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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Tak Plži už je osmnáct! Záøijovým 

èíslem se uzavírá plných osmnáct let, 

kdy literární mìsíèník Plž vychází (v prv-

ním roèníku vyšla jen tøi èísla). Podle 

obsahù, rozsahù i pøíloh lze vysledovat, 

která léta byla tuènìjší a která hubená. 

Naštìstí je Plž stále tady, má volební 

vìk, a by� zrovna žádné volby nejsou, 

jsem pøesvìdèena, že volit Plže je stále 

dobrá volba.

Za dveømi je èas léta pramatek a v po-

vídce Dagmar Hermannové drobnì 

snìží. Tím nechci pøivolávat ani èaro-

dìjnice, ani hromy blesky èi vánici ani 

vám vnucovat otázku: Proè to? Není na 

místì zneklidòovat se po vzoru èeské-

ho pøirovnání „jak sáòky v létì“.  Možná 

že nìkdy na zaèátku prosince budou 

Kapky deštì naopak záøit jako v záøí. 

A co vám záøijové èíslo pøináší dále? 

Vedle Teorie pøirozeného výbìru, 

romantiky Dvorkù a oèekávaných 

Postpravd básnickou skladbu Hany 

Šimrové, dramolet Arnolda Nowického 

Vídeòská derniéra, který navazuje na 

Vídeòskou premiéru uvedenou v Plži již 

v listopadu 2014. V mezidobí se jistì 

udál mnohý dramo let. 

Posledními dodatky se uzavírá Malý 

slovník cizích slov Jana Jelínka. Zvlášt-

ní pozornost si zaslouží vzpomínání 

Karla Trinkewitze v Pøíbìhu mých de-

níkù – z odkazu i s odkazem na øadu 

uvádìných jmen. Na Mladém Západu 

debutuje svérázná plzeòská poetièka 

Karolína Vlèková. Zralost literárního 

ovoce hodnotí v souladu s dobou Ilona 

Gruberová a Ivo Fencl se ohlíží za pub-

likací o Josefu Sobìslavu Bukovském. 
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POEZIE

HANA ŠIMROVÁ

Studna
I.
tehdy
pøistoupila
trochu 
spìšnými
kroky 
aby 
nikdo
nevidìl
dìtinskou
marnivost
tedy pokradmu
k vrchní 
skruži
okraji
života
nahnula se 
nad vodu
uvidìla 
sebe 
obraz
snad 
se pøesvìdèit
že je 
vzhlídnout se
v sobì
jsme jenom 
dìti
cožpak 
to se nesmí
ještì kousek 
chce víc
možná 
i dotknout se
hladiny
je to jen

zdání
kdepak je 
nebe
kde zemì
nìco se
tøpytí
snad 
pod hladinou
láká 
ale ne
teï
už to 
chladí
jako nùž 
øeže
je tma 
skruže
úží
dech
ta bezedná
propast
v ní
smrt 
jak zvíøe
èíhá
choulíš se
marnì
tisíce
jehlièek
jsou všude
jak v lùnì
tady už
nejsou 
uši
tady se
nenaøíká

stìny sliz
bez konce
cesta dolù

II.
v klubku
jak pavouk
co se ho
dotkneš
stejnì 
to mrazí
marnì oèi
tøeštíš
do šera
nad sebou
tady se
dìti
nepotkají
každý
tone 
sám
není se
proti
èemu
vzepøít
do èeho
prsty 
zaboøit
polkla tì
smrt
až 
nalokáš
chlad
až ho 
ucítíš
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v žilách
pak 
se život
zaène
stahovat
z koneèkù
prstù
poøád
blíž støedu
potom
praskne 
nit

III.
voda
je život
a tys 
kvìt
máš 
prastaré
hradby
kolem

jak Jericho
smrtí 
se rozvineš 
pomalu
jak pavouk
když
vše
pominulo
tam
nìkde
u dna
ruce
zvolají
Bratøe
sedmero
klíèi
mì odmykáš
poznaèenou
první klíè 
na bolest
druhým 
samotu

teï jsme si
podobni
plavu
v Tobì
ukaž mi 
dlanì
já Tobì
jsem hvìzda
nádherná
koruna 
v Tvých
rukou
ticho 
je 
dotkni se 
a já se
na tisíc 
kousíèkù
rozesmìju
protože
tohle 
jsi Ty

DAGMAR HERMANNOVÁ

Figurína a žebrák

PRÓZA

Už nìjakou dobu ležela nahá mezi ostatními a èekala, jestli si ji vyberou, 
obléknou a postaví nìkam vedle dalších krasavic, blondýnek a brunet.  
Byla èernovlasá, tmavé oèi ozdobené dlouhými øasami.

Byl zaèátek prosince, poèasí nic moc, jen obèas padal sníh, ale mìsto 
bylo slavnostnì nasvícené, vánoèní trhy na rynku plné lidí, znìly zde 
koledy a cinkání rolnièek, a atmosféra nadcházejících svátkù byla pro-
sycena vánoèními vùnìmi. Ona zatím v blízkém módním obchodì stále 
èekala, do èeho ji obléknou. Možná si pøedstavovala dlouhé plesové šaty 
se tøpytivými korálky kolem krku a pøes rameno taštièku na øetízek. Pøí-
padnì zase kožich. Jako když mìla na sobì toho støíbrného norka z umìlé 
kožešiny, a kolemjdoucí ženy se u výkladu zastavovaly. Anebo úplnì 
poprvé, když zaèínala, byla obleèena do krátké kostkované suknì k bílé 
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halence, èerné vlasy stažené do dvou culíkù ozdobených èervenou mašliè-
kou, k tomu byla èervená kabelka a èervené kotníkové botky. Líbila se 
úplnì všem, a dokonce tenkrát dostala i jméno. Jája.

„Tak – snad tuhle?“ zaslechla koneènì hovor.
„Ale ty vlasy se musí trochu zkrátit,“ øekl mužský hlas. „Pøedstavoval 

bych si k tomu modelu kratší mikádo.“
Tak se doèkala obleèení, jaké zatím na sobì nemìla, a asi jí to moc 

slušelo, protože když byla obleèena a upravena, dívali se na ni se zalí-
bením, že pøesnì takhle je to super a podle pøedstav. A pak už stála mírnì 
rozkroèená v narùžovìlém svìtle výkladu na jedné z rušných ulic a dívala 
se pøes širokou silnici a chodník na obrovský obchodní dùm. Kolem cho-
dila spousta lidí, jezdily tu trolejbusy, autobusy, stovky aut, a ona stála 
sama uprostøed svého výkladu, obleèena èernì. Èerný byl pøiléhavý trikot  
z napodobeniny lesklé kùže, nad kotníky nohou v èerných støevících mìla 
úzké èerné obojky, na oèích èernou masku a na rukou èerné rukavièky. 
Kolem jejího výkladu museli jít všichni, kteøí spìchali na vlak k hlavnímu 
nádraží nebo èekali poblíž na zastávce ètyø mìstských trolejbusových  
linek.

Sotva mohla pochopit smysl ostatních vìcí, které naaranžovali kolem ní, 
což bylo malé množství krabic s obrázky polonahých žen a mužù oble-
èených èernì nebo èervenì a rùzných dalších vìcí, za nimiž byl nápis, že 
prodej tìchto vìcí je mládeži do osmnácti let zakázán. Ale ji si prohlíželi 
všichni, mladí i starší, a bylo jich možná více, než tenkrát, když stála ve 
výkladu v kostkované sukni nebo v plesových šatech. A asi nikdo nepo-
znal, že tady v èerném trikotu stojí jejich „Jája“. Jeden chlapeèek si ji 
dokonce spletl s èertem a starší pán, který šel okolo s paní, øekl, že je 
strašné, co se dnes veøejnì ukazuje lidem. „Ještì že už jsme staøí," øekla 
paní a zašli spolu do obchodu s levnými knihami vybrat dárek.

