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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

„Jak bych to dìlal (nedìlal), kdybych 
to umìl.“ Touto domnìlou citací nezná-
mého autora nadepsal Josef Brùèek 
svùj pøíspìvek ke kritice a recenzím ve 
ètvrtletníku Dobré divadlo dìtem. Redi-
guje jej Ludìk Richter a s naším literár-
ním mìsíèníkem má cosi spoleèného.  
S opravdovým zaujetím se zabývá tím, 
co okruh (jeho/našich) ètenáøù zajímá, 
èím žijí. A jak to dìlají. Pro dramatiky      
i interprety dìtských pøedstavení i lite-
ráty najdeme jistì øadu spoleèných 
jmenovatelù: s vervou, z pøesvìdèení,  
z vnitøní potøeby, z touhy po sdìlení… 
To vše spolu s neotøelým vyjádøením     
a využitím umìleckých prostøedkù dává 
vzniknout umìlecké tvorbì. Provází 
všechny generace. Autoøi z plzeòského 
regionu vám ètenáøùm na stránkách 
Plže nabízejí ty své trošky. V poezii zralí 
mužové, kterými jsou napøíklad Bohumil 
Ždichynec a Stanislav Sedlák, stejnì 
jako mladièká, ne ještì patnáctiletá, bás-
níøka Kristýna Drnková (mimochodem 
vnuèka klatovského literáta Miroslava 
Sulana), která se zhlédla v rýmech.

Možná se do èerného trefil Ivo Fencl 
s prózou Devìt spisovatelù a desátý 
kritik, stavìjící se zároveò do role re-
cenzenta v rubrice (Ne)kriticky. Nechybí 
samozøejmì ani letošní kmenoví autoøi: 
Karolina Tetzeli, Stanislav Bukovský, 
Jan Jelínek, David Rùžièka a ve svém 
odkazu i Karel Trinkewitz. A protože je 
to O všem možném, tak se nám do toho 
pøipletl i prý „zneuznaný umìlec“ Vhrsti. 
Je snad jedinì dobøe, že z lásky se vy-
znal Milan Èechura. Miluje prý bedekry.

A poslední vìta k tématu recenzí: 
„Ètu je ráda, ale nejsem ten, kdo by se 
do nich pouštìl. Proto jsem ráda, že 
existují jiní, které to baví a jsou toho 
mocni.“ (Mirka Vydrová).

Všem díky.
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POEZIE

BOHUMIL ŽDICHYNEC  

Tøetí tisíciletí
Eklektický dìj
Døív než vzpomínku pohltí inkarnace,
nejen tady a teï, i dìj v poselství 
                                                  vìènosti.
Lidská posedlost vteøinami obrazu 
vìènì unikajícího pohybu, realita 
                                                    kyvadla 
vìdomí ustáleného ke sklonku èasu.

Mìsto sdílí ekumenický pøíbìh
V èekárnì zubního lékaøe se sešli:
vozíèkáø ochrnutý po mrtvici
a jeho asistent se zlomeným zubem,
muž s vytetovanou kotvou na tváøi
a žena s chlapeèkem v koèárku.
Navzájem se neznali, sblížila je událost:
vynucovali si pozornost dítìte
vytrženým zubem.
Všichni se tomu smáli.
Vymítaèi ïábla i jejich médium.

Svìt se promìòuje  
Vteøinu po vteøinì nadìluje slunce
výživnou energii, kterou zpracovávají 
fotovoltaické elektrárny.
Èas, kdy lidé stáli v úžasu
pod Eiffelovou vìží a Empire State 
                                                   Building,
jako vùnì de Riachi se rozplynul.
Stoletý Flatiron Building v New Yorku, 
pøezdívaný Žehlièka, dnes trpaslíkem
vùèi mrakodrapu Burdž Chalífa.

Expandující civilizace pøekraèuje
meze pøírodního rùstu,
smìlými vìžemi míøí ke slunci.  
V konurbaci z oceli, skla a betonu
obøi napodobují prvohorní horninu, 
ze které mrakodrapy Himalájí 
už miliardu rokù strmí k nebi.

Životní hra

Pøipomíná kuleèník a zasáhneš-li kouli 

                                                         jinam 

než do støedu, zaène se toèit kolem osy. 

V podvìdomé høe toužils po klidu 

                                                a harmonii,

ale než kohout tøikrát zakokrhal,

                                             zapøels sebe. 

Vìdomí se kamsi vytratilo a takovému 

                                                      zásahu 

øíkají hráèi v kuleèníkové høe pravdolásky

docela prostì – faleš.

Rub a líc

Hluboko v amygdale, starém mozkovém 

                                                        jádøe,

sídlí rizikový manažer, který za mne 

                                                 rozhoduje

podle intuice staré pùl miliardy let.

Jako když svìt si lokne své plodové 

                                                         vody,

slza z radosti prosí o krásno slunce 

                                                   a hvìzdy,

když mi padá soumrak do otevøené 

                                                        dlanì.

Souvislosti 

V bunìèném svìtì, kde se od poèátku 

                                              chvìje víra, 

dochází na životní zkoušky. 

Tehdy mitochondriální pavouci 

                               v neuronálních sítích

pøedou archetypální sny a pánbùh 

                                              s úsmìvem

pozoruje své dílo, lidský mozek.
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Vhled do minivesmíru

Svìtlovodné a ohebné laserové 

                                                endoskopy

s vláknitou optikou jsou dalekohledy 

dovnitø tìla a s ultrazvukovými kanony

lze rozbít litotrypsí ledvinové kameny.

Odhojovací reakce tkáòových štìpù 

                                                 zastaveny,

monoklonální protilátky zacílily na nádory.

Personalizovaná medicína léèí na míru 

a bunìèné pøíbìhy prodlužují instinkty

ve vzpomínce na poslední dny dinosaurù.

Minivesmír zmrtvýchvstání je otevøený

pro genom lidského soužití.

Samá voda

Kapku po kapce, v dlouhých provazcích,

štìstí se spouští z nebe,

aby oèistilo tvé šlépìje.

Jako bys tu byl jen na chvíli,

sen se v kaluži zachvìje.

Blackout 

Oèi mìsta zhasly k vìènosti, 

hadí pohled uspal krajinu. 

Prsten prorokùv, zjevení ráje,

opuštìný archetyp Vodnáøe.

Po uštknutí èernou mambou, 

fatamorgana fake news oázou 

ve snu zrcadlových neuronù.

Optický klam pøíští chvíle?

Delfská ozvìna

S tìlem otisknutým do betonu

básníkùv dech odlitkem smogu.

Až na víèka za�uká bledé ráno,

zazní støelba na asfaltové holuby.

Pýthijské hry nìmou øeèí fosilií

v zornièkách Halleyovy komety.

Pøelud proplouvá èasem 

v modøe záøící bublinì vìènosti

po dálnici vesmíru.

Zrychlení snu v místì, 

které s novým dnem už není.

Za dveømi budoucnost 
Pøipravují se meziplanetární lety,
systematicky budují tkáòové banky
a genetiètí inženýøi oživí i mamuty,
ale jen do doby, než øeditel dìní 
pøipomene nesnadnost odpuštìní. 

IQ stvoøení
Než se staly informace tìlem,
vplétaly se do podvìdomí
jak pavouèí sí� synapsí mozku
chránící pøed prázdnotou.

Duše andìla
Jako se slétají ptáci do hnízd,
každý si vysní svou melodii na pøání.
V oèekávání milostného zaslíbení
hudba se vrací s každièkým tónem
v nadìji, že nepøítomnost andìla
nedokazuje jeho neexistenci.

Je poznání poznatelné?
Moment poznání srovnává pozemský krok,
aby život nepropásl sklon v prudkosti letu,
labutí píseò vesmíru pøed jeho stvoøením, 
i velký tøesk v neuronálních sítích mozku.
Jenže trvá nìco, o èem jsi skálopevnì jist, 
že to poznáváš èi jsi to dokonce poznal?

S poznáním nevìdomosti vlastní 
                                              poznatelnosti
je to dobrá otázka, vìøíš-li, že existuje 
                                                          láska.

Jak žít?
V prostoru vnitøního vesmíru
zhášíš beznadìj, války a nelásku,
v oèistci oèí kladeš klastr snù.
Pøelétáš jak motýl nad planetou
a kocháš se její krásou,
aby ses dotkl skrze tìlo jevu èasu
a pochopil úmysl stvoøitele.

