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Listopad je dobou setby. Co je to za 
nesmysl? øekne si i pøi své laskavosti 
ètenáø. Listopad je pøece dobou tlející-
ho listí, dlouhých veèerù a mlh. Ètenáø 
vždy dobøe naladìný optimista pomyslí 
spíše na listopadovou literární sklizeò, 
kdy vychází nejvíce knížek, gurmán na 
svatomartinskou husu a milovník a zna-
lec vín na vinaøské speciály – pozdní 
sbìry, ledová vína anebo naopak na 
letošní mladé víno uvádìné na trh prá-
vì v listopadu. A pøesto je listopad do-
bou zcela specifického žánru, dùležité-
ho pro Plže i pro další edièní èinnost.       
A tím jsou popisy projektu, posudky, 
komentované rozpoèty a další pøílohy 
nezbytné pro podávání žádostí o granty    
a dotace. Tedy tu je ta pomyslná setba 
na pøíští rok. Vìøme, že se to i nám po-
daøí a že dobrá práce a invence psav-
cù najde svou šanci ke klíèení a listy 
jejich publikací rozhojní lesy knihovních 
fondù.

V nejbližší dobì vyjdou prózy Jitky 
Prokšové, pøíští rok možná Teorie pøi-
rozeného výbìru Karoliny Tetzeli nebo 
texty Iva Fencla. Nikdo z nich nechybí 
ani v tomto èísle, stejnì jako baladická 
poezie Kvìty Monhartové, tradièní feje-
ton Stanislava Bukovského, pøíbìhy od 
Karla Trinkewitze, bedekr Davida Rùžiè-
ky po plzeòských dvorcích, zamyšlení 
Bohumila Ždichynce, literární reflexe    
a poezie stále ještì mladého básníka 
Václava Štrunce, s níž se budeme pra-
videlnì setkávat pøíští rok.

Teèkou tohoto èísla je gratulace k de-
vadesátinám Karlu Pexidrovi – nejen od 
Gabriely Špalkové, ale od celé redakce. 
Již z dob spolupráce na Spektru víme,  
že v jeho sadu na Vícovì rostou i jablíè-
ka panenská.
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POEZIE

KVÌTA MONHARTOVÁ 

Historie se píše
runovým písmem 
Na chodníku klábosily tøi straky.

„Jóó, mìla jsem zobák až na skle.

Tam na obrazovce bylo místo, 

kam se musíme nìkdy dostat.

Všechno po èem toužíme, je tam.

Estetika profesionálnì uchopená.

Pøehnanì dokonalá práce.

Dráždivá poezie ve sféøe génia.“

Další straka vystrèila nožku

a ujala se odhodlanì slova:

„Vùbec netuším, co je instinkt,

slyším jen vzdechy a šumìní 

                                       vlastní krve.

Když se pøede mnou otevøe 

                        vodopád zlatých slov,

napøu úpornì veškerou energii,

abych získala lesk pro svá køídla.“

Poslední straka se jen shlížela 

                                 v zrcadle louže.

Stín pøekryl obraz, rychle vzlétla, 

aby se jako jediná zachránila.

Pøekraèuji koøeny, runovým písmem 

                                  les píše historii.

Jak to dìlá, jsem závistivì vyvedená 

                                        z konceptu.

Vzduch mi pøipomíná chladnou 

                                          minerálku,

je všude kolem, srdce buší, vìtve 

                                            praskají, 

piji zhluboka, až se rozkašlu.

Rùžové šipky útoèí pøímo do kolen. 

Zdvihám je co nejvýše, vzdušná 

                                          akrobacie,

proti nárazová ochrana, bolest 

                                        neustupuje.

Bøízy se také mlèenlivì kroutí, 

svìtlý podklad podtrhuje záhadný 

                                                 výraz.

Topoly spínají ruce k modlitbì

a zajíkají se, neschopny ze sebe 

                                          vydat vìtu.

Jsem na chvíli pìšinou mezi nimi.

Suché listí spustilo zvonkohru.

Lodièky na kmenech borovic 

                                     mají jasný cíl.

Stružky vody, poslední slzy, 

                                     mne obtékají.

Historie se píše runovým písmem.

Stromy lehce pøekraèují koøeny.

Zhluboka piji chladivý dech lesa.

A ètu si k tomu dávnovìké vábení. 
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Nebezpeèí šipek stále hrozí.

Ani jejich barva nic nezmùže,

i když rychle zarazím otáèení hlavou

a budu odmìøovat své úsmìvy.

Zredukujeme vám obtížnou váhu

a prodloužíme nádhernì øasy.

Reklama proniká do hlubokých tkání.

nálož chutí vyèistí všechny skryté 

                                                  rány,

zmìní vám život mezi dvìma rámy.

Pachatel výmìny se starostlivì 

                                               ukrývá.

Probudila jsem se s tvým hladkým 

                                              hlasem. 

Nebylo tìžké pøipomenout si objetí.

Nebyla v nìm sice nìžnost, kosti 

                                       vystupovaly

a nechávaly modøiny v posteli 

                                       i na koberci.

Ale tvùj hlas hladil a vytváøel snadno 

                                             zázraky,

které pronikaly do hlubokých tkání.

Nálož chutí vyèistí všechny alergeny.

Zmìní vám život mezi dvìma svìty.

Napoèítám desítky rukou. 

Èisté svítí na tmavém pozadí.

Ukazují nìco v náhlém popudu.