Byla z toho smutná a ani si nevšimla, že kolem jejího výkladu projel na 
vozíèku žebrák. Zastavil jen o kousek dál, mezi zastávkou a vedlejším 
domem, kam dopadalo rùžové svìtlo z výkladu. Mìl šedivé, pocuchané 
vlasy, a pøestože byla zima, byl obleèen jen do chatrného saka se šálou 
omotanou kolem krku. Vytáhl z kapsy foukací harmoniku a zaèal na ni tiše 
hrát. Ještì to moc neumìl, proto hrál tiše a stále tutéž melodii, kterou se 
dokázal nauèit. Ale ani žebrat zatím neumìl a asi taky nechtìl øíkat 
kolemjdoucím, jak tìžký má život, když je sám a není nikdo, kdo by mu 
uvaøil, vypral a pomohl mu s obleèením.

Všiml si, kolik èerná figurína pøitahuje lidí, a možná si myslel, že když 
bude stát poblíž, všimnou si i jeho a dají mu do mistièky pár drobných.   
Byli tam skoro spolu, ona ve své kožené kráse a on na svém vozíèku hrál 
vedle ní, v rùžovém svìtle z výkladu. U ní se zastavili skoro všichni a obdi-
vovali její krásné nohy. U nìho se nezastavil nikdo.

Nemìl nohy.
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Osoby:
Zpìvaèka (Z) – asi šedesátiletá plnoštíhlá nervní nóbl dáma s indiskrét-

ním poprsím
Klavírista (K) Hugo Coconino (zpìvaèkou pøezdívaný Pejsánek nebo 

Mraveneèník) – hubený ètyøicátník s patkou do èela
Obraceèka (O) – pìtadvacetiletá štíhlá dáma s velmi diskrétním poprsím
Fotografka (F) – tøicetiletá štíhlá, nevyvinutá drobná tmavovláska
Jevištní technici, publikum – vše nìmé role

Místo a doba – Vídeò po II. svìtové válce 

Pøed zkouškou

Zpìvaèka a doprovázející klavírista zprvu korzují po Graben, poté  
jedou luxusním taxi vozem na zkoušku; zpìvaèka nostalgicky vzpomíná     
na svého profesora, jak k ní byl pozorný, nìžný a galantní, naznaèuje také, 
že byl jejím milencem, což ovšem není pravda.

Z: Ach, Pejsánku, co sis to vzal zase za košili? A motýlek se vùbec         
k téhle košili nehodí (kroutí hlavou).

K: (krèí se, nezmùže se na slovo omluvy a rád by se schoulil do vlast-
ního stínu)

Z: Mám s tebou jen samé trápení: nìmecky neumíš, doutníky kouøíš, 
poøádnì se obléknout, to je pro tebe španìlská vesnice..., zkrátka èlovìk 
se za tebe musí stydìt doslova na každém kroku. (snivì) To profesor 
Popov, to byl jinší formát. A štramák. Ach, jak ten se umìl oblékat. A jak byl 
galantní, jak pozorný..., pozoroval èlovìka na každém kroku a bezchybnì 
plnil jeho pøání..., to, co mi vidìl na oèích. A ta jeho jemnost, takt a šarm.   
Z nìj si vezmi pøíklad, ty Mraveneèníku jeden. Ach, když srovnám zjev 
svého profesora a jeho chování... s tebou (vzlykne)... nejdøíve aristokrat      
a pak nekòuba.

K: (Mnohokrát èetl recenze na vídeòskou premiéru zpìvaèky, pøestože 
ta je pøed ním tají, a tisíckrát slyšel o premiéøe historky.) (pokornì se krèí    
a pøikyvuje)

Z: Vidle od hnoje vedle sochy Davida (vzlyk), navíc vidle s nalomenou 
násadou (povýšenì pokukuje po klavíristovi, zda s ním tato narážka 
pohne).

K: (ustrašenì) ...ale madam...

DRAMOLET

ARNOLD NOWICKI  

Vídeòská derniéra
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Z: To je samé „ano madam, jistì madam, ovšem madam“ a maximálnì 
„ale madam“ a na nic jiného se nevzmùžeš, ty Mraveneèníku nosatá...

K: Jistì madam...
Z: Èlovìk se vdìku nedoèká, vytáhne tì z bláta na koncertní pódium... 

tuøínem... tuøínem a tykví by ses jinak ládoval a zapíjel to plesnivou kyš-
kou... v té své shnilé díøe... èlovìk to vykope z hnoje, kaviár a šampaòské 
mu nabídne... a èeho se doèká? Zlámané násady... (vzlyky pøecházejí ve 
škytavku) (k sobì), i ty písnì si plete, mé oblíbené Kennst du das Land... 
(zaøve) Co jsi proti profesoru Popovovi?... No?... Neumíš snad mluvit, 
Mraveneèníku obludná? (zpìvaèka si pøihne vodky z lahvièky uložené         
v kabelce)

K: Ale madam...
Z: Zas jen „ale madam"... pøed profesorem bys mìl kleknout! Ach, jak 

byl galantní a jemný... rùžový a jak vonìl... jak vystupoval (opovržlivì), 
plesnivá kyško... rypáku mraveneènická...

Próba

(Zkouška se odehrává v salonu Musikverein stylizovaném do bieder-
maieru. Na kulatém stolku stojí jako dekorace veliká mísa s rùzným ovo-
cem. Klavírista již sedí za piánem a preluduje; pøichází zpìvaèka v civilních 
šatech, zkouší hlas, rozezpívává se; jako poslední pøicházejí obraceèka      
a fotografka v moderních odvážných šatech.)

Z: Hugo, tak pøipraven?
K: Ano, madam. Mignon?
Z: (pøikyvuje) Jistì, co jiného?
K: (Pohlíží na zpìvaèku a naznaèuje zaèátek písnì.)
Z: (Upravuje si vlasy a nesleduje jej.)
K: (Poène hrát sám klidnou melodii v F dur.)
Z: (obrací oèi v sloup) Ale Hugo, Schuberta pøece nepotøebujeme cvièit.
K: (Zvedá se ze stolièky, pøehrabuje se v notách a hledá správnou 

píseò, obraceèka se mu v hledání snaží pomoci; za okamžik noty najdou, 
obraceèka je staví na pult a klavírista usedá. Fotografka pøípravu doku-
mentuje.)

Z: (Pøistupuje ke klavíristovi a familiárnì ho podrbává na hladce 
vyholeném krku.) No tak, Hugo.... už jsi našel tu správnou Mignon? (Líbá 
jej do vlasù.)

K:  Ano, madam, jistì, madam...
Z: To jsi celý ty..., ano, madam, jistì, madam... (paroduje pianistùv hlas), 

ale skutek jaksi utek! Co ty máš v té hlavì? (znovu jej líbá na temeno)
K: Promiòte, madam. Zkoušíme nyní Kennst du das Land... Hugo 

Wolfa? 
Z: Co jiného, vždy� pøece víš, že Wolf ti èiní potíže. Nebo ne? 
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K: Snad ne tolik, madam?
Z: A co Beethoven, Liszt, Schumann, Zelter a Reichardt snad také ne? 

Himmela snad  zvládáš?
K: Ano, madam, samozøejmì, madam, Hugo Wolf mi dìlá jisté potíže, 

Zelter, Liszt, Schumann a Beethoven také, ale snad už ménì. Himmel je 
jednoduchý.

Z: A Reichardt snad ne? Hugo Wolf ti vždycky èinil potíže, ostatní taky,   
a tak je tomu dodnes (varovnì vztyèí prst). A to máme zítra veèer 
vystoupení. (chlácholivì) Snad jedinì Schubert. Ale ten je tak snadný, že 
by jej zvládlo i dítko.