Ne slova, nýbrž pocity mìøí 
lehkost bytí v jeho tíži.
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Ne každý ète Tolstého a ne každý Flauberta, aèkoli Flaubert napsal         
i pøedlohu seriálu Dva písaøi. Nu, a každý naštìstí neèetl ani povìstnou 
Èervenou knihovnu, nicménì hrdinkou mých snù dlouho bývala Studentka 
Bláža z Knihovny š�astných dívek a èas od èasu ještì nìkomu doporuèuji 
umolousaný výtisk Lidunèina tajemství. Co hùøe, dodnes obdivuji Právniè-
ku Evu a hltám s nostalgií obì její pokraèování Evino srdce bloudí a Evino 
vykoupení. Jednou takhle v úterý se ale rozletìly dveøe našeho zahradní-
ho domku a hle, stojí tu starý známý: kostnatý chlapík s kšiltovkou a lulkou 
v koutku úst. Mùj už málem zapomenutý strýc Jerry Ženíšek, starý to mlá-
denec.

„Kdo se oženil, lituje,“ øíkával mi celé dìtství.
„A kdo se nikdy neožení?“
„Lituje ještì víc.“
Nyní vydechl a onìmìl nad balíkem staré Knihovny š�astných dívek. 

Koneènì povídá: „Já ti to, synovèe, hodím do kamen. Jindra divoška? Ne, 
to jako literární kritik jednoduše nesnesu.“

„A odkdy jsi, strejdo, kritikus?“
„Odmalièka. Tfuj, tfuj, tfuj. Copak jsi zaostalý megalodon? Copak ne-

zvládáš ty sám dešifrovat podøadnost tohoto balastu? Hedina jarní píseò. 
Hu! Když tì vidím, prahnu být Koniáš jedenadvacátého vìku a pálit a pálit 
a pálit. I Jožku, co se vdala.“

Ženíšek se neoženil, ale zato byl kritikem a nikoli špatným. Sám F. X. 
Šalda (a to už byl nìkdo) o nìm prý kdysi øekl: „Rozliší kvalitu. Má bu-
doucnost.“ A nejzvláštnìjší na tom je, že pùvodním povoláním byl Jerry 
kasaø. Odsedìl si ètyøi roky, a když jej pro skvìlé chování pustili, vystudoval 
literární vìdu. A toho dne v altánu? Jako arbitr Petronius uchopil Dìdièku 
milionù a šup. Již hoøela v krbu.

Jaké to barbarství, jak málo tolerance, avšak už takovým byl. Rázným.    
A já pálení neuèinil pøítrž. Místo toho jsem se rozplakal, ale on se mi smál: 
„To jsem filuta. Tøíbit vkus je tøeba. Pøinesu ti Prousta.“ A když jsem veèer 
usnul, zdál se mi zvláštní sen.

Divnì se smrákalo. V zahradním domeèku se skvìla vývìska s nápisem 
Vítejte a navštìvovali nás spisovatelé. Mne i Ženíška.

Prvním byl Edgar Allan Poe a vlastnì se mi zdálo, že jsme jej spolu       
s Ženíškem vyvolali u stolku pøi spiritistické seanci. „Èeho si pøejete?“ 
vyjekl strýèek poplašenì, když Edgara spatøil. „Jste-li to skuteènì vy.“

IVO FENCL 

Devìt spisovatelù a desátý kritik

PRÓZA
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Jako bych to vidìl stále. Edgar Poe shlíží zadumán ke knize Zkrocená 
svéhlavièka. „Tohle se tedy bude èíst ještì i v Evropì v jedenadvacátém 
století?“ zeptal se, a jak vidíte, ani po smrti nebyl dezorientován a jeho vý-
sostnì racionální mozek pracoval jako hodinky i v duchovní podobì.

„Èeho si pøejete?“ zopakoval strýc.
„Trochy penìz.“
„Ven.“
Poe zmizel, pøesnìji øeèeno praskl. Jako mýdlová bublina. „Mohli jsme...“
Strýc mì zarazil. Ale vyvolávali jsme dál. Za Edgarem následovali        

H. G. Wells i Ray Bradbury. Ti naštìstí zùstali i na Onom svìtì sakulentsky 
bohatí. Žádných penìz rozhodnì nežádali. Ale ten první chtìl stálý so-
cialismus a druhý stálé dìtství. Co však horšího, vynoøovali se ještì i jejich 
následovníci. Alexander Dumas starší chtìl nìjakou dámu èi prostì žen-
skou a Dickens živé a obdivné obecenstvo, pøed kterým by šarmantnì 
mohl pøedèítat a malinko se i naparovat. Gilbert Chesterton pøiletìl také, ale 
nevìøil, že nadále existuje, a Jules Verne chtìl za každou cenu zpìt do 
Amiensu, kde by ve vìži ze slonoviny spisoval.

Anglická královna rafinovaných detektivek Agatha Christie se ve snu 
zhmotnila taktéž, ale v koutì. Ihned vylezla na stùl a hlasitì zvìstovala, že 
u nás touží objevit svìt už koneènì oproštìný od vražd. „Je tady?“ mrmlala 
s velikou nadìjí.

„Kupodivu se vraždí dál a prodaly se už dvì miliardy vašich knih,“ odbyl 
ji Ženíšek. „S lidmi a jejich vkusem a chutìmi asi my nic neudìláme, babi.“

„A èeho si žádáte jinak?“ zeptal jsem se královny. Puk! A byla radìji také 
v èudu. Taktéž Gustav Meyrink se chtìl vrátit, ale pro zmìnu do milované 
Prahy, na niž dojatì vzpomínal dokonce uvnitø v záhrobním kosmu. Zkrátka 
a dobøe, každému nìco chybìlo.

A každý si pøál zrovinka to, co na pravdì boží nemìl. Zdùrazòovali kro-
mì toho, jak prý je na druhé stranì pøeplnìná èekárna, a nìkteøí nás tam 
dokonce stahovali, až jsme v ní byli také. Hrùza, tøásli jsme se tváøí v tváø 
lítému davu zapuzených spisovatelù, kteøí bez ustání repetili a lamentovali.

Ženíšek omdlel. Tu jsem si dodal odvahy. Vykøikl jsem: Dost. Jsem 
kritik ze Svìta a rozhodnì vám nechám, že jste všici psali, hm, na jisté 
úrovni. Ne, vaše práce nejsou jen Knihovna š�astných dívek. Možná se 
divíte, že to slyšíte zrovna ode mì. Ale nedivte se. Toto je pokání. To já té 
knihovnì takøka podlehl. A kdyby nebylo tady strýèka...

Ten se už vzpamatoval a jen se zazubil. Spokojenì pøitakal. Chvíli vlád-
lo záhrobní ticho.

„Hm. Tak to rádi slyšíme,“ povídá po chvíli Edgar Poe. „Ale kdo nám 
splní pøání? Kdo odstraní naše neduhy?“ Asi už zase myslil na to, jak je 
chudý.

„No, já to nebudu!“ vzkøikl Jerry Ženíšek a bohužel se stalo to, že chytil 
amerického poetu za nákrèník. „Bìž! A napiš román,“ zaèal dokonce 

„

“
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zpupnì velet. „Koukej se do toho obout. Proè jen jsi tvoøil skoro poøád      
jen povídky? Poe, do komory! Potøebujeme lepší vzor, takže ještì musíš 
vyrùst. Nestaèí jáma. Nestaèí kyvadlo. Ne. Musíš i dospìt! Døíve nám 
nesmíš na oèi, a jestli to nezvládneš, už se neukazuj.“

Poe zmizel. Bradbury kupodivu také. A Dumase poplácal Ženíšek po 
ramenou, ale nic víc, a Dickensovi drze øekl: „O skuteèném životì zase tolik 
nevíš, viï.“

„Jako dítì jsem pracoval a...“ namítl Charles.
„Dobøe. Ale nikdy jsi nebyl v kùži opravdového kasaøe. Ani v kùži dìl-

níka. Pletu se snad? Nepletu. A možná bys mohl na Onom svìtì ustat s tím 
stálým pøedèítáním svých dìl, co myslíš?“

„Ale co mi tu zbude?“
Ženíšek ho neposlouchal. Šel k Chestertonovi a øekl: „Jsi myslitel, ale      

i ty nìkam pøed životem stále utíkáš. Zrovna jako tady Jules Verne.“
„A já?“ skoèila nám do toho opìt Agatha Christie.
„I ty. Vždy� tvé vraždy šustí papírem.“
„A tohle snad nešustí?“ vyhrkla, mávala dosud neupálenou knížkou 

Deník kvintánky Pavly, a jelikož také v záhrobí hoøí krb, putovala do plame-
nù i Sekundantka Katka a královna detektivky nad tím infernem hulákala: 
„Otruby.“ A plameny víøily, plameny poskakovaly a praskaly a Bradbury tu 
zase byl a ještì se smál, 451 stupòù Fahrenheita je teplotou, pøi níž se 
skuteènì vznítí takøka každý papír.

