychlování zmiòována též letní horka, zralá jablka a padající 
listí, vánoèní svìtla, záblesky ohòostroje, lehká vùnì šeøíkù a opìt otevøená okna 
kvùli vlahému teplému poèasí. Aèkoliv jsme prozatím mluvili o pøíbìhu a hlavním 
pøedstaviteli, Miroslav Sosoi nám ve své nejnovìjší knize Èerná dvojka (Pro libris, 
edice Ulita, Plzeò 2018) nenabízí prózu, ale verše. Verše pro svou tvorbu pøíznaènì 
fragmentární a literárnì-kriticky tìžko zaøaditelné. Ostatnì jeho první román Déš�, 
který nebyl z roku 2015 byl naopak hutnì proložen verši. Formát básnické sbírky 
volnì provázané epickým pøíbìhem autorovi sedí a ètenáøe zatím baví, èásteènì  



23

jej použil i ve dvou pøedchozích knihách Žlutej král (2017) a Divá Báro (2018). 
Èerná dvojka by snad snesla pøipodobnìní k novodobému eposu o ètrnácti zpìvech 
bez názvù oznaèených øímskými èíslicemi. První až ètvrtý zpìv zaèíná velkým 
písmenem a všechny jeho další verše s písmeny striktnì malými vytváøí zdání 
jednoho dlouhého od zdi se odrážejícího výkøiku. V pátém zpìvu nastává zlom ve 
struktuøe i v rýmovém schématu. Do dìje se vkrádá veršovánka podobná lidové 
písni s pravidelným dùrazem na pøízvuèné slabiky. Popìvek z rádia? Rytmus 
monotónní krajiny za pøedním sklem? Každopádnì výrazná hudebnost v neèeka-
ném bodì, která se opìt tvorbou Miroslava Sosoie táhne jako ona pomyslná nit.

Stylistickou i tvùrèí novinkou je skládání fragmentù veršù k sobì pomocí aso-
ciací, které nejsou pouze ve významové rovinì, ale ve všech rovinách zachyti-
telných smysly. Jedná se o zvuky až souzvuky èi barvy. Místo obvyklé nároèné 
symboliky, která v minulých knihách vyžadovala od ètenáøe nemalou filozoficko-
teologickou erudici, je dùraz kladen zejména na zvukomalebnost. Zajímavì a místy 
velmi vtipnì se pracuje se slovní høíèkou práh – Praha, aèkoli je pøece známá již   
ze staroèeských povìstí. Objeví se napøíklad verš „myslím na prahu na tebe“ nebo 
„naše city prague city lehlo popelem“. Práh i Prahu chápejme v textu jako skuteèné 
pomezí, které mùže ke vstupu vybízet, ale také mu bránit. Je to váhání, lavírování, 
balancování. Mùže pøijít záchrana i pád.

Od zlomového pátého zpìvu je navíc pøíbìh tajemnìjší a abstraktnìjší. 
Dozvídáme se, že èerné auto odjíždí z mìsta, které lehlo popelem. Kdesi v dáli 
doutná a oèekávaná road movie se mìní v úprk. Navíc hrdina prochází urèitou 
metamorfózou a dost nápadnì zaène se svým vozem splývat. Pozorný ètenáø 
Sosoiových dìl si musí vzpomenout na auto Drtikol z Deštì, který nebyl. Zde však 
nejde o pochybnou rachotinu, ale o všehoschopný stroj. Zde je potøeba zmínit 
povedené a k textu velmi empatické kresby zkušeného výtvarníka Martina Karvaye, 
kterých najdeme v textu i na obálce hned nìkolik. Karvay jde ve svých obrazových 
asociacích ještì dál a kreslí automobil s lidskými orgány. Kresby mají s verši styèné 
body zejména ve znázornìné  temné beznadìji, jíž probleskuje svìtlo ironie, a také 
v urèité èernobílé schematiènosti. Šrafování se míhá pøed oèima stejnì rychle jako 
krajina kolem automobilu. A také možná nabízí odpovìdi na otázku, zda „èernou 
dvojkou“ nejsou øidiè a jeho vùz.

Muž, kterému patøí všechny vnitøní monology knihy, tedy v podivuhodné sym-
bióze se starým autem, s rukama za�atýma do volantu a s nohou vytrvale na plynu 
se øítí bez zastavení, bez nádechu. Cesta vpøed je témìø neosvìtlená, informace    
z map selhávají a v odrazu zpìtného zrcátka doutná spáleništì. Všechno navíc 
postupnì zahaluje dým a štiplavý zápach. Je naším (anti)hrdinou žháø, vidinami po-
sedlý šílenec nebo jen vztahovou a osobní krizí zmítaný muž? Krajina zaèíná mít 
apokalyptický ráz, verše se znovu vrací k tématu èasu a možnosti se od nìj osvo-
bodit. Nyní se však objevuje v podobì zlovìstného tikání a neodbytného odpoèí-
távání „motor klidnì a cyklicky konèí a zaèíná, pøi sešlápnutí pedálu, svùj perpetum 
mobile algoritmù“. Pokud se zamìøíme na všudypøítomné symboly ohnì a zmaru    
a pøipoèteme-li èernou barvu dopravního prostøedku, dostaneme vizi témìø hod- 
nou Apokalypsy ze Zjevení svatého Jana. Ostatnì, musí jezdci zkázy jezdit na 
koních? Nebo snad mìsto hoøelo jen letním dnem, bylo sežehnuté vášní a zapá-
lené jediným polibkem? Nebo prostì vzplál onen ranní nedopalek? Každopádnì      
v závìru knihy se soumrakem pøichází „déš�, který nebyl“.
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

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

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích u Plznì

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

Jiøí Pejla (1958 Plzeò) - konstruktér, laický kazatel, básník, žije ve Zlínì

Vít Procházka (1988 Strakonice) - právník, básník, žije v Horažïovicích

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

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

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

Karolína Válová (1979 Praha) - romanistka, doktorandka FF UK
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