K: Prosím, madam.
Z: (manì si utøe slzu a vzdychne) Poslední koncert v Musikverein...,   

má derniéra, ach, kdybys vidìl pøed ètyøiceti lety mou zdejší premiéru, 
slovutný profesor Popov byl mým školitelem... ach, jak to byl šlechetný       
a skromný èlovìk... doufám, že mi mou derniéru nezkazíš.

K: Jistì ne, madam. Rozhodnì nezkazím, madam. A o ušlechtilosti 
profesora Popova jsem mnohé slyšel (ušklíbne se).

Z: To bych prosila. Potom derniéru dùkladnì oslavíme. Poslední koncert 
v mém životì, v mé kariéøe. Pøijdou samí vzácní hosté, vzdìlané dámy...,  
jaká škoda, že profesor Popov tak neš�astnì zemøel v noci po premiéøe.

K: Ó.... vzdìlané dámy… (šilhá po fotografce, která kolem nìj krouží      
v sukni nad kolena, usedá na bobek a provádí øadu zábìrù klavíristy i zpì-
vaèky zespodu)

Z: Ale Pejsánku, ty, jakmile slyšíš o dámách, okamžitì ti zaplanou oèi!? 
Pøijdou také vznešení, galantní pánové...

K: Ano, madam, tedy vlastnì ne, madam (potutelnì se usmívá), a jak 
vùbec zemøel profesor Popov?

Z: Já (bije se v prsa), já bych tì mìla zajímat! To pøedevším. A profesor 
Popov zemøel velmi neš�astnì... (vzlykne), protrhl si krkavici rozbitou lahví.

K: Ano, madam. Jistì, madam (jeho zrak sklouzne od fotografky na 
poprsí zpìvaèky), to musela být strašná smrt. 

Z: Já (zpìvaèku Hugùv pohled uklidní), ano..., tak je to správnì... ano..., 
strašná smrt..., tak jedeme... Mignon.

K: (zaène hrát píseò Hugo Wolfa)
Z: Dost, dost, dost.... (zpìvaèka  pøitiskne svá òadra zezadu na 

klavíristova ramena), Pejsánku, dost..., ty to máš ale v hlavì pomotané. 
Zaèal jsi Schubertem a teï sem pleteš Wolfa!

K: Pardon, madam. Schuberta (sykne k obraceèce) (obraceèka se 
pøehrabuje v notovém materiálu, nalézá Schubertovu píseò a staví noty na 
pult).

Z: Doufám, Pejsánku, že to pøi vystoupení už nespleteš? (zpìvaèka se 
obèas otoèí a cucne si z lahvinky).

K: V žádném pøípadì ne, madam (zaène hrát Schuberta).
Z: Panebože, copak jsem ti neøíkala, že Schuberta vcelku zvládáš? 
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Wolfa neovládáš! (zoufale) Ach Bože, co já si poènu... (pro sebe), takové 
trdlo... hlavnì aby to zítra celé nezmotal..., poslední koncert v Musik-
verein..., derniéra, pak se vracím domù..., bolševici zboøili náš zámeèek 
(vzlykne), sochy rozmlátili..., Pejsánku, jedeme...

K: (bázlivì) Kam?
Z: (zoufale vzkøikne) Pøece jedeme Kennst du das Land, wo die Zitronen 

blühn? Nebo snad nevíš, že se dnešní koncert sestává pouze z této písnì? 
Z písnì, kterou zhudebnili rùzní autoøi? (pøistoupí ke klavíristovi a uštìdøí 
mu buráka) (pro sebe) Prý kam? (zoufale vrtí hlavou)

K: (v rozrušení zaène hrát Beethovena, kterého umí nazpamì�)
Z: (zcela nepøíèetnì) Bože mùj, ty nemehlo (vzlykne), starého Tichona 

prý povìsili, ale poèkejte, vy svinì (zahøímá a koulí oèima), já se tam 
vrátím a udìlám poøádek!

(Klavírista, obraceèka i fotografka se ustrašenì krèí, klavírista nevìda 
co má èinit pokraèuje v Beethovenovi.)

Z: (hystericky) Wolfa, Wolfa... Kennst du das Land, wo die Zitronen 
blühn..., ty nevíš, jak chutnají citrony? Poèkej, já tam udìlám poøádek 
(Popadne z mísy citron, ráznì pøiklopí víko klavíru pøes klavíristovy ruce, 
klavírista køièí bolestí a zpìvaèka mu do otevøených úst nacpe citron), 
takhle, takhle voní citrony, abys vìdìl, ty nevdìèníku! (Zpìvaèka pustí víko 
klavíru a vylouskne klavíristovi buráka, takže ten se uhodí èelem pøímo do 
víka klavíru, které zrovna zvedá)

 (Fotografka indiskrétnì cvaká jeden snímek za druhým.)

Vystoupení

(Ještì za oponou)
Z: (sykne ke klavíristovi) ...jako první pøijde Liszt.
K:  Ano, madam, já vím, Liszt.
Z: Pak bude Schubert, Schumann a ètvrtý bude Wolf. Rozumíš?
K: Jistì, madam, Liszt, Schubert, Schumann, Wolf...
Z: Pak bude potlesk a za oponou ti øeknu další poøadí...

(Zpìvaèka se louèí se svou kariérou pro nezadržitelnì postupující 
chorobu, aè má hlas stále zvuèný. Zvedá se opona, pøicházejí klavírista ve 
fraku s náplastí na èele a zpìvaèka v koncertní róbì s hlubokým dekol- 
tem; na zpìvaèce je znát nedávno probìhlý nervový otøes a také alkohol, 
snaží se uvolnit, výsledkem je však strojená nenucenost – jedny noviny 
mezitím otiskly fotografii, jak zpìvaèka dusí klavíristu citronem; jelikož je 
poøadí písní pøesnì stanovené, noty jsou pøedem pøipravené pod sebou, 
obraceèka tedy pøi vystoupení chybí; fotografka v krátkých šatech stojí       
v publiku, z hledištì zní potlesk.) 

Jako první zazní píseò Ference Liszta. Bezchybnì.
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1. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin!
Dahin möcht' ich mit dir,
O mein Geliebter, ziehn. 

2. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? Dahin!
Dahin möcht' ich mit dir,
O mein Beschützer, ziehn. 

3. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier such im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl? Dahin!
Dahin geht unser Weg!
O Vater, laß uns ziehn! 

Potlesk

Druhá píseò pochází z pera Franze Schuberta.

1. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn...

Potlesk

Z: (Jako tøetí v poøadí zaène znenadání zpìvaèka zpívat píseò Hugo 
Wolfa, aniž poèkala na klavírní doprovod.) 

K: (Klavírista je zmaten, nicménì zná urèité partie písnì nazpamì�        
a poène zpìvaèku doprovázet. Zná však zpamìti pouze urèité pasáže, 
takže to vypadá, jako by se ztrácel a støídavì levou i pravou rukou se snaží 
listovat v potrhaných notovinách, listy not padají na zem.)  

(Zpìvaèka nadále úpornì zpívá Hugo Wolfa a neš�astný klavírista se 
„chytá“ jen místy. Celkový dojem je zcela zmatený, vystoupení dovršuje 
fotografka, která vystupuje z hledištì na scénu a chaos dokumentuje.)  

Z: (Zpìvaèka spatøí fotografku na scénì, snad zapomene, že vystupuje 
veøejnì a pøistoupí zezadu ke klavíristovi a vlepí mu vší silou záhlavec.)  