A Meyrink? Dál mlèel, vypadal záhadnì a jako by i v bdìlém stavu snil.
„Probuïte se!“ navrhl jsem tedy. „Probuïte se a pojïme do té vytoužené 

Prahy.“
Ale neodpovídal. Náhle zde stál jako vosková figurína.
„Pojïme tam,“ navázal Ženíšek. „Ale upozoròujeme tì, že mezitím 

nastaly nové èasy.“
„A jaképak?“
„Ani se neptej. Ale máme návrh. Vyzvedni Golema, kandidujte na Hrad 

(on bude mluvèí) a vyhlaste znovu království. Korunujeme tì.“
I šel Gustav labyrintem snu do staré, zlaté Prahy. Ale nedostal se da-

leko. Jak to? Hned na Národní tøídì jej zastavil jakýsi bodrý Èech a ptal se, 
proè na vodítku vleèe za sebou onoho hlinìného kolosa. Meyrink odsekl: 
„Protože Hrad padne a protože Svatý Václav byl jistì dobrý, ale Magický 
Gustav bude lepší.“

„Mýlíš se,“ odvìtil Matìj Brouèek. „A my tì zde nechceme.“
„Copak snad hrubá síla, tupost a nenávist zvítìzí i nad krásou kouzla     

a mystikou?“
„Ano.“
Tu však zahømìlo, já se probudil a ètu najednou pouze dobré knihy.     

Na svìtì jich je dost. A Ženíšek? Pøece jen se nakonec oženil, takže si je 
kritizuji sám.
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PØEDZVÌSTI

 Teorie pøirozeného výbìru VI.
XIV. Neuè mì, jak má vypadat láska…

První dny po fiasku s Patrikem, který se ji opakovanì, ale neúspìšnì 
snažil kontaktovat, cítila O. obrovskou prázdnotu. Poslala ho sice kamsi 
moèálem èerným, sama na tom však nebyla o mnoho líp. To ráno od nìj 
odešla navenek klidná, ale doma ji veškerá vyrovnanost opustila. 

Vzpomínala na to, jak pøed více než rokem vtrhnul do jejího života jako 
tsunami. Bylo to v dobì, kdy pro ni Bruno postupnì ztrácel svou 
neodolatelnost tím, že se obèas zapomínal chovat jako gentleman. Pravda 
sice byla taková, že si ho kvùli jemnému chování nevybrala, ale zatímco 
døív jí jeho pøíležitostná drsnost a trocha hraného machismu silnì impo-
novaly, pozdìji zaèínala mít pocit, že má vedle sebe na mol opilého car-
ského dùstojníka, který demoluje všechno, na èem jí záleželo. Když si 
koneènì ujasnila, že je pro ni Bruno opravdu passé, zjevil se Patrik.      
Muž znaènì hyperaktivní, který se choval jako král Slunce. Bìhem mìsíce 
a pùl obrátil její život úplnì naruby a ještì se tváøil, že se vùbec nic nestalo. 
Nìkdy se dokonce ani netváøil, prostì o tom jen nevìdìl. 

To bylo pro Patrika naprosto typické. V jeho mozku byla zcela evidentnì 
vyøazena z provozu jistá kognitivní funkce, která mìla na starosti náhled na 
sociální situace. Proto Patrik èasto ani netušil, že jeho výstøelky pøekraèují 
všechny meze. Stejnì tak, jako øídil svoje BMW levými koly pøes dìlicí 
èáru, se i bezohlednì prohánìl životy druhých. Právì tam býval velmi èasto    
pøes èáru. I v jejím životì obèas øádil jako škodná a zanechával škody ne-
jen na majetku, ale i na duši. Když ji chtìl líbat, strèil jí bez varování jazyk 
až do krku a ještì jí pøi tom utrhl náušnici, jak ji prudce popadl za hlavu. 
Jindy zase bylo souèástí jeho milostné pøedehry sejmutí brýlí z jejích oèí     
a následnì jejich odøení o sošku s pískovcovým povrchem, nebo� se tak 
docela netrefil do volného prostoru odkládací police. O. tak mìla Patrika 
stále ve svém zorném poli v podobì škrábance pøes levé sklo, dokud         
jí nenechal zhotovit zcela nové brýle. Pak mìla pocit, že jí tìmi brýlemi, 
které ráno nasadila a veèer pøed spaním odložila, celý den pøipomíná svou 
velkorysost, i když zrovna nejsou spolu. 

Bylo tìžké zapomenout na Patrika i po tom všem, co se mezi nimi 
odehrálo. To ráno po návratu z Malediv ho poprvé vidìla naprosto bez-
radného. Snažil se jí všechno vysvìtlit, ale cokoli øekl, vyznívalo v jeho 
neprospìch. Nedokázala pochopit, proè odletem se svou bývalou tolik 
riskoval. Je možné, že ani v šedesáti neví, co chce? Že je tak emoènì       

KAROLINA TETZELI
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a morálnì nevyzrálý? Když šlo o byznys, mìl ve všem jasno. Jeho vyjed-
návací taktika, pøi níž ostatní obratnì pøesvìdèil, že øešení, se kterým pøi-
chází on, je to nejvýhodnìjší pro obì strany, byla témìø vždy úspìšná. 
Jeho nejpùsobivìjší obchodní zbraní byla uvolnìná sebejistota. Ta vy-
volávala dojem, že ho sice projednávaná záležitost zajímá, ale na jejím 
výsledku není pøíliš závislý. Takovým postojem sklízel úspìch témìø auto-
maticky. I ve vztazích vždy dosáhl svého. Dokázal ale vùbec nìkoho milo-
vat? O. sice nìkolikrát øekl, že ji miluje, ale co si pod významem toho slova 
vùbec pøedstavoval? Vzhledem k tomu, že všechno ve svém životì vnímal 
jako sport nebo hru, nemohla být pro nìj ani láska výjimkou. O. však ne-
mìla nejmenší chu� hrát nìjaké hry nebo se nechat kouèovat. „To ráno“ se 
snažila být co nejklidnìjší a bez jakékoli ironie mu popøála hodnì štìstí       
v dalším životì. Pøi øízení auta pak v jednu chvíli sotva vidìla pøes slzy na 
cestu. Musela zastavit, aby si vyèistila nyní témìø neprùhledné brýle, onen 
dárek od Patrika, a trochu se prodýchala. A� už ten starej šašek táhne         
k èertu, pomyslela si, když se znovu rozjela. Na rozdíl od nìj mám víc živo-
ta pøed sebou, ale a� mì, sakra, zrovna on neuèí, jak má vypadat láska. 

XV. Monolog, který se O. nepodaøilo zaznamenat    
Sedìla vedle nìho v autì a poslouchala, jak jí vypráví cosi z dlouhé 

historie svých podnikatelských aktivit. Co s kým kdy a kde založil, jak to 
fungovalo, jaký podíl komu prodal a proè, jaký od koho koupil. Napadlo ji, 
že by to mohl být dobrý monolog do jejího rozepsaného románu o mužích. 
Pøíštì si ho musí nahrát na diktafon. Ale teï by se potøebovala chvíli sou-
støedit na sebe a srovnat si myšlenky v hlavì. 