Nic ideálního, tøeba dlouhý nos, 

chvìní vzduchu, tleskot køídel.

Jen tìžká zavazadla zdržují lidi, 

proto jim tak èasto ujíždí vlak, 

je tøeba se svléknout a odhodit zátìž.

Mlha lehce povystoupila, dokonale 

                                           uvolnìná,

nezávazná a spoleèenská 

                             se objevila krajina 

a ty víš, že cesta mùže skonèit 

                                           pohádkou.

Rozdìlený znak nekoneènosti 

                                           mùže být 

pøiskøípnutý náramek, zmenšená 

                                               bolest,

ale i omezenost myšlenky 

                                 a usedavý pláè.

Historie se píše runovým písmem.

Stromy se kroutí, když pøekraèují 

                                               koøeny.

Nechám se hladit èerstvým dechem 

                                                   lesa.

A pøeøíkávám si jeho dávnovìkou 

                                             blízkost.  

Slunce v oknì, žárovka nad tebou,

dvojí svìtlo pro tvé tìlo, tvou kùži

a zkoumám její hladkost, hrubá 

                                                místa.

Dotýkám se jí a kreslím mapu 

                                              veèera, 

která se napíná kolem celého 

                                               pokoje.

Kdo pomùže kentaurovi s úvìrem?

I pøi nezranitelnosti nebezpeèí šípu 

                                         stále hrozí.

Bìhem 24 hodin napršely z nebe 

                                     2 metry vody.

Lampa je slunce, žlutý kruh 

                            na tmavém pozadí.
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JITKA PROKŠOVÁ

Hra na schofku

PRÓZA

Ještì donedávna si lidé mysleli, že v podzemí nedokáže stabilnì žít 
žádný hmyz. Až v roce 1831 došlo ke zlomu… tehdy biologové objevili 
uvnitø jeskyní a starých štol zvláštní druh støevlíka. Na rozdíl od støevlíkù 
kožitých žijících v parcích a lesích neobsahovaly krovky tohoto støevlíka 
podzemního tolik pigmentu. Sameèkùm zakrnìla køídla, nebyli schopní letu, 
a pokud se rozhodli podzemí opustit, jejich fasetové oèi si jen obtížnì 
pøivykaly na svìtlo. Zato u samièek vìdci zjistili, že dokážou uletìt desítky 
metrù a jejich oèi se lépe pøizpùsobují i zmìnám svìtla. 

Únorová noc je mrazivá, ale do podzemní štoly se zima nedostane. 
Støevlík Justin o tom ví své. Za celý svùj život se tam nahoru nikdy 
nepodíval. Neví, jak to ve svìtì lidí vypadá, ale rád poslouchá vyprávìní 
své kamarádky Luisy. Ta si nahoru èas od èasu zalétne a pak mu o svých 
objevech povídá.

Justin bedlivì pozoruje chodbu pøed sebou. Nechce Luisu propásnout. 
Oèi má sice pøivyklé životu ve tmì, ale jeho kamarádka létá rychle. Kolikrát 
se kolem nìj jen tak mihne, že jí ani nestaèí zamávat. Náhle mu pøed 
oèima zavíøí kovovì lesklá køídla a støevlice pøistane vedle nìj. 

„Ahoj," zahuhlá brouk, „už jsem myslel, že ses nìkde ztratila.“
„No, dneska jsem byla vysoko, skoro až u svìtla…,“ poposedne blíž       

k Justinovi a dodá: „Já vidìla vìci, brouèku… škoda, že jsem ti je nemohla 
pøinést sem.“

„A co jako?“
„Vloèky… snìhový vloèky… vítr je zafoukal až dovnitø, chvíli jsem je 

pozorovala, jsou nádhernì bílý, každá trochu jiná… a jak se tøpytí. Jenom-
že vùbec nic nevydrží… Tady pod zemí zase hned zmizí.“

Justin se zamyslí. „To jako že odlétnou pryè?“
„Nene,“ pouèuje ho Luisa, „zmìní se ve vodu. Zùstanou po nich jenom 

mokrý skvrnky. Když jich napadne hodnì na sebe, øíká se jim sníh.“ 
Kamarád na ni nevìøícnì kouká. No jo, pomyslí si Luisa, je to s ním 

tìžký, když ani neví, jak takovej sníh vypadá. Nikdy ho nevidìl na vlastní 
oèi. A ani neuvidí, uvìdomí si vzápìtí a je z toho smutná. Justin je uvìz-
nìný tady – v šedoèerném podzemním svìtì. Nedostane se tam, kam ona. 
Mìla by ho nìjak rozptýlit.

„Tak mì napadlo,“ øekne Luisa po chvíli, „nechtìl by sis zahrát na 
schofku?“ 

„Na schofku?“ opakuje brouk slovo, které slyší poprvé. 
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„Jasnì, na schofku, to je taková hra, jednou v létì jsem pozorovala dìti 
v parku. Škoda, že nás není víc, ale nevadí, mùžem to zkusit sami.“

„A jak se to hraje?“
Luisa to Justinovi vysvìtlí. Brouk nejdøív jen kroutí hlavou, ale pak se 

rozhodne udìlat kamarádce radost, obrátí se ke zdi a zamumlá:
„Tak mùžem, schovej se!“
Luisa vzlétne nad nìj a rychle se rozhlíží kolem. Najde skulinu, do kte- 

ré se stìží vmáèkne, kousek krovky jí kouká ven. Vtiskne se hloubìji          
v domnìní, že ji kamarád nenajde. Justin dopoèítá a vyrazí na obhlídku 
terénu. V tmavé štole se spoléhá spíš na hmat než na oèi, a tak 
zanedlouho objeví, že z praskliny na stìnì èouhá kousek Luisiny krovky. 
Zahlásí proto:

„Pika, pika – èu, jsi v týhle skulinì.“ 
Chvíli je ticho, pak se ozve slabý hlásek:
„Hele, budeš mi muset asi pomoct, já se zpátky sama nedostanu, 

vzpøíèila se mi tady krovka.“
Co mùže brouk dìlat? Snaží se odrolit kousky horniny, aby se skulina 

zvìtšila. Je to tìžká práce, ale Justin nelituje námahy. Svaly na nožkách 
mu po nìkolika hodinách tuhnou neustálým napìtím, cítí únavu, pøesto 
odhrabuje dál. V duchu sice spílá, že to jsou ty její nápady, proè leze do 
díry, ze který nemùže ven, nahlas však neøekne ani slovo. Najednou se 
uvolní vìtší kus a Luisa je na svobodì. Levou krovku má trochu po-
chroumanou, ale je volná. Nad jejím projevem vdìènosti mávne Justin 
nožkou.

Druhý den se brouk probudí a zjistí, že vèerejší záchranná akce po-
mohla i jemu samému. Svaly mu zmohutnìly, cítí, že by dnes dokázal 
urazit v honbì za potravou daleko vìtší vzdálenost než jindy. Jak tak 
pøemýšlí, napadne ho, že pravidelným tréninkem by možná zvládnul dostat 
se tam, kam létá Luisa. Nahoru. Ke svìtlu. Poznat, co je sníh. A tak se vy-
dá na cestu. Celé dny se trmácí vzhùru, prolézá jednu chodbu za druhou. 
Obèas ho ve spánku pøepadnou sny, ve kterých dokáže létat jako jeho 
kamarádka. Ta se jednoho dne znièehonic objeví nad ním. Diví se, kde se 
tu vzal. A on jí prozradí svùj plán: spatøit, jak se snìhové vloèky mìní ve 
vodu. Luisa se na nìj obdivnì zadívá, ale – protože je pravdomluvná – 
pøizná, že ve svìtì nahoøe už brzy zaène jaro a s ním zmizí všechen sníh. 

Takže se nejspíš stane, mùj milej, že až k otvoru nahoøe dorazíš, bude 
teplo a po snìhu ani památka. 

Justin odvrátí hlavu. Nechce, aby vidìla, jak je zklamaný. Pøesto si 
nedokáže pøedstavit, že by se teï otoèil zpátky. Dlouhá pou� ho zocelila,     
a tak se rozhodne plahoèit dál. Když Luisa vidí, že se nevzdal, létá další 
dny v jeho blízkosti a shání mu tu nejlepší potravu, jakou najde. Justin sílí, 
každý den urazí vìtší kus cesty. Sílí i jejich pøátelství…
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V jednom se však Luisa mýlila. Ten rok si i jaro nejspíš hrálo na schofku, 
takže po prvních náznacích oblevy uhodily znovu mrazy. Když Justin po 
nìkolika týdnech namáhavé cesty koneènì vyleze k otvoru ze štoly, je noc. 
Okolní sníh se schovává ve tmì. Jediné, co se kolem leskne a tøpytí, jsou 
hvìzdy na obloze. Justin se bezmocí roztøese. 

„Co se dìje?“ šeptne Luisa, která se snese vedle nìj.
„Ten sníh je tak daleko,“ zvedne Justin oèi k nebeské klenbì.
„Cože?“ nechápe støevlice.
„Sníh pøece,“ odpoví Justin a ukáže smìrem k obloze.
„To není sníh, hlupáèku, ale hvìzdy. Poèkej ráno, bude ho tady všude 

kolem plno.“
Ráno otevøe Justin oèi a hned je zase zavøe. Tolik svìtla ho úplnì 

oslepilo. Následující hodiny si jeho oèi pomalu pøivykají, zvìtšují škvírky, 
kterými se rozhlíží po okolí. Nejvíc se svìtlo odráží od zbytkù jakési 
šedobílé hmoty. 

„No, to je on… sníh,“ smìje se Luisa, která se mezitím byla poohlédnout 
po nìèem k snìdku. „Jak se ti líbí? Vidíš, támhle taje!“ 

Je poledne a sluneèní paprsky promìòují snìhové vloèky ve vodu. 
Støevlík se stále rozmýšlí, co odpovìdìt. Sníh, ani kaluže, které z nìj 
zbudou, v nìm nevyvolávají žádné zvláštní nadšení. Nechce však Luise 
kazit náladu, a tak o svém zklamání mlèí. Daleko radìji se v duchu vrací     
k zážitku z noci. Jak spolu sedìli pod tìmi vzdálenými svìtélky, o kterých  
si on zpoèátku myslel, že jsou to snìhové vloèky, a Luisa mu vysvìtlovala, 
co jsou hvìzdy. 

K veèeru se chystají na zpáteèní cestu. Justin je zamlklý. Když se ho 
Luisa ptá, co mu je, odpoví: „Víš, tak mì napadlo, že i kdybychom bývali 
dorazili sem nahoru pozdì a ze snìhu by už byla jenom voda, mìlo by to 
smysl. Rozumíš mi?“

Luisa chvíli pøemýšlí a pak pøikývne. 
Protože… i ona už pochopila, že cesta mùže nìkdy znamenat víc než 

cíl. 