K: (Klavírista témìø udeøí èelem o klaviaturu, ale ovládne se a nevy-
køikne. To už se publikum naplno øehtá.)
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PØEDZVÌSTI

 Teorie pøirozeného výbìru VII.
KAROLINA TETZELI

Z: (pøestane zpívat a jeèí nìmecky) Zitronen... Zitronen..., Kennst du 
was die Zitronen sind? (hledá kolem sebe mísu s ovocem, ta na pódiu 
samozøejmì není, tak alespoò pøibouchne klavíristovi prsty víkem od 
klavíru) 

K: (zvedne víko a nalezne noty a spustí hlavní motiv Wolfovy písnì 
doufaje, že se zpìvaèka „chytí“, má však zhmoždìné prsty, hraje tedy 
špatnì, samý pøehmat a i rytmicky mimo)

Z: Pejsáèku, ty nevíš, co jsou citrony?! (pøibouchne mu znovu víko 
klavíru na ruce a prudce na nì usedne) 

K: Áúúú... (køièí s nepøedstíranou bolestí, zatímco obecenstvo se válí 
smíchem)

Z: (hystericky) Zitronen... Zitronen... (nemùže na podiu najít ani citron, 
ani jiný pøedmìt, jímž by klavíristovi zacpala pusu, vyjme tedy svùj obrov-
ský prs a vrazí jej úpícímu klavíristovi do otevøených úst)

                                                OPONA

XVII. Brunova perioda

Bylo celkem nepochopitelné, jak rychle O. vytìsnila období, kdy v Bru-
novi objevila nesnesitelné rysy carského dùstojníka. Proè mu znovu dovo-
lila, aby se k ní pøiblížil? Proè si po ètrnáctimìsíèní abstinenci zaèíná zcela 
dobrovolnì vytváøet návyk na Brunovu egoistickou pøítomnost? Není také 
pøíliš sebedestruktivní, že se èetnost jejich setkání øídí pouze Brunovými 
možnostmi a potøebami? 

Ano, tahle znièující Brunova perioda, jak moc ji nenávidìla! Na rozdíl od 
periody ženské trvala obvykle pùl druhého mìsíce a pak byla vystøídána 
jejich spoleèným víkendovým nebo všednodenním setkáním. Po dobu 
periody byl Bruno spoøádaný manžel, otec a živitel rodiny. Hrál si se svými 
dìtmi, uspával je, vozil k lékaøi, díval se s nimi na pohádky. Hádal se taky 
se svojí ženou? A jak èasto s ní spal, pokud vùbec? Zøejmì obèas ano, 
mìli spolu pøece dvì dìti. Bylo pro nìj pìtaètyøicet dnù pohody u rodinného 
krbu tak nesnesitelnì pøedvídatelných, že znovu a znovu vyhledával O., 
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(Pokraèování pøíštì)

aby si spoleènì užili èas plný erotického jiskøení a sexu, èas plný sofisti-
kovaných i rozverných rozhovorù? 

Pokládala si ponìkud znepokojivé otázky, na které neznala pøesnou 
odpovìï. Za tu dobu, po kterou se teï zase pravidelnì vídali, dospìla O.    
k mnohem znepokojivìjšímu zjištìní, než by vydal souèet odpovìdí na 
pøedchozí otázky. Byla najednou pøesvìdèena, že Bruno byl ten nejlepší 
muž, kterého ve svém životì potkala. Proè ji tedy opustil, když s ní plánoval 
svoji budoucnost? A proè se oženil, když bez ní stejnì vydrží sotva mìsíc   
a pùl? Kdyby zùstali spolu, byl by jí vìrný? A proè nemá dìti s ní? Odpo-
vìdi opìt neznala, ale vìdìla, že ptát se takhle emotivnì znamená ztrácet 
nadhled a dojít leda tak k sebelítosti. A na tu nikdy není vhodná doba. 

Teï je tøeba myslet na vlastní periodu. Ta se totiž po posledním setkání 
s Brunem vùbec nemusela dostavit. Alespoò Bruno se domníval, že by se 
to kvùli jeho malé neopatrnosti mohlo stát. Zkoušela si to celé pøedstavit    
a vìdìla, že by chtìla dítì právì s ním. Víc jak dva týdny myslela na to, že 
s ním bude mít syna. Cítila to, vìøila tomu. Znepokojoval ji jen fakt, že to 
jeden veèer nevydržela a spala taky s Viktorem. Pøedstava, že nebude 
vìdìt, s kým dítì èeká, ji znaènì vyvádìla z míry. Mìla ráda všechny své 
záležitosti pod kontrolou a tu kvùli jedné noci s Viktorem ztratila. Vyèítala si, 
že se nedokázala ovládnout, ale ukonèit vztah s Viktorem pøece také 
nechtìla, nebo snad ano?

A není vlastnì jedno, s kým to dítì bude mít? Pøesnì takhle sugestivnì 
se jí pøed pár lety zeptal právì Sharon. Byl totiž pøesvìdèen, že si bude 
dítì stejnì vychovávat podle svého, takže role otce není tak dùležitá. 
Vyvracela mu to, protože právì výbìr otce pro ni byl natolik zásadní, že na 
toho nejvhodnìjšího stále èekala. A on nepøicházel, respektive neprocházel 
nejužším kolem, a teï se ještì navíc vrátil jako bumerang v podobì jejího 
bývalého partnera, který mezitím svou rodinu založil. Život je nìkdy tak 
nepøedvídatelný, že strèí do kapsy i ty nejbizarnìjší filmové scénáøe, 
pomyslela si. 

Veškeré pochybnosti o paternitì a možné spekulace o budoucnosti však 
vyvrátilo vèerejší ráno. Dostavila se totiž pravidelná perioda. Byla sice 
kratší než Brunovy útìky za vzrušením a zábavou, ale jen o trochu. A byla 
to ta pravá perioda. O. byla chvíli smutná, ale pak se jí ulevilo. Chtìl by   
být Bruno trojnásobným otcem? Pøiznal by nemanželského parchantíka? 
Nebo by ho vychovával Viktor v domnìní, že je jeho? A co kdyby skuteènì   
jeho byl? Zase otázky, otázky, zbyteèné otázky. Nic takového se nestalo,     
a jelikož nic se nedìje bez pøíèiny, mìla by se O. zaèít modlit, jak jí èasto 
doporuèoval Sharon. A dìkovat Bohu, minimálnì za to, jaké mìla pro-
tentokrát štìstí. Anebo mìl vìtší štìstí Bruno? Patrnì ano. Tak jako témìø 
každý smìlý carský dùstojník. 
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Ta naše Anièka
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MALÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

JAN JELÍNEK

Dodatky
(Trinke-witze-verze)

ajnclík základní jednotka objemu obývacího prostoru

analogicky pøirozené smìrování gayù

Asiat patrnì zatèen

blitz krieg keø vyvolávající zvracení

crocodille zpomalení chùze

dimenze smìrem k studentské jídelnì

doyen felace staøešiny

erotika èasovaná bomba v letadle

exudát bejvávalo spolupracovníka StB

frmol úprk šatního motýlka

gramota nepøesná váha

hacker doBITek

katastrofy šibenièní poezie

kcal dohazovaè z Prodané nevìsty

krypta dotaz na zalednìní øeky

lokalita projímadlo

miserere opakovaná provokace

mobilita duševní porucha z nadužívání mobilu

moskytiéra pøemnožení obtížného hmyzu

patriarcha projektant starozákonního trajektu

private mít dostatek hotovosti

projekce selhání tenora

ptakopysk orál

pyjama rozmìrná vagina

serotonin melodické vìtry

solipsismus stimulace bolestí pøi dresuøe psù

tendr onen lékaø

traktát rozmrzání kamionu

transkript kryptolog v transu

trinity znaèka spojovacího materiálu

visigoti plakáty s Karlem Gottem

viskozní olizování lihoviny mezi òadry
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KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy VII.

Z ODKAZU

Pøíbìh mých deníkù

Mùj pøítel Žid Gabriel Laub vyhnaný Nìmci z Varšavy do Ruska a Rusy 
do Samarkandu víry svìtové války se nauèil jazykùm zemí, jimiž pøed     
boji utíkal. Po válce z Polska utekl pøed antisemity do Prahy a stal se 
pøekladatelem a èeským spisovatelem. Psal humoristické povídky a byl 
známý svými aforismy. Se svými èeskými pøáteli od pera pomáhal nahlo-
dávat stalinský režim cenzury a èeského gulagu obhájcù demokracie.