Za více než dvacet let svého milostného života se sice pøíliš nepona-
uèila, ale na základì mnoha zkušeností alespoò dospìla k užiteènému 
závìru, že muže je pøedevším tøeba nechat mluvit. A naslouchat jim         
tak dlouho, dokud chtìjí. Tu položit naivní, tu duchaplnou otázku k tématu   
a hlavnì pøíliš nemluvit o sobì a svých pocitech, to muži vìtšinou tuze 
neradi, pokud se ovšem právì nesnaží ženu polapit. Hlavnì je tøeba 
pamatovat na to, že muž je tvor vizuální. Má-li tedy být žena objektem 
mužské touhy, musí mlèet a být krásná. A tak mlèela, byla krásná a snažila 
se pøedstírat zájem. Smysl jeho slov však vnímala jen s velkou námahou. 
Naštìstí byl tak zahledìn do sebe a svých vzpomínek, že si vùbec nièeho 
nevšiml. V tu chvíli si uvìdomila, že na pøedních sedadlech jeho luxusního 
vozu právì sedí dvì naprosto cizí entity, dva nesourodé mikrokosmy, kte- 
ré spolu v daný moment nesdílejí nic jiného než spoleèný prostor. A cíl, 
který jako témìø vždy urèil on. Entita V. vypráví o svých podnikatelských 
rošádách entitì O., která se soustøedí na entitu B., muže výraznì mlad-
šího, vyššího a zøejmì i mnohem pøitažlivìjšího, jenž se nenachází ve 
spoleèném prostoru entit O. a V. Použití termínu „výraznì“ ji pøinutilo ke 
srovnávání, která v tomto pøípadì vyznívají témìø vždy lacinì. V duchu si 
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(Pokraèování pøíštì)

pøedstavila, o kolik centimetrù je Bruno vyšší než Viktor. Vìkový rozdíl spo-
èítala pomìrnì snadno, a aèkoli si ho pøibližnì uvìdomovala, pøesný výsle-
dek ji ohromil. Aniž si to uvìdomila, nahlas se zasmála. „Co tì na tom tak 
pobavilo, miláèku?“ zeptal se Viktor. „Vlastnì ani nevím, jen jsem si tu 
situaci zkusila pøedstavit, a moc mi to nešlo,“ odpovìdìla tak pohotovì,    
až ji to samotnou pøekvapilo. „Tak to se ani nedivím, byly to tenkrát docela 
divoký èasy a dneska jsem rád, že mi mockrát pomohl mùj instinkt.“ „Ten ti 
naštìstí pomáhá poøád. Mít odhad na lidi je v tvé branži k nezaplacení,“ 
reagovala na jeho glosu a nìžnì mu pohladila ruku na øadicí páce. „Být       
s tebou je k nezaplacení,“ usmál se na ni a pokraèoval dál ve svém 
vyprávìní. I ona se na nìho usmála a znovu se ponoøila do svých úvah        
o entitì B. 

XVI. Entita carského dùstojníka
Po krátkém zasmání, ze kterého naštìstí pomìrnì snadno vyvázla, si 

mohla Bruna koneènì pøedstavit. Ze všeho nejvíc jeho nádhernì stavìná 
ramena, svalnaté potetované ruce, pøirozenou vùni jeho kùže i silnì afro-
diziakální chu� jeho úst. Myslela na støedeèní noc i ètvrteèní ráno, které 
spolu strávili. Pøi té pøedstavì se jí zrychlil dech. Musím se trochu víc kon-
trolovat, pomyslela si. Viktorovo dlouhé vyprávìní ji však uspávalo, a tak   
se snažila pøipomenout si nìjaké støípky z èasu spoleènì stráveného          
s Brunem. Èasu, který byl tentokrát stráven nezvykle rozvernì.

„Kvùli tobì jsem dneska poslala do háje dva týpky. Tak nebuï drzej!“ 
pokouší se O. o malou, nicménì pravdivou provokaci.

„Prosim tì, nìjaký dva týpkové pro mì nejsou vùbec žádná konku-
rence!“ ušklíbne se na to Bruno naprosto sebejistì, aniž by ho informace 
jakkoli znepokojila. 

Z pøedchozí krátké konverzace je zcela zøejmé, že se Bruno vyznaèuje 
naprosto neotøesitelným sebevìdomím. To mají ostatnì spoleèné nejen       
s Patrikem, ale i mnoha dalšími muži, kteøí jí v minulosti tolik imponovali. 
Její kamarád Sharon už kdysi prohlásil, že O. má tendenci milovat de-
menty. Pøeloženo z jeho slangu do jazyka srozumitelného to znamená     
asi tolik, co muže se silným egem a arogancí vùèi druhým. Sharon asi 
nebude daleko od pravdy, nicménì… Bruno sice je sebevìdomý, ale vìt-
šinu èasu bývá velmi okouzlující až roztomilý, což se, pravda, o jiných, kteøí 
ji tak okouzlili, øíci nedá. Alespoò ne zpìtnì. 

„S tebou je to prima, kotì!“ øíká jí Bruno rozvernì.
„Jenom prima, jooo?“ reaguje naoko uraženì a zaène ho muèit pøe-

jíždìním pøes jeho koleno, kde je extrémnì lechtivý. 
„Ty ženštino zlotøilá!“ snaží se Bruno neryèet, nesmát a chrání si kolena. 

Ale to už se i O. smìje šílenì nahlas, protože kombinace Brunova smíchu, 
jeho chvilkové bezbrannosti a roztomilých dlouhých øas, které teï vidí 
úplnì zblízka, pro ni bývá vždycky vražedná.  
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KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy VI.

Z ODKAZU

Pøíbìh Delacroixova Voru Medusy

Když jsem v Paøíži vidìl obrazy Delacroixe, zaujal mì nejvíc Vor Me-
dusy. Louis Aragon napsal o nìkolika dnech dùstojníka Delacroixe román 
Velikonoèní týden. Pozdìji jsem èetl v Hamburku román o utrpení lidí po 
ztroskotání lodi Medusa, zpùsobeném neschopnými dùstojníky. To téma 
ztroskotání a pøežití na voru mì neopouštìlo. Chápal jsem ho jako symbol, 
který má obecnìjší platnost jako zrcadlo nastavené souèasnému svìtu.

Když byla v Hamburku vypsána soutìž k navržení objektu pro novou 
ètvr� Hafenstadt, vidìl jsem v tom možnost ukázat mìstu moøí a námoøníkù 
jiné ztroskotání. Mùj objekt byl desetimetrový vor z barelù od nafty a na 
nìm skladištì odpadu spotøební spoleènosti. Ten vor mìl plavat ve velkém 
bazénu v parku a mìl být oživen pohybem vyøazených strojù a barevných 
reflektorù, televizorù a pohyblivých reklam. Z vysokých domù v okolí mìly 
reflektory osvìtlovat objekt v noci.

Pro výbìrovou komisi jsem napsal historii ztroskotání lodi a cestu voru. 
Zkonstruoval jsem pro ni model v mìøítku 1:20. Pøi vernisáži soutìže jsem 
postával u svého objektu. Šla kolem skupinka èlenù jury. Zastavili se a je-
den z nich øekl: „Medusa? To je, myslím, reklama nìjakého medikamentu. 
Má to asi nabízet zubní pastu námoøníkùm.“ Pánové se zasmáli a pokra-
èovali v pochùzce. Elita bohatých rejdaøù.

Pøíbìh z mého èlenství v PEN klubu 

a v sociálnì demokratické stranì

Na terase hotelu Burg v Bad Zwischenau dávám o pøestávce jednání 
PEN klubu interview redaktoru rumunského radia. Ptá se mì, co vím o ru-
munské poezii. Ale já znám jen jejich básníky emigranty a básníky exilu 
Tristana Tzaru a Oskara Pastiora èi osobnì básníka Dinescu, kterého jsem 
potkal na setkání politikù v paøížské Sorbonnì roku 1990. Kvùli nìmu byla 
Sorbonna obstoupena policisty, kteøí mìli Dinesca chránit pøed atentátem 
agentù Securitate. Venku v Latinské ètvrti se konaly demonstrace rùzných 
organizací pro jednotu èi rozbití jednoty Evropy.
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Sedìl jsem tehdy na pøedsednické tribunì se španìlským komunistou, 

spisovatelem Jorgem Semprunem, který mi vyprávìl, jak ho v zámku èes-

kých spisovatelù na Dobøíši vylouèila z Komunistické strany Španìlska její 

pøedsedkynì La Passionaria. Já jsem na tomto setkání zastupoval èeskou 

sociální demokracii. Èeskou vládu zastupoval Petr Pithart jako ministerský 

pøedseda. Byl tam také Petr Uhl, tehdy ještì jako pøedstavitel anarchistù. 