JUBILEUM

KAREL PEXIDR

Uèitelka
Mám asi na nìkteré lidi zvláštní nos. Napøíklad na uèitele a uèitelky. 

Staèí pár slov a hned je všechno jasné. Tíže povolání na nich zanechává 
nevyhladitelné stopy.
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Jednou jsem rozvádìl dvojici mladých manželù. Ona byla uèitelka. 
Sedìla v soudní síni, na hlavì zelený klobouèek, docela pùvabná a sym-
patická.

„Paní navrhovatelko,“ oslovil jsem ji co nejmìkèím hlasem, „chcete nì-
èím ústnì doplnit svùj návrh?“

Jen jsem otázku položil a už jsem toho litoval. Pánové, to byla prostì 
dokonalá sprcha. Vodopád slov, který padal a padal. Všechny teorie, že se 
øeèník musí tu a tam nadechnout, a� jdou k šípku. Protože ona mluvila 
poøád: bez mezer, bez dýchání.

Poèítám si za velký úspìch, že se mi asi po ètvrthodinì èistého èasu 
jakž takž podaøilo pøehodit výhybku.

„Musíme se zeptat vašeho manžela, co tomu øíká,“ vysvìtloval jsem jí 
spiklenecky.

„Pane soudce, co bych vám øíkal,“ – ten èlovìk byl obèan zgruntu 
pokojný a nevýbojný – „já se rozvádìt nechci, já ji mám rád. Ale uvažte, 
jaký je to život. Sotva vstoupím do dveøí, hned: Kam si zase dáváš boty? 
Ukaž! Od èeho máš ten klobouk tak zamaštìný? Zapni si knoflík! Ty ho 
ještì nemáš pøišitý? Narovnej se! Nevykládej pohádky! Sedni si koneènì! 
Už sis umyl ruce? Ty vùbec neumíš držet nùž a vidlièku. Sem pøece sùl 
nepatøí. Srovnej ten ubrus! Kam se poøád ohlížíš? Mìl by ses uèesat.   
Zavøi rádio, kdo má to vøeštìní poslouchat? Tímhle hrneèkem mi kvìtiny 
nezalévej! Slyšíš? Co ten hadr? Ježíšmarjá, on neví, kam se dává hadr. 
Kdy se nauèíš dávat pozor na to, co øíkám? Kolikrát ti…“

„Pane pøedsedo,“ vyskoèila, „a� mì neuráží!“
„Poèkejte,“ zadržel jsem ji, „soud pøece musí vyslechnout oba úèastníky. 

Na vás také zas pøijde øada. Ostatnì, jestli se nemýlím, váš manžel o vás 
nic špatného neøíká.“

„To není pravda! Vykládá hlouposti. A� toho nechá!“
„Pane odpùrce, prosím, pokraèujte,“ snažil jsem se navázat pøerušenou 

výpovìï, o mnoho víc jsem se však už nedozvìdìl. Snad jenom o pyžamu, 
které si nikdy poøádnì nesrovná a o tom, že se dalo stìží sledovat, co kdo 
vlastnì øíká. Nakonec mluvili èi spíše køièeli zároveò oba dva.

„Tak dost!“ bouchl jsem pìstí do stolu. Zdá se, že tuto rozhodnost ode 
mne neèekali: oba pøekvapenì zmlkli.

Tím jsem pøevedl soudní jednání do fáze, kterou mám už delší dobu 
výbornì nacvièenou. Ukazuji v ní rozvážnost a laskavou autoritu soudu. 
Pro pouèení všech pøítomných vykládám, dávaje si zvláštì záležet na 
správné výslovnosti a dùstojné vyrovnanosti hlasu, o významné funkci, 
kterou spoleènì rozvodovým soudùm do rukou vkládá za úèelem zacho-
vání pøimìøenosti èi právní rovnováhy, a to právì v oblasti tìch nejužších 
mezilidských vztahù, jaké se rozvíjejí na pùdì rodiny a…
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KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy IX.

Z ODKAZU

Pøíbìh Pepíka Hlinomaze

Josef Hlinomaz narozený na Svatém kopeèku byl nejen nadaný herec, 
který hrával i na plzeòském divadle, ale který, jak mi o nìm vyprávìl 
tehdejší jeho kolega Miroslav Horníèek, rád dìlal na jevišti i nejrùznìjší 
šprýmy. Napøíklad pøi pøedstavení hry podle Karla Maye Vinnetou a Old 
Shatterhand, kde se v lese støílelo na desperados v dálce za kulisami køoví, 
vybìhl Pepík na jevištì a volal: „Tady nìkdo píše na stroji!“

Zažil jsem ho v Kromìøíži na festivalu krátkých filmù o výtvarnících, když 
jsem tam pøijel na reportáž pro èasopis Im Herzen Europas. Na závì-
reèném veèeru se Josef a Miloš Kopecký opili lahví koòaku a pronášeli 
vtipy na stranu a vládu. Já jsem se tehdy musel ukrýt mezi filmaøi, aby mì 
nevidìl øeditel Barrandova Purš, který mì znal z dìtství a o nìmž jsem 
vìdìl, že aè jeho otec zelináø byl komunista, jeho synové v mìsteèku 
Mšenì kolaborovali na radnici s nacisty.