Když v roce 1968 pøijely do Prahy sovìtské tanky, neèekal Gabriel        
až chobotnice Brežnìva a spol. udusí kvìty krátkého Pražského jara          
a emigroval do Nìmecké spolkové republiky, kde se v Hamburku douèil 
jazyku aforisty Lichtenberga. Brzy se stal autorem nìmeckého tisku            
a publikoval své texty ve vrcholném kulturnìpolitickém týdeníku Die Zeit.    
O nìco pozdìji opustil tento tiskový orgán a napsal humoristický román 
Vzpoura tlustých a stal se pojmem pro nìmeckou satiru.

Tak si ho nìmeètí kolegové zvolili hlavou svého PEN klubu a Gabriel 
Laub, který mì už v Praze pøimìl publikovat aforismy v mìsíèníku Plamen, 
mì teï pøesvìdèil, abych nabídnul své aforismy a koláže nìmeckým 
èasopisùm. A prosadil mì za èlena PEN klubu v sekci exilových autorù, do 
které patøil i exulant Ota Filip. Na spoleèných zájezdech Klubu jsem poznal 
i prezidenta této sekce profesora Dr. Schlotta, který se po smrti Gríši stal 
jeho nástupcem.

Schlott byl v Brémách vedoucím katedry slovanských studií – slavistiky. 
Obrátil se na mne s dotazem na nìkteré emigranty, kteøí byli v Èesko-
slovensku disidenty. Ti ho zajímali. A že se zajímá i o mne pro mùj nìmecký 
pùvod a mùj osud židovského míšence. Tak se dozvìdìl, že jako student 
práv na Karlovì universitì jsem byl vylouèen ve tøetím semestru jako 
izraelský špion a zároveò jako èlen Hitlerovy mládeže. Pro tento komu-
nistický nesmysl jsem se stal páriou v pražském prostøedí nesmyslné-      
ho podezøívání z trockismu a boje proti úchylkáøùm všech odstínù. Ztratil 
jsem možnost získat práci ve slušném zamìstnání. Hledaje ho obešel  
jsem desítky podnikù ve všech ètvrtích Prahy.

Zkusil jsem najít místo na Hlavní poštì a mìl jsem štìstí. Tajemník 
øeditele byl z ÚV KSÈ vyhozený knihovník, který si pùjèoval trockistické 
spisy. Tož já vyhozený ze školy ze stejného podezøení jsem u nìho našel 
milost jako nosiè balíkù novinové pošty. V té PNS umøel pak jeden úèetní. 
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Jeho místo nabídli mnì. Moc mi to nešlo a pøíliš jsem se bavil s hezkými 
kolegynìmi. A ponìvadž jsem udìlal v hale PNS výstavu svých kreseb, 
vyzvali mì udìlat velkou fresku v duchu socialistického realismu nevì-
douce, že jsem surrealista.

V tìch dnech založili propagaèní oddìlení kvùli zvýšení nákladù lidovì 
demokratického tisku. A mì tam vzali za reklamního grafika bez odborné 
školy. Mìl jsem jen vysvìdèení z keramické školy v Teplicích. Vydával jsem 
se za malíøe keramiky, aè jsem tam studoval techniku výroby. Uèil jsem se 
od kolegù z umìlecké prùmyslovky.

Vedoucím ateliéru byl vyhozený novináø, který byl spolupracovníkem 
humoristického èasopisu Dikobraz. Ten znal mé kresby vtípkù z podni-
kového èasopisu Hlavní pošty. A nabídl mi, že se za mne pøimluví u šéf-
redaktora Dikobrazu spisovatele Jirotky, jehož Saturnina jsem miloval. Byl 
jsem nadšen.

V té dobì jsem už dìlal politické kresby pro deník Mladá fronta. Jeden 
jeho redaktor mi nabídl spolupráci a doporuèil mì redaktorce èasopisu Im 
Herzen Europas Lence Reinerové. Její šéf souhlasil, že se mohu ucházet   
o redaktorské místo jako kandrdas. A oba mì upøednostnili pøed zkušený-
mi spisovateli majíce za sebou roky v koncentráku a v emigraci – tedy ze 
solidarity.

Deset let jsem potom byl redaktorem, až mì po Pražském jaru v nor-
malizaèním teroru vyhodili z nakladatelství Orbis. Práci už jsem nehledal     
a živil se psaním pod cizími jmény. A také jako výtvarník – èlen Svazu 
výtvarných umìlcù, odkud mì ale pozdìji také vyhodili. Nakonec jsem  
ještì vystupoval bez honoráøe v nelegálním souboru Šanson v bývalém 
divadle Voskovce a Wericha Na Prádle. Pøednášel jsem tam své aforismy, 
zpíval a psal texty šansonù. Napøíklad pro Ljubu Hermanovou. Ale nakonec 
jsem byl tak drzý satirik, až jsem už nesmìl na jevištì. Tak jsem vegetoval 
díky obèasným prodejùm v galerii Platýz až do roku 1977, kdy jsem po-
depsal Chartu 77.

V té dobì jsem intenzivnì (dennì) psal deník. Nìkteøí známí se mi 
zaèali vyhýbat, a tak jsem našel oporu v pøátelích chartistech. Dìlali jsme 
výstavky na pùdách a ve sklepech a bytové divadlo u Vlasty Chramostové, 
scházeli jsme se u Pavla Kohouta na Hradèanech a na Sázavì, u Marty 
Kubišové, u Jiøího Gruši nebo v kavárnì Slavia u Koláøova stolu. Zastavili 
se tam obèas také Ludvík Vaculík, Eva Kantùrková, Jan Vladislav. Josef 
Hiršal s nimi povídal o fotbale. Zastavil se i Zdenìk Sýkora.

Vaculík psal o tom všem deník, který vydal jako román o chartistech 
Èeský snáø. Jeho nìmecký pøeklad èetli i nìmeètí slavisté, jedním z nich 
byl i profesor Schlott. Odtud už nebyla daleko otázka, zda také já si píši 
deník. Když jsem Wolfgangu Schlottovi øekl, že jsem napsal již 400 knih      
a sám si je vázal, chtìl je vidìt: že by je chtìl jako celek pro knihovnu 
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východní Evropy na univerzitì v Brémách. Rozhodl jsem se dát brémské 
výzkumné instituci jako odkaz i 25 knih haiku (což jsou také deníky), 
dùležité dopisy pøátel, jako byli Jaroslav Seifert a Jan Skácel a ještì žijící 
pøítel Siegfried Lenz. K tomu dopisy Alaina Robbe-Grilleta, Jiøího Pelikána, 
Ivana Svitáka, Bohumily Grögerové, Gertrudy Gruberové Goepfertové, 
Josefa Škvoreckého, Pavla Kohouta, Jana Vladislava, Jana Koblasy, 
Dušana Tøeštíka, Lenky Reinerové, Jaroslava Strnada, Josefa Hrubého, 
Jiøího Suchého, Ivana Vyskoèila, Jiøího Valocha, Jana Vodòanského, 
Miroslava Holuba, Jana Wericha, Jiøího Voskovce, Libuše Moníkové, 
Milana Knížáka, Petra Kabeše, Jindøišky Smetanové, pro èeské ètenáøe 
Name dropping.

Ze žijících spisovatelù mi ještì píší Josef Hrubý, Jiøí Valoch, Jan 
Koblasa, Gertruda Gruberová Goepfertová. A už mi nepíše Milan Knížák, 
který mi psal dopisy s podpisem Nejvìtší èeský vùl. 