Pohádali jsme se až v letadle cestou zpìt do Prahy.

Pøíbìh Waltera Jense a Lenky Reinerové

Walter Jens mi byl známý už v Praze šedesátých let díky Lence Rei-

nerové, kdy jsem se v redakci Im Herzen Europas uèil øemeslu novináøe         

a vylepšoval jsem si svou nìmèinu.

Lenka byla za 1. republiky nadšená komunistka a jako Židovka za-   

vèas odešla z Prahy do emigrace. Nejdøíve byla jako Nìmka internována     

v Paøíži, kde se nauèila francouzsky, a potom v Casablance spoleènì         

s emigranty Adolfem Hoffmeisterem a Antonínem Pelcem. Znova byla         

v Paøíži a z Francie pøešla pøes hory tak jako jiní Židé do Barcelony, kde se 

nalodila k plavbì do Ameriky. Z USA se pøemístila do Mexika, kde se uèila 

anglicky a španìlsky v konzulární službì èeskoslovenské exilové vlády  

pod vedením velvyslance Norberta Frýda. Po porážce Nìmecka odešla     

s doktorem Draguninem Fodorem do Titovy Jugoslávie a nauèila se srb-

sky. V roce 1952 ve dnech roztržky Tita se Stalinem byla právì v Praze na 

dovolené a èeští stalinisté ji zavøeli jako titovskou úchylkáøku. Rok pobyla    

v Ruzyni. Po propuštìní z vìzení pracovala v prodejnì porcelánu v Par-

dubicích.

Do Prahy se vrátila až po rehabilitaci a stala se zástupkyní šéfredak- 

tora èasopisu Im Herzen Europas. Smìla cestovat i do Nìmecka, kde 

navazovala styky s nìmeckou levicí. Seznámila se s Ulrikou Meinhof          

v Berlínì a Walterem Jensem v Göttingen.

To už jsem znal Jensovy romány Pan Meister a Der Mann der nicht 

sterben wollte. A také z knih, které napsal k teorii románu. Vìdìl jsem, že 

uèí rétoriku na univerzitì a schovává ve svém bytì americké dezertéry       

z války ve Vietnamu. Sledoval jsem ho pozdìji jako autora biografie rodiny 

Thomase Manna, kterou sepsal se svou ženou, a nakonec jeho úpadek      

v dùsledku Alzheimerovy nemoci a izolování v ústavu, kam ho rodina mu-

sela dát do péèe.

Je to tragicky smutný pøíbìh.
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Jaro to je krásný èas…
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O VŠEM MOŽNÉM

VHRSTI 

Jak jsem se stal 
zneuznaným umìlcem

Maminku jsem coby objekt mého výtvarného snažení posadil pøed své 
kreslíøské náèiní mnohokrát. Nejradìji vzpomínám na portrét z profilu nì-
kdy ze základní školy. Ten se patrnì povedl tolik, že jej pak moji hrdí rodièe 
ukazovali návštìvám, které nad kresbièkou uznale pokyvovaly hlavami        
a øíkaly: „Ten kluk má talent.“

Významnìjší je však pøíhoda z mateøské školky. Dostali jsme jednou 
velké papíry. Nejspíš A3, možná dokonce A2. Zkrátka obrovská plachta   
pro takové dítì. Však nás taky soudružka uèitelka dùraznì nabádala: „Musí 
to být postava pøes celý papír. Žádné blechy. A krásnì vykreslené.“

To už jsem ale stejnì neposlouchal. Svùj dokonalý obrázek jsem mìl 
dávno v hlavì. Vzal jsem voskovku a bìhem minuty bylo geniální dílo ho-
tovo. Detailnì si to už samozøejmì nepamatuju, ale vypadalo to asi nìjak 
takhle.

 Bylo to dílo s existenciálním ná-
bojem. Maminka ztracená v nádhernì 
šedivém panelovém sídlišti, pod pøe-
krásnou monotónnì šedivou oblohou,    
k jaké nám tehdy významnì pomáhala 
plzeòská Škodovka, skromná továr-
nièka zabírající sotva pùlku mìsta. Mini-
malistická barevnost, promyšlená kom-
pozice, hluboké porozumìní... Pøetøete 
Sixtinskou kapli Primalexem a nechte 
mì tam vyšvihnout Maminku mezi pa-
neláky. Jen blázen by považoval moje 
dílo za horší toho Michelangelova!

Jak jsem s tím byl bìhem minuty 
hotový, mìl jsem spoustu èasu sledo-
vat marné plahoèení mých zoufalých 
následovníkù. Kluk vedle mì maloval 
jakousi obrovskou osobu s šátkem na 
hlavì (dodnes nevìøím, že by si teh-
dejší moderní žena dobrovolnì omo-
tala lebku nìèím takovým) a dlouhou 
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

turné – vodafon
(Trinke-witze-verze)

vzorovanou sukní (vìtšinu maminek od nás z paneláku jsem nikdy v žádné 
sukni nevidìl, natož v tak pøíšerné). Aby neš�astný kluèina ještì více zdù-
raznil svou kreativní zoufalost, namaloval jí do rukou koštì. Jestli tohle uká-
žou jeho matce, pìknì si to slízne.

„Ta má ale fròák!“ popichoval jsem ho pobavenì. „Dokresli jí na nìj ještì 
poøádnou chlupatou bradavici.“

Ani jsem si nevšiml, že se za mými zády objevila soudružka uèitelka.  
„To je ale pøekrásný obrázek!“ zvolala obdivnì.

Já vím, že jsem geniální, to mi pøece nemusí øíkat.
Vzala ze stolu kolegovu èarodìjnici a ukázala ji celé tøídì: „Vidíte, dìti, 

takhle to má vypadat. Moc krásná maminka.“
Než jsem se z toho šoku staèil vzpamatovat, prohodila ke mnì s neskrý-

vaným opovržením poznámku o zkaženém papíru s nepovedenou mròavou 
postavièkou. To nebyly žádné ètyøi snìhové koule, kde jsem – pøiznávám – 
možná malinko podvádìl. Tohle bylo naprosté nepochopení mé hluboké 
myšlenky – vytøíbené výtvarné imprese milované osoby uprostøed nelid-
ského prostøedí vzkvétajícího socialismu. 

V pouhých pìti letech se ze mì stal zneuznaný umìlec, kterému je-    
ho souèasníci nerozumìjí, protože ještì nemohli pochopit jeho genialitu.     
Ještìže jsem tehdy zatím neslyšel o Vincentu van Goghovi… 

turné alergie na hovìzí
umpire recept na protlak
unie lokalizace záletného manžela
utopie mizerní údržbáøi uzlového telefonního obvodu
vakuum design odnosných prostøedkù
vagilní úpornì se dožadující sexu
viagra curriculum vitae hokejové legendy
virgule zánìt varlat
visigoti  plakáty s Karlem Gottem
virulence osobní závazek misionáøe
virus odhalení národnosti
viskozní olizování lihoviny mezi òadry
vodafon hrabìcí moè
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Bílé nároží
Hledáme-li ochutnávku atmosféry zajímavých plzeòských dvorkù, je tøe-

ba zmínit i tzv. Bílé nároží, zaujímající roh sadù Pìtatøicátníkù a Prešovské 
ulice. Jméno lokalita získala podle vyhlášeného obchodu s bílým ložním 
prádlem plzeòské rodiny Kodetových. Na konci 80. let patøilo Bílé nároží     
k místùm zahaleným døevìnými podpìrami a pøístøešky chránícími chodce 
pøed pádem omítky èi jiných èástí chátrající budovy. Místo je tak urèitým 
symbolem znovuzrození ohrožených èástí Plznì v dobì po sametové re-
voluci. Pøi obnovì v 90. letech definitivnì zmizel prostor, který zèásti zau-
jímala proslulá rybárna, a otevøel se tak prùchod do dvora, jenž se po pøe-
krytí zasklenou støechou stal novì tzv. atriem. Rázem zde vznikl jedineèný 
prostor vhodný nejen pro otevøení øady obchùdkù, ale i konání výstav, po-
øádání koncertù èi divadelních pøedstavení. Symbolicky pro zasvìcené   
pak pùsobí tøeba socha dívky se džbánem od doyena plzeòských sochaøù 
Bøetislava Holakovského, která jako by nabízela k ochutnání doušek všech 
nových možností nabízených v Bílém nároží. 