Na poèátku normalizace se nìkteøí intelektuálové ještì tolik nebáli o svá 
pracovní místa v kultuøe. Komunisté nemìli dost kolaborantù. V ten èas 
jsem dìlal s øadou vyhozených novináøù a spisovatelù ilegální kabaret 
Šanson 69 v divadle Na Prádle, kde se kdysi hrávala slavná Vest Pocket 
Revue.

Myšlenku jsem nedokonèil. Uèitelka se vztyèila a prohlásila: „To staèí. 
Už jste øekl dost. Teï zase já…“ a bez sebemenších zábran pokraèovala 
dál ve svých vývodech.

Sloužím už pøes dvacet let, ale tohle se mi ještì nestalo. Pøedseda 
senátu, státní soudce – a strana mi vzala slovo. Kdyby jen slovo, posadila 
mne. Normálnì do lavice jako žáèka. Ty už neotravuj, už jsi toho napovídal 
dost. Teï zase já…

Zkusil jsem tenkrát ponechat sporu volný prùbìh. Ukázalo se, že 
rozpory nejsou pøece jen neøešitelné. Nakonec se podaøilo oba manžele 
usmíøit a manželství š�astnì zachránit. Odcházeli ze soudní sínì, drželi se 
za ruce a div si nezpívali.

Happy end, že?
Jenže za dva roky se objevili opìt. A scéna za scénou, pøesnì totéž.  

Tak jsem je rozvedl. Nechtìl jsem riskovat, že mì paní uèitelka posadí 
podruhé.
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V Kromìøíži jsem také zahájil výstavu malíøe Karla Chaby, na níž jsem 
se seznámil s psycholožkou Evou a jejím manželem spisovatelem. Eva 
nezastøenì dávala najevo zájem o mne a dala si se mnou schùzku ve 
vinárnì, kde mi otevøenì øekla, že chce se mnou spát. Slíbila, že pøijede do 
Prahy co nejdøíve.

V té dobì chodila na pøedstavení Šansonu 69 psycholožka Vìra, Evina 
kolegynì z brnìnské poradny pro rozcházející se manžele. Také Evino 
manželství už nefungovalo. Ale manžel spisovatel mìl jiné starosti v dobì 
èistky ve Svazu spisovatelù. Býval poboèníkem Alexeje Èepièky a napsal    
o nìm dvì satirické knížky, v nichž Èepièkovi dával jméno Diamant. 
Tomuhle Diamantovi museli vojáci v letních táborech výcviku zahrabávat 
høiby, aby je ministr obrany pøi procházkách našel. (V téhle stalinské tradici 
nachází Putin pøi koupání v moøi vzácné antické nádoby.)

Náš Šanson zatím ještì zesmìšòoval Gottwaldovu rodinu. A tenkrát 
Marta Èepièková mstivì vzpomínala na doby pøed pražským jarem, kdy 
jsem pøi schùzích v Orbisu vyprávìl Diamantovy výstøelky. To byl i jeden      
z dùvodù k mému vyhození z Orbisu. Za to jsem byl pozdìji pomstìn 
Ljubou Hermanovou, která na jakési oslavì v tomto podniku øekla, že zpívá 
písnì, které jí napsal Karel Trinkewitz.

V Orbisu mì pøed vyhozením zachránil závodní lékaø, který mi celý rok 
potvrzoval pracovní neschopnost, takže mì podle zákona nesmìli 
propustit. V tom roce jsem pracoval v ateliéru a psal aforismy a šansony. 
Dokonce i pro svá vystoupení na jevišti. Jenže jsem neumìl držet takt        
s klavírem Milana Jíry, zpíval jsem tedy texty, které jsem upravil pro 
melodie kolovrátku vypùjèeného od malíøe Karla Chaby.

Jsa bez pracovního vztahu živil jsem se posléze prodejem svých 
obrazù, jak jsem smìl co èlen Svazu výtvarných umìlcù, prostøednictvím 
prodejny v galerii Platýz, kterou vedla Dr. Lída Vachtová. Ta kdysi dopo-
ruèila mou první výstavu na Karlovì námìstí, což vedlo k mému pøijetí do 
Svazu výtvarníkù, v èemž Lídu podporoval sochaø Vladimír Preclík, èlen 
pøedsednictva. Ve Svazu mi fandil Dr. Lhoták z právního oddìlení. A to až 
do mého podpisu Charty 77. Pak mì musel ten dobrý èlovìk ze Svazu 
vyhodit. Z celého Svazu podepsalo Chartu jen pìt malíøù. Z ostatních 
umìlcù se mi nìkteøí ze strachu vyhýbali.

Pøedtím jsem byl zakládajícím èlenem Klubu konkretistù, z kterého 
nìkteøí umìlci emigrovali a ostatní èlenové se museli svých pøátel zøíci.     
Já jsem byl už na zákaz publikování zvyklý. Pro své koláže jsem byl za-
kázaným autorem v týdeníku Zítøek, kde jsem pracoval s kolegyní Sylvou 
Daníèkovou, již jsem kdysi získal pro redakci Im Herzen Europas. Pak ona 
se pøimluvila za mne v Zítøku a já jsem ji pøesvìdèil pro publikování pamìtí 
Josefa Hlinomaze, k nimž jsem ho pøimìl v dobì, kdy jsem ještì psal pro 
èeské týdeníky.
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O Hlinomazovi jsem si povídal po podpisu Charty s Janem Werichem, 
když se mi omlouval za svùj podpis vynucený na nìm pøi organizování 
Anticharty v Národním divadle. Pepíka mìl Werich rád. Zavedl mì do 
ložnice a pod postelí našel zabalený obraz od nìho. Mìl název Proletáøi 
všech zemí, vyližte si prdel!