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Café Vídeòka
Bylo nebylo, stávala v Plzni kavárna Vídeòka. Tedy, dvoupatrový dùm    

z 19. století, jehož pøízemí zaujímal oblíbený podnik, kam bylo možné zajít 
v nedìli pøímo z korza sadovým okruhem mìsta. Dnes bychom na místì 
kdysi vyhlášené kavárny našli støed frekventované køižovatky u plzeòské 
hlavní pošty. Vídeòka zmizela z povrchu zemì i z tváøe mìsta koncem     
60. let 20. století, po roce 1972 pak mìstské centrum spojil s rozšiøujícím 
se severním pøedmìstí most. Tehdy nesl jméno druhého komunistického 
prezidenta nìkdejší Èeskoslovenské republiky, Antonína Zápotockého.       
A z kdysi tichého koutu Plznì se stala dopravní tepna, v dopravní špièce 
provozem srovnatelná s dálnicí. Co naplat, že po roce 1989 byl pøejme-
nován na most Generála Pattona, dle osvoboditele mìsta z konce druhé 
svìtové války. Zmizelý kout Plznì už zkrátka nejde vrátit. Do historie mìsta 
se tedy navrátilo alespoò jméno podniku, evokujícího sladké zákusky         
a horkou kávu se šlehaèkovou pufnou. A se jménem i onen starosvìtský 
rytmus, nebo� u dobré kávy s tající šlehaèkovou horou a nad chutným 
zákuskem zkrátka nelze spìchat! A to ni v nové dobì, kdy kavárna Vídeòka 
našla útoèištì na novém místì. Zdobný vchod dvoupatrového neo-
renesanèního domu v Dominikánské ulici è. 3 zdraví pøíchozí nápisem 
„Salve“, tedy: „Buï pozdraven!“. Projde-li návštìvník domovní chodbou, 
mùže odboèit na upravený dvorek, kde má pøíležitost posedìt v pøíjemnì 
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chladivém stínu nad vídeòskou kávou opatøenou bílou èepicí z èerstvé 
šlehaèky tøeba v horoucím létì. Než zahne ke dvorku, mùže si host 
povšimnout dveøí opatøených barevnými skly èi pískovanými ozdobami. 
Právì na pøelomu 19. a 20. století podobná skla propouštìla na schodištì 
a chodby èinžovních domù dostatek svìtla, zároveò však rafinovanì 
zabraòovala výhledu na dvorek, kde se na rozdíl ode dneška nacházel 
prostor urèený tøeba k tradiènímu vyklepávání kobercù èi hospodáøským 
úèelùm majitele domu, tedy všemu, co by mìlo zùstat skryto oèím 
návštìvníka. Dnes tento dvorek naopak patøí k tìm, které vykouzlí na tváøi 
návštìvníka pøekvapený úsmìv, malebnost pavlaèí podtrhují popínavé 
rostliny, které zdobí i docela malý zadní dvoreèek, ostrùvek ticha v uspì-
chané a hluèné metropoli, poskytující majitelùm soukromé posezení. 
Vysoké zdi okolních domù. Popínavé rostliny. Obrázek s madonou. Poho-
dlná lavièka. A nad hlavou jako obdélný výøez s modrým z nebe, pøes   
které se tu a tam pøeženou jako beránci bílé obláèky. To je tedy ta lepší      
z vyhlídek. 

Pøi zvláštních pøíležitostech vystavuje majitel domu na pøedním dvorku, 
tam, kde je možné i návštìvníku kavárny spoèinout za letních pøemítání, 
tak právì tady pan Utler vyloží panel s fotkami, které – aè nìmé – rezonují 
v náštìvnících silným køikem! Jsou z doby pøed rokem 1989, kdy neu-
držovaný bytový fond, jak se tehdy øíkalo, mohl posloužit jako vynikající 
kulisy filmu z konce druhé svìtové války. Sešlost, chátrání, nepoøádek.      
To vše v kontrastu, co kolem sebe vidíte dnes. Aèkoliv jde o stejné místo. 
Obdiv a chvála patøí panu Utlerovi, jehož rodina dùm kdysi vlastnila a nyní 
jej vlastní znovu, za to, že umìl zchátralou èást centra pozvednout         
zpìt k nìkdejší slávì! A díky i za vzkøíšení kavárenského ducha tehdejší 
plzeòské „Vídeòky“.

STANISLAV BUKOVSKÝ

Panta rhei

POSTPRAVDY

Všechno se mìní, pravdu mìl staroøecký filosof Hérakleitos. Mìní se       
i naše øeè. Jednak musí reagovat na mìnící se realitu, a pak také, stejnì 
jako všechno, podléhá zmìnám, jež nastoluje vrtkavá a nevypoèitatelná 
móda.

Z jednou jedním redaktorem vyøèené slovní høíèky se v tu ránu stane 
klišé podobné infekci se schopností zavirovat celou spoleènost. V rozhlase 
tøeba uslyšíte – a už se toho nezbavíte: „Pøes to nejede vlak.“, „Na první 
dobrou.“, „O tom žádná.“, „To nedám.“, „Moc ho nemusím.“, „Chcete-li“     
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(ve smyslu neboli), „Usla“ (jako že usnula), „Cca“ (tak vysloveno namísto 
cirka) a už to jede. Øekne to jeden a vzápìtí to øíká kdekdo. Odbornì se    
to nazývá dominový efekt. Je to stejné, jako když jedna paní redaktorka 
osvobodí své pøíjmení od pøechýlení. Následnì i ty druhé se zaènou 
honosit alespoò jedním ze svých pøíjmení nepøechýleným. Cítí se pak 
genderovì svobodnìji a hlavnì svìtovìji. 

Po nìjakém èase však mnohé zase z módy vyjde. Tak pøed nìjakou 

dobou jsme èasto slýchávali „To je mimo mísu.“ nebo „To je o nìèem ji-

ném.“ Teï už je to ale pomalu mimo mísu. Zato trvalé oblibì se tìší slovní 

spojení „hroznì hezké“, „strašnì pìkné“ apod. Už jen staèí, aby pøišlo do 

módy „ošklivì hezké“. Proè ne, bylo by to na stejném principu. Èasto je 

také slyšet namísto soustøedím se „budu se soustøedit“. Nebo øíkat, když 

navštívím mìsto, oproti navštívil jsem je „navštívil jsem jej“, to si novináøi     

a rozhlasoví redaktoøi už asi vzít nedají.

„Vezmìte místo.“ „Mìjte hezký den.“ Jak vidno, do módy mùže pøijít        

i ponìkud toporný pøeklad do èeštiny. Ale to už je o nìèem jiném. Vliv ci-

zích jazykù, v souèasnosti angliètiny, je na náš jazyk, klenot zdìdìný         

po pøedcích náš nejcennìjší, sice nezanedbatelný, ale na obohacování 

jazyka zvenèí se radìji „budeme soustøedit“ až nìkdy jindy. Øeè se totiž,       

a o tom je teï øeè, dokáže promìòovat i sama od sebe.

Dalším zajímavým jevem je, že èasto od nejrùznìjších odborníkù slý-

cháme za každým druhým nezbytným slovem slova zbytná, jako: prostì, 

vlastnì, normálnì, prakticky, fakticky, víte, co já vím, já nevím, jak se 

øíká…, a další slova a úsloví jim podobná a stejnì platná. Tak však hovoøí 

vzdìlanci; nevzdìlanci si vìtšinou vystaèí se slovíèkem „vole“. Kdoví, zda     

i mìstští mladí ještì vìdí, že jde o hovìzího eunucha. Nadávky a slova 

neslušná si ale opìt radìji nechme na jindy.

Nìkteré slovní legrácky už ani dnes moc slyšet není. To døíve se 

postarším dámám s naprostou samozøejmostí øíkávalo „mladá paní“. 

Zatímco svou mladou manželku zmiòoval její manžel zásadnì jako „moje 

stará“. Oblíbené bývaly superlativy: prima, bezva, fajn, paráda, bašta. 

Pozdìji je vytlaèilo „super“. Ale i to už vyšlo ponìkud z módy.

Namísto „To èumím!“ se modernì øíká „Waw!“. Což je zde však opìt 

ponìkud mimo mísu. Máme ale naštìstí moc pìkný èeský ekvivalent:      

„To je hustý“. Napøed to øíkaly jen dìti, ale jak zestárly, šlo to s nimi i do 

dospìlosti. Za mého mládí se pozdravem „Ahoj!“ zdravily taky jenom dìti.  