Na dvorku mùžeme objevovat tøeba i pùvodní kamenné prvky. Jak 
støedovìké sklepní portály, tak mladší ostìní oken èi vchodù do bývalých 
bytù. Nebo kamenné roubení historické studny s ozdobnou kovanou møíží. 
Jakýsi protìjšek Holakovského dívky se džbánem tyèící se nad podlou-
hlým dvorkem pod prosklenou støechou. Nìkdejší byty, kde bydleli majitelé 
domu i jejich nájemníci, jsou dnes vesmìs kanceláøemi nebo obchùdky. 
Jako kdysi pøichází se k nim z pavlaèí podepøených kamennými konzo-
lami. A tak budova s atriem znovu ožila vlastním životem. Najdeme zde 
prodejnu spodního prádla, která se sortimentem asi nejvíc pøibližuje pù-
vodu názvu domu – Bílé nároží, vinotéku i prodejnu luxusní èokolády, fitko, 
kde lze pro zmìnu shodit nadbyteèná kila. Docela dole sídlí knihkupec-    
tví Valhalla. Je urèeno pøedevším milovníkùm žánrù sci-fi, fantasy, komiksù, 
hororù, postapokalyptické a jiné podobné tematiky. Nebo deskových her, 
vycházejících asi pøevážnì z žánru fantasy. K tomu nechybí ani nezbytné 
rekvizity, jako herní plány, rozlièné figurky. A obrázky, kalendáøe. Prostì 
fanouškovská prodejna snù. Kdyby mìl èlovìk kapesní stroj èasu, mohl by 
se rázem pøenést do staré støedovìké Plznì. Místo Bílého nároží by se tu 
za mìstskou hradbou krèily studené kamenné domky na ne právì nejlepší 
adrese. To vše se zmìnilo až po tøicetileté válce, kdy zde stávala mìst-  
ská brána pøemístìná sem kvùli výstavbì velkého bastionu ze sousední 
ulice, dnes nazývané Riegrovou. Spustíme-li fantazii naplno, mùžeme si 
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Píseò písní 

pøedstavit, jak se po ochozu procházejí stráže. Èlovìk má ještì blízko        
k pohádkám minulosti, zabydlených bájnými bytostmi, by� žijícími nìkde 
daleko, kam se støedovìký mìš�an jen tak nepodívá. Nìkdy ale pøijde 
dálná exotika za ním. Co kdyby strážní spatøili v táboøe obléhatelù pra-
podivné zvíøe, ani konì, ani krávu, ze zad mu strmí dva hrby podobné 
pahorkùm. Saracénský èert! Strážní ještì netuší, že za pár dní, po porážce 
nepøátel, pøivedou obránci Plznì podivné zvíøe pøímo pod ochranu mìst-
ských hradeb, odkud pak – velbloud, jak se mu øíká – vstoupí až do 
mìstského znaku. Natož aby tušili, že pøíbìh Saracénského èerta, jak tuto 
divadelní hru nazvou její autoøi, novináøi Pavel Verner a Josef Kejha, vstou-
pí znovu na plzeòské námìstí v roce 1995.

Když už jednou stvoøil Stvoøitel èlovìka, jako muže a ženu stvoøil je, tak 
taky chtìl, aby se ti dva spolu milovali. Proè by je jinak vybavil odlišnostmi 
jako stvoøenými k milování? Kdyby to tak nechtìl, tak by k Adamovi, když 
mu bylo smutno, pøidìlal z jeho žebra ještì jednoho Adama. Aby milování 
bylo prodchnuto touhou a láskou, aby to nebylo jen tak z povinnosti, ze 
zvyku èi dokonce z nudy, inspiroval Bùh krále Šalamouna k sepsání Písnì 
písní, jež je poetickou uèebnicí lásky k lásce, lásky k milování. Pokud se 
takové osvìtì nevìnuje dostateèná pozornost, mùže se stát, že se milo-
vání zaène považovat za nìco nežádoucího. Tak tomu bylo napøíklad ve 
viktoriánské dobì ve Velké Británii, kdy se ženám doporuèovalo, aby pøi 
milování myslely na Anglii. Asi aby tu „nepøíjemnou povinnost“ ve vlas-
teneckém duchu nìjak pøeèkaly. Impérium, nad nímž slunce nezapadalo, 
totiž od nich potøebovalo dìti. Šlo tak èistì o výrobu dìtí. Radost z milování 
byla nežádoucí.

Ovšem nejenom o lásce muže a ženy je ta píseò. Bùh prostøednictvím 
Šalamouna, nejmoudøejšího z lidí, s ní zabil, obraznì øeèeno, hned sedm 
much jednou ranou. Píseò písní zároveò vyjadøuje Hospodinovu lásku        
k Izraeli, pro køes�any pak lásku Krista k církvi. Také Krista k lidské duši      
a samotného Boha k lidem. Rovnìž Šalamounovu lásku k moudrosti.        
Je oslavou lásky, která je korunou vší moudrosti a je na prvním místì mezi 
tøemi nejvìtšími ctnostmi, jimiž jsou láska, víra a nadìje.

A tak ve vší zbožnosti ètìme tuto krásnou poezii:
„Jak jsou krásné nohy tvé v støevících, dcero knížecí.“ (Pøedstavme si    

v duchu nejen krásné nohy, ale také Izrael, církev a moudrost. Nohy jsou 
jak krásné, tak i zbožné a moudré.) „Okolek beder tvých jako zápony, dílo 
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rukou výborného øemeslníka. Pupek tvùj koflík okrouhlý, ne bez nápoje; 
bøicho tvé jako stoh pšenice obrostlý kvítím. Oba tvé prsy jako dvé telá-   
tek blížencù srních. Hrdlo tvé jako vìže z kostí slonových, oèi tvé rybníci     
v Ezebon podle brány Batrabbim, nos tvùj vìže Libánská patøící k Da-
mašku.“ (Èetba èím dále tím více roznìcuje v ètenáøi jak lásku k ženì, tak      
i k církvi svaté. A taky k Izraeli.) „Hlava tvá na tobì jako Karmel a vlasy 
hlavy tvé jako šarlat; i král pøivázán by byl na pavlaèích.“ (Zamilovaný vlasy 
takovými spoután si ještì rád zazpívá: Dej mi pár okovù a jsem jen tvùj...) 
„Jak jsi ty krásná a jak utìšená, ó milosti pøerozkošná. Ta postava tvá 
podobna jest palmì, a prsy tvé hroznùm. Øekl jsem: Vstoupím na palmu, 
dosáhnu vrchù jejích. Necha� tedy jsou prsy tvé jako hroznové vinného 
kmene a vùnì chøípí tvých jako jablek vonných. Ústa tvá jako víno výborné, 
milá pro upøímnost, pùsobící, aby i tìch, již spí, rtové mluvili.“ (Více již snad 
ani není co dodat.)

Ještì je tøeba v knize knih zjistit, jak èasto se mají lidé spolu milovat. 
Podívejme se opìt, co doporuèuje Šalamoun a jeho tým mudrcù v knize 
Pøísloví, Kapitola 5.: „Budiž požehnaný pramen tvùj, a vesel se z manželky 
mladosti své, lanì milostné a srny utìšené. Prsy její a� tì opojují všeliké- 
ho èasu, v milování jejím kochej se ustaviènì.“ Èili namísto jak èasto, se 
dozvídáme, že ustaviènì.

„Pravda a krása jsou jedno“, øekl svatý Augustin. Taky krása a láska jed-
no jsou. A jedno jsou i láska a pravda. Vše souvisí se vším. Píseò písní je 
pravda o lásce a o kráse.
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PLŽ SMAJLÍK

STANISLAV SEDLÁK 

Dìjin vìèný èinitel
VÝVOJ SPOJENECTVÍ
Vèerejším spojencùm, jak to jen øíct,
lezli jsme zkrátka do zadku.
Dnešním, dle zralého úradku,
jen pøátelsky vycházíme vstøíc.