Zažil jsem s ním i veselou historku v jeho bytì v domì hercù za 
námìstím na cestì k letišti. Tam nás pøi konzumaci špekáèkù pøekvapila 
jeho sousedka Stella Zázvorková sdìlením, že si zabouchla dveøe od bytu 
s klíèi uvnitø. To už jsem vìdìl, že byla ženou Miloše Kopeckého. Jako 
hereèku jsem ji znal jen z filmù. Teï ji náhoda svedla s Pepíkem ve frašce 
se zavøenými dveømi. Stella vìdìla, že její byt sousedí pøes vìtrací šachtu 
okénky na WC. „Musíš prolézt ze svého klozetu do mého tím okénkem!“ 
Jenže to bylo pro obtloustlého herce nemožné. Nezbylo mi než protáhnout 
z okénka do okénka své štíhlé tìlo a získat si tak Stellin obdiv.

I na to jsme potom vzpomínali v redakci Zítøku s výhledem na sochu 
svatého Václava. Odtud se redaktoøi o pár dní pozdìji dívali na obrovskou 
oslavu vítìzství èeských hokejistù nad sovìtskými. „Nepomohly ani tanky, 
dali jsme jim ètyøi branky!“ skandoval dav od Muzea až po Mùstek. Napsal 
jsem o tom do Zítøku jízlivou satiru, která ale nevyšla. A Zítøek byl zakázán. 
Já jako autor jsem si už ani neškrtl.

Pepíka jsem už vídal málo. Byl jsem otøesen, když jsem se dozvìdìl,   
že veselý herec se utopil v moøi, k nìmuž doprovázel skupinu èeských 
rekreantù jako placený baviè.

Vzpomnìl jsem si na nìho, když mì navštívila Eva Z. v ateliéru. I ona 
mi zùstala v pamìti, když jsem na ni vzpomínal s její pøítelkyní Vìrou, kte-
rá byla redaktorkou Škvoreckého èasopisu Západ v Ottavì. Eva také 
emigrovala a psávala mi z Kanady, kde žila s Japoncem Kozo, který pøijel 
zachraòovat lesy a jejich zvíøenu v dálce od své zemì. Vìra R. umøela        
v Kanadì. Evu jsem potkal s jejím druhem v restauraci naproti Kafkovu 
muzeu. Její stopy se setkaly se stopami Pepíka Hlinomaze, na cestì          
z Kromìøíže do Kanady je hereèkou v pøíbìhu, který ètete. 

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Bývalá elektrotechnika
Ne právì „vzhledná“ budova nìkdejší Vysoké školy strojní a elektro-

technické v Plzni byla vystavìna – by� ne pøíliš výraznì, leè pøece jen –      
v duchu socialistického realismu, tzv. SORELY. Dnes pøedstavuje ukázku 
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pováleèné výstavby, povìstnou VŠSE založili v roce 1949, po složitìjším 
vývoji nakonec spolu s fakultou pedagogickou vytvoøila po sametové revo-
luci jádro Západoèeské univerzity v Plzni, ustavené k 28. záøí 1991. Èasem 
škola pohltila i výstavnou neorenesanèní budovu Obchodní a Živnosten-
ské komory z poèátku 20. století. Studenti školy pak vìdìli, jak si šikovnì 
zkrátit cestu ze „Sadù“ do „Sedláèkovky“ pøes školní dvùr, který postupnì 
zaplnily hranoly garáží a dílen. 

Na poèátku 21. století budova bývalé obchodní komory, sloužící plzeò-
ské právnické fakultì, nechtìnì vstoupila do povìdomí nejen èeské 
veøejnosti pøípady tzv. rychlostudentù, kteøí si zde šikovnì zkracovali cestu 
ke kýženému vysokoškolskému diplomu. Vtípky typu: „Co dìláš o víken-
du? Ále, jedu si do Plznì pro doktorát...“ se staly v èeské spoleènosti 
okøídlenými a dolehly i k našim nìmeckým sousedùm, jak jsem postøehl  
coby tehdejší turistický prùvodce. Pøes uvedený dvorek lze projít i k prù-
jezdu v „Sedláèkovce“ s reliéfem zdobícím vjezd: Zobrazuje dva inženýry 
nad elektrickým motorem, technickou sekretáøku a dìlníka, za nimi se 
rýsují trafa a vedení vysokého napìtí, opìt typický styl SORELY. Dílo 
Otakara Waltera mladšího dotvoøil Bøetislav Holakovský. Výzdoba prùjezdu 
z roku 2017 nás ovšem pøivádí ke žhavé souèasnosti. Autorkou pestrých 
postav se zvíøecími hlavami i èerných minipostavièek v situacích, jaké jsme 
zvyklí pøipisovat spíše hmyzu èi drobným hlodavcùm, je studentka Zápa-
doèeské univerzity Nina Bednáøová. 