A dnes se tak zdraví staøí stejnì jako mladí – úplnì všichni. Kdoví, zda 

tomu tak bude na vìky. 

Spánembohem. 
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MLADÝ ZÁPAD

KAROLÍNA VLÈKOVÁ 

Bouøe v naší nevinnosti
Tìlo na tìlo.

Prso na prïáko. 

Prsty na vlhkost.

Jen tak šepot.

Jen malinko vìtší, nežli dáváš.

Snílkù, snímkù máme dost.

A� si tu, nežli on, bude nás tu habadìj.

Když to tìlo, podvodem, rozvodem, sfetlo, a� se dìlo, co se šeptlo.

A� mi øíkáš, co tím šeptáš, tento sex za flašku nedáš.

Trocha prdu, trochu šlehù a už to prostì nedáváš.

Dáváš jen to, co ti nedá spát.

Když cítím úzkost, snažím se øíct lidskost.

Když to jaksi nejde, pomùžu si, kdo jsi.

Sám si øeknu, kdo proboha jsi.

Sami mì neznáte, tak probùh, co tu dìláte?

Když tebe neznám, až zdálky tebe znám, tak se pøidej k nám.

Všichni víme, proè tu jsme,

pøeci dnes si øíct chcem, jak moc ji milujem.

Tak nadále poslouchat, co do dálky chce nám dát.

Již víte, oè tu bìží, tak pojïte, sepíšeme dìjiny.

Tak pojïte blíže, jen nenahlížet, a� z toho kus sebe máte.

My vám chceme dát, chceme øíct, a� dáte mnì to, co chybí zde.

Byl jsi tu, jsi tu. Jsou rána, kdy neumím krotit svoje myšlenky a touhy. 

Jsou rána, kdy mám chu� je mlátit. Teï je veèer a já ztrácím chu� na další 

sklenièku nevinnosti. Pøísahala jsem, že v mojí moci je být taková, která 

dýchá jen pro jednu duši. Zatoèila se mi hlava, jak moc dávám. Nechci se 

dotýkat jiného tìla, protože už mi staèí se každé ráno dívat do zrcadla        

a vidím tebe a v koutku vidím svoji draèici. Dost, tak to nemùže dál být, chci 

být, chci žít. Je veèer, pak ráno nekoneèný kolobìh tvého já. A já už nevím, 
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jak zastavit tvé kroky, ani vlastnì nechci. Byla jsem prázdná, ranìna vším, 

èím si procházím, chtìla jsem pozvednout draèici. Nakonec pláèu jak ta 

šelma, který utekla koøist. Jen shledání je mùj nádech, jen èas je mùj 

nepøítel. A� se opakuje, co chce, ale mì drží nad vodou komunikace,     

která obèas vázne, moji druhou já. Nedokážu si pøedstavit bloudit sem tam 

a hledat mé já.

Dokážu si pøedstavit bloudit ve dne v noci v tvém pokoji a hledat své 

šaty zamilovanosti, protože, a� si myslíš, co chceš, ale já právì tam ztratila 

støevíèek. A žádný jiný není takový, aby zastavil køik draèice. Všichni 

prohráli, proè jim nìco zvedat, když mám døinu u tebe. Nikdo netuší, jak 

moc dokážu. Nikdo netuší, v kolik chodím spát, když pøemýšlím, jak moc 

znamenáš pro mì, víc, než si myslíš. Málo z nás tuší, co jsem zaè, když 

moje srdce høeje známou tváøí, která je stále pøede mnou. Nechci se dívat 

na tu ženu v mých sklenìných oèích, jak si stále uvìdomují, jak moc bolí 

to, co jim schází. Vlastnì to, co by každý chtìl mít. Jen já promarnila.        

Já nezapomnìla, já stále mám ráda a budu a žádný jiný nemá na to obout 

mì do støevíèku a nahodit mi srdíèkový úsmìv štìstí a za to ti dìkuji.

Jako malá jsem si hrávala na dìtském høišti, teï si tam hrává se mnou 

jako s otrokyní.

Jak lehce se vrátí to, co ti schází, jak lehce mùžeš pøijít o své šaty.

Jak moc ti schází být jeho královnou.

Moc ti nedá, ale vrátí se to, co bylo, a chceš víc.

Nechápe, co ti vlastnì dává, nechápe, kdo jsi.

Pár hodin a už to nejsem já. Chvilka kouøe a je tu bouøe v naší 

nevinnosti. Kam tì táhne, je místa dost, ale jen pro ty, co mají štìstí na 

opakovatelné shledání.

Pojï, ukaž mi svìt, ten jiný, který zmìní mùj pohled na vše, co bylo       

v nás, a bude nám pøát.

Všude je místa dost, já jen nevím, co na tobì stále vidím, jen touhu mít, 

co každý by nemìl mít.

Bude bohatý ten, kdo najde svlíkací padesátku, pøeju mu hodnì zážitkù 

s ní. Se mnou si užila, ale lehce se prodala tam, kde uvízl kouø. Vezmi si ji, 

mì nech být, nejsem to, co si myslíš.

Až ji najdeš, popøej mi hodnì nevinných pohledù do neznáma, a a� 

pøijde, otevøe mi, a buï budem, nebo nebudem š�astni.

Popøej mi a dej mi svobodu.

Já si ji vezmu, až budu dìlat to, co mì moc baví.

A až se mi vrátí do mých kukadel.
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(NE)KRITICKY

ILONA GRUBEROVÁ 

Na konci ptaèích pøíbìhù 
Vlasty Špinkové

„…Dlužíš mi úsmìv/ ani o tom nevíš/ Zdvižené koutky úst/ Na pozdrav/ 

ruku v které není kámen//…" Autorka této básnické knížky Vlasta Špinková 

svým ètenáøùm tedy rozhodnì nic dlužna nezùstala – ani úsmìv, ani – 

chtìlo by se øíci pláè, ale spíše životní zastavení. Ta svoje zastavení,           

v nichž ale pøesnadno objevíme i mnohá naše. Staèí jen otevøít knížku        

a mysl.

„Vèera mi na duši/ jemnì poprchalo/ Zadními vrátky/ mizel èas//…“  

Lyrika autorky je subtilnì subjektivní, dotykovì intimní, její osnovou je 

pøedivo opravdového prožitku. A právì to je pádným dùvodem, proè nevy-

hnutnì musí oslovit ètenáøovy pocity, vzpomínky i nadìje. Je to poezie 

vyzrálé básníøky, ženy do morku kostí. Poezie s leitmotivem nezadrži-

telnosti plynoucího èasu. Spatøujeme nejen zmìny roèních dob, ale i proud 

milovaných tváøí, které potkáváme, ztrácíme, míjíme… „Èerný proužek/   

na límci košile/ Co ještì zbylo po našich snech// … Po èem voní láska/ 

sotva narozená// Po vodì z potoka beze jména/ po lopuchovém listí/          

a hlínou po dešti// Ale to všechno/ pøece trvá//“ „…Nezávidím/ Elinì 

Makropulos/ na skládce vzpomínek/ bez tepla sdílení/ pouhý bìh 

osamìním// Èas chutná po rzi/ Poslední opona/ Ještì jedny Pompeje/ 

nadìje pro bezèasí//“. 

Celá sbírka je sjednocena nejen tematicky, ale do znaèné míry i po 

stránce formy: nerozsáhlé básnì tvoøí volné verše èlenìné do strof 

nejrùznìjšího rozsahu. Diakritika chybí úplnì, velká písmena tu a tam 

upozorní ètenáøe na poèátek nové myšlenky, nového obrazu. Názvy 

jednotlivých básní tvoøí graficky zvýraznìné incipity. Témìø nièím neome-

zovaná forma je poci�ována zcela odlehèená, asi jako krajková krinolína 

bez korzetu a všelijakých obruèí, nechává vyznít jemnému obsahu. 