OSUD POLITIKÙ
Smìøují neomylnì k válu,
a� roli jakoukoli hrají.
Dnes pìjí na nì lidé chválu,
zítra je stokrát vypískají.

U TELEVIZNÍCH ZPRÁV
Jaké že možnosti
má divák mého vìku?
Pobavenì se smát,
èi poddávat se vzteku?
Žasnout nad debatérù snahou
a nevìøícnì kroutit hlavou?
Zvítìzí ve mnì spáè,
nebo vše vyøeší ovladaè?

STARODÁVNÁ
Kde jsou ty èasy,
kdy na podzim
vlaštovky na linkách
telegrafních drátù
nacvièovaly píseò
Tisíc mil, tìch
tisíc mil...

INZERÁT
Vymìním poèítaè
za jediný pohled
na elektrické dráty,
obsazené vlaštovkami.

VÝSTRAHA
Pøi studiu dìjin
vnucuje se vìta:
Bože, chraò lidstvo
pøed zachránci svìta!

INTERNETOVÁ GENERACE
Každý den venku
zdržujeme se spoøe.
Jak vìzni na procházce
po vìzeòském dvoøe.

DÌJINY?
Listuješ novinami,
knihami, èasopisy.
Dìjiny blízké,
dìjiny kdysi.
Èasto se ovšem stane,
že nevíš, zda dìjiny
vždy jsou ty samé.

NEOCHVÌJNÌ
Dìjin vìèný èinitel
je pøevracení na víru,
s pomocí muèidel,
zbraní èi papíru.

Dnes pøidaly se hbitì
rádio, televize i sítì.
Jas budoucí se vznáší
pouze nad vírou naší!

A v plné zbroji
každý hájí tu svoji.
Jakoby hlas nad námi znìl:
Ubíráte se cestou do pekel!



19

KAPKY DEŠTÌ

Muži na koni    
Jack London ve své autobiografii Martin Eden popisuje v jedné kapitole 

rozhovor Martina s vysokými pøíslušníky sanfranciské aristokracie, která 
mu vyèítá jeho socialistické názory. On se ohrazuje, že není socialista, že 
on jediný mezi nimi je individualista a socialisté jsou ve své podstatì oni. 
Prorokuje jim pøíchod opravdového „muže na koni“, který silou své autority 
uvede vìci k øádu.

Dokážu si ale pøedstavit na koni i ženu; Johanka z Arku je pøíkladem. 
London ovšem píše o muži, ženy v jeho dobì nemìly ani volební právo. 
Další muž, Alexandr Makedonský, si vydobyl respekt, když zkrotil Bucefala. 
T. G. Masaryk upevòoval svoji moc jízdou na Hektorovi a zmiòovaný Jack 
London vyjíždìl na Washoe Banovi do mìsteèka Glen Ellen, kde strašil     
po barech bohaté kalifornské usedlíky. Jsem možná velký snílek, ale chybí 
mi jedno: osobnosti na koních. Dnešní mocní se s námahou soukají do 
opancéøovaných limuzín s neprùstøelnými skly. Osedlají si lid a po èase       
z nìj vychovají proletáøskou herku, která je za první zatáèkou vyhodí ze 
sedla. Opráší se, nechají ji zbít a znovu se na ní chvilku kodrcají. Možná je 
málo koní, ale nezoufejme a pouème se z historie. Jednoho krásného 
jarního dne okolo roku 33 vjel do hlavního mìsta øímského protektorátu 
Judea jeden mladý muž prostého pùvodu, v košili a sandálech a na vy-
pùjèeném oslu… A pohnul dìjinami.

Jméno osla bohužel neznám.

Druhá míza 
Pøicházím do vìku, kdy na muže útoèí druhá míza. Jeden mùj moudrý 

pøítel tvrdí, že záhy po ní následuje první infarkt. Nevím. Jediné, co mi 
pøichází z tohoto pohledu pozitivní, je srovnání mého vìku s vìkem mého 
konì. Když má volnost výbìhu, už nedovádí jako døíve. Pøi pohledu na sou-
sední klisny sice zvedne hlavu, zatáhne bøíško a udìlá pár vznosných 
krokù, ale záhy se vìnuje pastvì. Dìlá to možná proto, aby ukázal, že  
ještì nenastal jeho èas, že jeho skelet je stále dobøe fungující stroj,         
ale  jeho duch ovlivnìný zkušenostmi nedokáže podlehnout emocím. 
Tìším se na jaro, cítím v kostech, že nás pøepadne druhá míza souèasnì. 
Možná nás strach donutí k lepším výkonùm. Nepotøebujeme plné tribuny    
èi závodní dráhu. Staèí pár dobrých pøátel a jako VIP diváka shovívavou 
Prozøetelnost.

JAN HRAD

Muži na koni – Druhá míza
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MLADÝ ZÁPAD

KRISTÝNA DRNKOVÁ

Holèièí tajnosti
Faleš v tváøi

Co že mám zaplatit za možnost slz 

                                             a pláèe?

Mám se snad zapotit

a dìlat š�astné ptáèe?

Co že mám zaplatit za jednu porci 

                                            smíchu?

Mám se zas zapotit

a smát se jenom v tichu?

Kolik si úètujete za jeden záchvat 

                                              vzteku?

Emocím nepøejete,

na faleš není léku.

Hádanka tìžká

V korunì stromu šumí list,

miluje mír s klidem,

je si tím jist.

Tak, jak já bydlím v korunì svìta,

lásku mou prozradí jediná vìta.

Vìta mající jen dvì slova

kroutí se v listech mých znova 

                                            a znova. 

Obsahujíc ètyøi slabiky,

koruna šeptá je, nedìlá cavyky.

Osm kouzelných písmen

vryto je do kmenu na jednom místì.

Rozlušti ten hlavolam,

hlavu nad ním lam si, lam.

Pošeptej slova do toho stromu.

Zároveò šeptem a souèasnì zaøvi,

a� je to slyšet až k mému domu.

Už víš to? 

Nebo jsi bezradný?

Øeknu to jinak: Jsi èlovìk bezvadný!

Láska z lavice

V sešitu z mluvnice

schovávám milostné básnì.

Veršù jsou tisíce

a písmo zdobím krásnì.

Do plánu trojúhelníku

maluji samá srdce.

Staèí pár okamžikù,

je jich tam stále více.

A místo roztokù

tu míchám lektvar lásky,

upadám do šoku,

jdou ze mì jenom hlásky.

Prvním láskám od tabule

náhle snadno podléhám.

Látka nejde do kebule,

jen na tebe spoléhám.
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Stud

Èervená se, èervená

tvá stydlivá tváø,

Jde z ní tak jak ze slunce

silná rudá záø.

Pocit horka, pocit chladu…

Teï chceš být jen nìkde vzadu,

otoèit se radši zády, 

než se zas dáš do parády, 

než ti zase zbìlá tváø

a vyprchá studu záø.

Sedm pádù pro tebe,

a� tì duše nezebe

Kdo, co v mém srdci? 

Stále jen ty, vždy� víš to pøeci.

Bez koho, èeho v mém srdci žal?

Bez tvé blízkosti je žal král.

Komu, èemu polibky?

Jen tvé tváøi, 

vždy� pouze té si srdce váží.

Koho, co že ve snech mám?

Tvùj obraz, který støeží rám.

Oslovuji, volám!

Uvnitø celá plápolám.

O kom, o èem?

Stále jen o tvé duši, 

ta má je prostøelena Amorovou 

                                                   kuší.

S kým, èím na cestu nebezpeènou?

Jen s tebou pro lásku neskuteènou.

Zmrzlá okna

Znovu mi zasklil okna mráz,

zimou mám tváøe rudé,

k potoku vede strmý sráz

a sníh je kolem všude.

Má hlava zeje prostým nic

a do vlasù mi snìží,

nevím, kde hledat rub a líc,

by� bìloba je svìží.

Zebe mì ten mráz na palcích,

mám mokasíny z kùže,

svìt sní o bílých Vánocích

a já si pøeju rùže.

Ty voòavé a krásné,

a� už mne tìlo nezebe.

A co je víc než jasné?

Že to kvítí chci od tebe.