Pamatuji si ten veèer, kdy jsem se vlekl setmìlou Sedláèkovou ulicí        
a najednou jako bych nevìøil svým oèím! Do tmy se rozlévalo svìtlo         
ze známého prùjezdu a v nìm ožívaly pøízraèné postavy s lidskými tìly       
a zvíøecími hlavami. V pózách, jak je známe z každodenního života od nás, 
lidí. Procházka v parku, chvilka s pøáteli nìkde na baru – v dobré zábavì. 
Ta zdánlivá samozøejmost i jistá skrytá nepatøiènost automaticky odkazující 
ke svìtu Ezopových, La Fontaineových èi Krylovových bajek, což umoc-
òuje ještì fakt, že tu v trávì, tu šplhající po kandelábru poulièní lampy   
nebo v jiné pozici, pohybují se malé èerné lidské postavièky. Manì si vzpo-
menu na Karla Èapka a jeho Ze života hmyzu, což mì pøimìje se pousmát. 
Svìt naruby? Svìt, jaký doopravdy je? Proè ne. Takto  jej vidí mladá umìl-
kynì, pøíslušnice souèasného studentského stavu v naší krajské metropoli. 
A� tak èi tak, výmalbu prùjezdu mùžeme vnímat jako barevnou oázu v šedi 
a banálnosti SORELové školní budovy. Nìkdo bude nadšený, jinému se 
nebude líbit. Urèitì je ale dobøe, že výmalba existuje a že ji škola povolila 
uskuteènit. Myslím, že každého, kdo se na ni zajde podívat, pøinutí tak èi 
tak k pøemýšlení.
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Mìla jsem holoubka v truhle zavøeného…
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PØEDZVÌSTI

 Teorie pøirozeného výbìru IX.
KAROLINA TETZELI

XIX. Zlomené natøikrát 

Pondìlní ráno bylo mnohem tìžší než nedìlní odpoledne a veèer. O. si 
znovu a znovu promítala prùbìh celého setkání s Brunem. Bylo tìžko 
uchopitelné, až snové, ale pøedevším bolestné. Její pøedchozí smíøenost  
se vším ji zaèala pozvolna opouštìt. Proè nejsou spolu, proè? Aèkoli si      
O. na sebelítost zrovna nepotrpìla, v téhle situaci se nejrùznìjším sebe-
destruktivním úvahám snad ani nedalo vyhnout. Když nìco dìlala, snažila 
se, aby to bylo perfektní. I teï si na svá tìžce zkoušená bedra naložila 
téma s potenciálem pro perfektní sebedestrukci. Zaèala totiž uvažovat nad 
tím, který z jejích mužù jí opravdu zlomil srdce. Nebyl to nikdo jiný než 
Bruno, jak jinak. Byl ve všem jedineèný. A zlomil jí ho postupnì natøikrát. 
Poprvé pøed deseti lety, když od ní odešel. Podruhé, když se oženil.            
A potøetí, když se mu narodilo druhé dítì. Tehdy O. pochopila, že jeho 
rozhodnutí pro rodinný život s „tou druhou“ je naprosto nezvratné. 

Celé další dva dny po odjezdu Bruna O. fungovala ve zvláštním reži- 
mu, v ambivalentních pólech mezi OFF/RESTART/EUPHORIA/SADNESS        
a tak poøád dokola. Její duše i tìlo byly rozbolavìlé, ale zároveò poci�o-
vala pøíval zvláštního štìstí. Vycházel z jistoty, že opravdu mohou být         
s Brunem navždy spolu, i když bude každý z nich jinde. Léta se nemohla 
smíøit s tím, že se Bruno rozhodl pro jinou ženu a založil s ní rodinu. Proè 
ne právì s ní? Cožpak k sobì nepatøili? Vždycky, když s tím vším zaèínala 
být smíøená, se Bruno znovu objevil a chtìl zase mít, alespoò na chvíli, 
právì ji. Nedokázala pak najít klid. Žádný z pøedchozích ani následujících 
partnerù pro ni nebyl dost dobrý, nad všemi kromì Bruna vždy cítila urèitý 
stupeò pøevahy. K nikomu nikdy necítila takovou lásku a takový obdiv, 
nikým nebyla tolik pøitahována. Žádný jiný muž už nemohl být takový, jako 
byl Bruno. Vìdìla, že je navždy nejlepší, její krásný a odvážný bojovník      
s jiskrami v temnì hnìdých oèích. Bylo to euforické, ale extrémnì bolestné 
uvìdomìní. Fakt, který jí na duševní rovnováze rozhodnì nepøidal. 

Vzhledem k tomu, že jí nebylo umožnìno milovat svého osudového 
muže a vychovávat s ním spoleèné potomky, vrhla se do èetných milost-
ných dobrodružství, aby jimi zakryla svou bolestnou ztrátu. A každé nové 
milostné setkání s Brunem v ní zanechalo další jizvu. Jak ráda se ale 
nechávala dobrovolnì bièovat jeho okouzlující pøítomností! Stále ho milo-
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vala, i když vìdìla, že spolu po mnoho dalších let nemohou být. Možná    
už spolu nebudou nikdy. Obèas si však pøestávala být jistá, co pøesnì pro 
Bruna znamená. Pak pochybovala a zaèínala být pøesvìdèená, že pro nìj 
mùže být jen onou „dobrou veèeøí, kterou zkonzumuje jako požitek“. Proè ji 
nechal tak dlouho v jejích pochybnostech? Proè tak dùležité vyznání toho, 
co všechno pro nìj znamená, øekl až teï, po mnoha letech? Nemohla 
zastavit slzy, jak ji to bolelo a zároveò naplòovalo její srdce. „Dìti mùžeme 
mít s kýmkoli,“ øekl jí Bruno v nedìli nad ránem. Ano, z racionálního hle-
diska je to pravda, z emocionálního naprostý shit. Ráda by se zeptala 
vyšších sfér, proè jim nebylo umožnìno zùstat spolu a proè má mít dìti      
s nìjakým dementem. Poklekla by na kolena, trpìlivì sklonila hlavu a s po-
korou by èekala na rozhøešení. Ano, uèinila by tak opravdu ráda, bohužel 
ale neví, na kterou vyšší moc se má obrátit, obzvláštì když ani trpìlivost      
a pokora nikdy nebyly její silnou stránkou. (Pokraèování pøíštì)