Jemnému ve smyslu náznaku: v mysli nám roste pointilistické plátno, zcela 

vzdálené rodinì Mánesových. Asi jsem se nechala trochu unést…

„Tajemství za plotem/ Na jedné stranì TY/ na druhé zakázané ovoce/ 

Rozum do hrsti/ nohy na ramena/ Trávou se plazí had“ Sbírka je 
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rozèlenìna do tøí oddílù. Po úvodním, nazvaném „… zátiší s pøíbìhem“, 

následuje oddíl „… v zastavárnì“. Básnì tohoto oddílu se od ostatních ve 

sbírce ponìkud liší formou – jde o kratièké básnì, tvoøené jedinou strofou    

o ètyøech až osmi verších. Jinak stále zcela v duchu základní autorèiny 

formální koncepce. Malièké básnì jsou – jak napovídá báseò Bez rybáø-

ského lístku – lehce inspirovány asijskou tradicí veršù na vodu. Ovšem 

autorka tuto formu ponìkud rozvolnila a naplnila zcela v evropském    

duchu – nacházíme daleko spíše veselý, záøivý pohled, nežli ten filozo-   

fùv zasmušilý, nebo Li Poùv zcela asijský. „Láska/ divoká tsunami/ bere 

všecko/ Ani rozum nepomùže/ Nakonec/ podìkuješ za holý život“.

„Do podbìlù/ ustlal si jarní podveèer/ Zeleò se o pøekot/ hrdlila se 

ztuhlou hlínou// Kosùm to všechno/ bylo fuk/ už dávno vyzpívali/ jaro//…“ 

Tøetí oddíl sbírky s názvem „… komu prší štìstí“ by si snad vzhledem          

k tematice básní zasloužil nìjaké další èlenìní. Ve své první èásti obsa-

huje intimní lyriku hodnì obleèenou do pøírodního hávu, jakým je støídání 

roèních dob v krajinì plné obrazù stromù a deštì v mnoha podobách. 

Taková lyrika odráží pocity básníøky, kolobìh zrození a zmaru, jenž je 

vìèný jako básníkovo vnímání životních promìn. „Do barevného listí/ 

podzimních stromù/ opírá se slunce/ a mhouøí oèi// Vítr se pouští do 

svlékání/ Padám/ Uléhám/ na všechny cesty svìta/ Našlapujte opatrnì/ 

odevzdávám se tlení// Na konci ptaèích pøíbìhù/ poslední symfonie vìtru/  

V holých vìtvích/ vìènì Nedokonèená“.

V další èásti tohoto oddílu nalezneme od první èásti znaènì odlišné 

básnì s obrazy ulice, kostela, nádraží apod. Snad to mohl být nìjak 

samostatnì vymezený úsek sbírky. Nazvali bychom jej asi Zastavení, nebo 

docela prostì Variace. Další, opìt ponìkud odlišná èást tøetího oddílu je 

totiž opìt tematicky homogenní: slyšíme básníøèino životní vyznání, sèí- 

tání ztrát, touhy a hledání. „Ztratili jsme dávno/ onu lehkomyslnost/ která 

hory pøenáší// Všechny touhy/ živoøí na vejminku/ Èekají na jaro/ Potom 

snad//…“ 

Básnická knížka Vlasty Špinkové je po okraj plná nìžných dotekù          

v minulosti rozplynulých vzpomínek i do zítøkù hledících toužení. Jsou 

pesimistiètìjší – „Za všechny svoje životy/ jsem zaplatila/ a poøád nìkdo/ 

nastavuje dlaò//…“, nebo optimistiètìjší – „…Chci jen/  malý kousek zemì/ 

Za oknem muškát/ V kamnech oheò/ Tvùj úsmìv teplou dlaò// Takové 

obyèejné/ obyèejné vìci/ které ani v básni/ nezaberou pøíliš místa“. Jak to 

tak život obvykle namíchá.
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Stanislav Bukovský prokázal v Plži už mnohokrát talent. Jen èást využil 
pøi koncipování publikace Josef Sobìslav Bukovský, která má podtitul 
Úèastník odboje v dobì okupace èeských zemí nacistickým Nìmeckem.     
O pouhé èásti literárních vloh hovoøím z toho dùvodu, že zde nelze upøít 
vypravìèský um ani jeho otci. Ten totiž zanechal zruènì sepsané vzpo-
mínky a syn je udìlal souèástí další své historické práce.

Zdùraznìme ale, že dílo má i autora tøetího – Jaroslava Bukovského, 
staršího z odbojáøových synù. Ne jen Bukovský Stanislav, nýbrž oba sou-
rozenci vìnovali úsilí knize vybudované jako malý pomník na základech 
vzpomínek manželky J. S. Bukovského (maminky bratøí) i dalších pøíbuz-
ných a spoluvìzòù. Vydání (ètyøicet stran zahrnulo 28 fotografií) se roku 
2018 ujala Oblastní organizace Èeského svazu bojovníkù za svobodu        
v Plzni. 

Josef Sobìslav Bukovský (1907–1996) byl umìlecký kováø, zámeèník, 
absolvent Letecké školy dorostu v Prostìjovì (na vojnì) a vrchní letecký 
mechanik na posádce v Olomouci. Za mobilizace v záøí 1938 tam rukoval      
a v èase protiprávního stanného práva (vyhlášeného Henleinovci) mìl být 
popraven. Našli u nìj zbraò. Ale zachránila jej stahující se pohranièní jed-
notka a jako jediný pøítomný strojvùdce vzápìtí vyjel s vlakem do vnitro-
zemí. Nerespektoval pøitom ovšem návìstidla a pøímo proletìl stanicí s èe-
kajícími naò ordnery. Trest? Opustit musil své bydlištì v Lubech u Chebu.

Za války jej odbojáøi z plzeòské Škodovky získali pro pøípravu diverse 
vùèi Øíši a opatrnì zaèal vytipovávat spolehlivé muže do skupiny. 
Pøehazovali mj. prùvodní nálepky na vagónech anebo sypali písek do 
ložisek. 3. 3. 1944 však je Bukovský zatèen a ocitá se pøímo „ve spárech“ 
obávaného vyšetøovatele gestapa George Pittermanna. Co zažil pak, líèí 
jak jeho synové, tak on sám, a bylo to groteskní drama, ve kterém však 
zajatec nezùstal ani malomyslný ani pasivní. Se štìstím uprchl, pøežil útra-
py a roku 1947 mu po právu udìlili váleèný køíž za stateènost. Aèkoli byl 
Josef Bukovský vedoucím odbojové skupiny, nepøiznal její podvratné 
zámìry, a to navzdory muèení.

Také po válce zùstal strojvùdcem, i když mu nabízeli jiné a lepší místo. 
Roku 1956 sice vážnì onemocnìl, ale takøka do konce života zùstal            
v kondici, fyzické i duševní, a vždy byl prý v dobré náladì. Z knížky, která    
o nìm vznikla, cítíme, že bratøi Bukovští adaptovali otcovo vyprávìní           
i pøidružená svìdectví s maximální možnou objektivitou a s vìdomím 
historikù, že vždy zùstanou svìdectvími nevyplnìné momenty, ale i ty se 
dají pøeklenout poctivì a ne jen exkluzivním vyprávìním.

IVO FENCL 

Osud Josefa S. Bukovského

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik, publicista

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

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka

Dagmar Hermannová (1957 Plzeò) - publicistka

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

Arnold Nowicki (1953 Karlùv Bìlehrad) - lékaø, prozaik, žije v Buštìhradu

David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, publicista

Hana Šimrová (1979 Plzeò) - peèovatelka, básníøka, žije v Chrástu

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

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

Karolína Vlèková (1996 Plzeò) - prodavaèka, básníøka, v Plži debutuje
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