Z první A

Chci slepit útržky sešitù z první tøídy,

vzpomínám

na tužky,

na od tabule køídy,

úkoly z èítanky,

obrázky slabikáøe

a první líbánky

na zèervenalé tváøe.

Taky na školní tašku

uvnitø s vydatnou svaèinou,

v penále tupou tužku

a trable s první hodinou.
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(NE)KRITICKY

MILAN ÈECHURA 

Miluji bedekry
Miluji bedekry. Mám jich doma, pokud jsem je dobøe spoèítal, dìsnì. Obzvláš� 

tìch o staré Plzni. Pokud tedy ty knihy, o kterých mluvím, lze bedekry nazvat. Co je 
to vlastnì bedekr? Ve slovníku cizích slov je oznaèen jako „knižní cestovní turistický 
prùvodce“. Podle toho si jej ovšem pøedstavuji jako ohmataný brožovaný svazeèek, 
plný map a poznámek, vztahujících se k cizí zemi, kterou jsem právì navštívil.      
Já, možná mylnì, považuji za bedekr knížku èi knížeèku, která mì provede s patøiè-
ným výkladem po místech, která znám a mnohokrát jsem je navštívil.

Uff, to jsem se do toho zapletl. Chtìl jsem øíct, že ty moje plzeòské bedekry jsou 
knížky, pøevážnì fotografické, pomocí nichž se ocitám v místech, o kterých sice 
dost vím, ale která pøed mnoha lety vypadala zcela jinak. Urèitì víte, o jakých 
publikacích mluvím, a jsem pøesvìdèen o tom, že jich také pár vlastníte. Já se, když 
mì obèas popadne nostalgická nálada, posadím ke stolu, na který poskládám ty 
své bedekry a listuji a listuji a… listuji. A je mi pøi tom docela fajn. Kvùli tomu to 
vlastnì dìlám.

Nedávno se mi dostal do ruky další. Napsal ho plzeòský spisovatel David Rùžiè-
ka, nazval ho „Bedekr po staré Plzni“ a vydalo jej nakladatelství Pro libris jako 
„Kalendáø plzeòský na rok 2019“. Tedy Pro libris vydalo bedekr, ne Rùžièku, aby 
nedošlo k nedorozumìní.

Autor se v pøedmluvì ptá, stejnì jako já, co to vlastnì bedekr je. A píše: toto 
slovo je v èeském jazyce synonymem pro prùvodce návštìvníkù jim neznámými 
oblastmi, zajímavými místy. Nezøídka doporuèuje trasy a vypichuje jednotlivé pamì-
tihodnosti. Z tìchto slov vyplývá, že se jedná spíš o tu turistiku. Když jsem si však 
dvanáct kalendáøních povídek pøeèetl, pøipadal jsem si jako u tìch svých knížek       
a bylo mi pøi tom docela fajn.

Èert vem pøesný výklad slova bedekr. Dùležité je, že nás David Rùžièka pro-
vedl po staré Plzni buï pomocí pøíbìhù známých osobností (Karel Èapek, Josef 
František Smetana), odehrávajících se pøímo v Plzni èi v okolí, nebo použil známé 

Nebýt na svìtì poezie

Nebýt na svìtì poezie,

stála bych v smutku na zemi.

K psaní je moje fantazie

a s perem v ruce dobøe mi.

Pøedstava žití bez rýmù,

já v žalu bych se topila,

do smrti v sivém dýmu

se bez nápadu toèila.

Nenašla bych ani sloku,

ani slovo jediné,

verše chci mít po svém boku

ve mìstì i v dìdinì.

Patøím k týmu pisatelù,

spisuji i ve spánku,

básním, i když postel stelu,

veršovanou hádanku.
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Nepsat o tom, co každý ví! Tak by se dala zjednodušit zásada, se kterou David 
Rùžièka pøistoupil k vytvoøení svého Bedekru po staré Plzni (Kalendáø plzeòský 
2019. Bedekr po staré Plzni. Plzeò 2018, Pro libris).

Akceptoval ovšem zásad vícero. Mezi prvními tu, že tentokrát bude v maximální 
míøe beletristou, i když si nechá sobì vlastní roli vìdce. Ne každý, kdo vystudoval 
specializovaný obor, tohle dokáže!

David Rùžièka ano. Vypráví, a to volnì. A v každém z tuctu zastavení trochu 
jinak. Èteme tudíž zdaøilé eseje, povídky, beletrizované vhledy do historie anebo 
medailon plzeòského rodáka Vlastislava Tomana a jím stvoøených hrdinù - Strážcù. 
David Rùžièka a dlouholetý šéfredaktor ABC jsou dnes kolegy ve Støedisku západo-
èeských spisovatelù, a pøece si badatel udržel odstup.

Zatímco tomanovská kapitola Plzenští Strážci bedekr uzavírá, otevírá jej vyprá-
vìní o Plzeòské madonì. Jsou nejménì dvì verze legendy o jejím vzniku a jisté je, 
že jde o ústøední klenot zdejší katedrály. Stojí dnes uprostøed oltáøe, avšak ne-
bývalo tomu tak. Døíve madonì patøívala boèní loï. Velmi zruèný barokní malíø 
Maxmilian Sepulmer údajnì kdysi odpøisáhl arcidìkanu Èapkovi, že tuto sochu 
nelze zpodobit. Proè? Každých patnáct minut se prý výraz její tváøe mìní. Ale je to 
jen legenda a podstatnìjší nakonec zùstane sama atmosféra chrámu. „Kdykoliv    
se ocitnu sám uvnitø rozmìrné lodi…, pøipadám si jako ryba v obrovském akváriu 
osvìtleném gigantickými vitrajovými okny s motivy Plznì, Krista, jeho matky Marie  
a øady nebeských patronù,“ pøizná Rùžièka. „Jako by šlo o prùhledy do jiného, lep-
šího svìta.“

V bedekru nechybí ani povídka o profesoru J. F. Smetanovi a hvìzdách, kapitola 
Plzeòská Madama Butterfly, Ella Noëmi Koppová anebo fikce o kamarádech Bro-
dovi a Kafkovi, projíždìjícími Plzeò vlakem a setkávajícími se s dívkou. A zcela to 
koneckoncù vylouèit nelze, že nápad na povídku Ortel pøišel tak, jak to Rùžièka líèí.

Vztah k Plzni mìl i Franz Werfel a mezi dámy mìsta se zaøadila Klára Becková 
Loosová, manželka geniálního a trochu výstøedního architekta. David Rùžièka již 
skoro uzavírá knížku pøíbìhy dvou domù, Brummelova a Semlerova, a jako bych   
jej vidìl, jak pøed nimi stál. Nejinak jsem jej v ulicích mìsta zahlédl kdysi poprvé.      
A on by samozøejmì dokázal napsat desetkrát rozsáhlejší bedekr (nosí jej v hlavì), 
ale dnes ne. Tentokrát se spíše rozhodl zdùraznit ne všeobecnì povìdomé souvis-
losti rùzných staveb a osobností. Mìl z èeho vybírat. Židé, Èeši, Nìmci, ale taky 
Italové se na ploše Plznì po desetiletí potkávali a není nad autory, kteøí zvládnou 
vykreslit jejich svìty v krátkosti na pozadí velkých dìjin.

IVO FENCL 

David Rùžièka provádí Plzní

místo a do nìj umístil historickou událost, napøíklad v listopadovém pojednání, kdy 
popsal dobrodružnou historii Semlerova domu.

Už dlouho jsem neèetl Kalendáø plzeòský s takovou chutí, jako ten pro rok 2019. 
Jen, jak holt jsem ujetý na ty fotografické publikace, jsem si skoro toužebnì pøál, 
aby po každé kapitole byl obrázek toho pøíslušného místa, kde se to všechno stalo. 
Je mi samozøejmì jasné, že je to blbost a že to nejde a že i bez tìch fotek je bedekr 
Davida Rùžièky fakt dobrý.

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

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) - prozaik a písnièkáø, žije v Plzni

Kristýna Drnková (2003 Cheb) - žákynì základní školy, v Plži debutuje

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

Jan Hrad (1961 Plzeò) - pohotovostní technik vodáren, v Plži debutuje

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

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

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

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

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

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, prozaik, 

žije ve Strašicích

Bohumil Ždichynec (1942 Sedlec - Prèice) - lékaø, básník a esejista, žije v Praze


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25