STANISLAV BUKOVSKÝ

Obrázkování

POSTPRAVDY

Psát nìco nìkomu je zdlouhavé. Dopisy psávali naši pradìdeèkové       
a prababièky, když bývali, dávno, dávno již tomu, ještì mladí. Dnes se 
textuje. Píšou se struèné esemesky, styl i pravopis jsou podružné. Sdìluje 
se jimi jen to nejpodstatnìjší, jako tøeba „Co dìláš?“ nebo „Kde jsi?“ a není 
žádoucí, aby vypadaly jako slohová cvièení. Z esemesek se pak nedìlají 
úhledné, navonìné balíèky, pøevázané rùžovou stužkou, schovávané pøed 
všeteènými zraky na vìèné èasy nìkde v hloubi skøínì a pozdìji v za-
strèeném koutì na pùdì. A tak se nemùže stát, co se døíve obèas stávalo, 
že po letech nálezce takového balíèku jeho prodejem získal majlant. 
Takový kdys mladý pisatel dopisù se totiž mohl v mužném vìku stát 
slavným spisovatelem, vìdcem, vojevùdcem, politikem èi jiným výteèní-
kem. Stávalo se to, by� jen ve vzácných pøípadech, a možná že stejnì   
jako jiné poklady se takové balíèky nìkde v skrytu na pùdách mezi vše-
lijakým harampádím ještì dodnes schovávají. Ale každopádnì jednou 
dojdou, najde se poslední a dost. Éra papírového dopisování skonèila.

Zkrátka už není, co bývalo, na nic už není èas. Takhle to tøeba kdysi 
chodívalo ve staré Anglii: „Pøišel jsem ohlednì sexu,“ sdìlil lord lady 
oklikou. Než však došel k jádru vìci, trvalo to tøeba pùl dne. A nakonec        
z toho možná ani nic nebylo, protože lady mohla být indisponována, lord 
nebyl její typ, èi jiného ve svém srdci mìla. 
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To se dnes stát nemùže. Napíše se esemeska a hned se ujasní, má-li,   
èi nemá-li lord k lady chodit. A to se ještì tohle textování dá zrychlit a zjed-
nodušit. Interpersonální komunikace se totiž mùže odbýt obrázkováním. 
Lord mùže lady poslat obrázek postele. Lady mu odpoví buï usmíválkem 
nebo mraèílkem. Lze to èíst jako „Bude mi potìšením se s Vámi setkat.“ 
nebo „Obávám se, že Vás nebudu moci pøijmout.“ Ušetøí se tak plno èasu. 
Lord mùže jít okamžitì po obdržení obrázku na hon, zatímco lady se mùže 
s bolavou hlavou odebrat na lùžko. A tak se lidstvo vrací na zaèátek. 

Písmo je prý nejužiteènìjší vymoženost èlovìèenstva, jíž se liší vzdì-
lanec od divocha asi právì tak, jak mluvou liší se èlovìk od nìmé tváøe. 
První krok k písmu pak uèinìn písmem obrazovým, když èlovìk podle 
vrozené schopnosti napodobovací poèal užívati obrazu pøedmìtù, by ozna-
èoval pojmy. Pak se zkoušelo písmo klínové, hieroglyfické a ještì všelija-
ké, až nakonec nauèil Bùh Mojžíše písmu alfabetickému. 

My Evropané a Evroamerièané jsme až doteï užívali latinku a nìkteøí 
ještì taky azbuku. Dlouho se zdálo, že jsme ve všem ze všech nejlepší.  
Ale teï nás najednou zaèínají pøedbíhat Èíòani. Zdalipak to není tím, že se 
drží písma obrázkového, i když, pravda, vývojem došli ke znakùm od kon-
krétních obrázkù ponìkud vzdáleným. Možná, že když teï i my pøejdeme 
na písmo obrázkové, naše obrázky se èasem taky pøetransformují na 
obrázky podobné tìm souèasným èínským. Pak tøeba Èíòany opìt dože-
neme a – buïme optimisty – i pøedeženeme. Vždy� pøece, jak se øíká, 
každý chvilku tahá pilku.

Písmu hláskovému dávám rok, nejvýš dva.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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O VŠEM MOŽNÉM

I když asi mrzne, pøedstavte si, že je léto a máte dovolenou. Jinak 
samozøejmì chodíte do práce, ale náhle nemusíte a teï je koneènì volno   
a máte možnost žít.

Žít? Život není jednoznaènì definován a jistìže jindy žijete právì prací   
v práci, nicménì život není jen chození do zamìstnání, takže... Ha a haha, 
nastává pøíležitost se takøíkajíc vyøádit. Ale je definováno øádìní?

Když se nad tím pojmem zamyslím, vybaví se mi dávné dni, kdy jsem 
ještì byl svobodný a teprve bìhal za budoucí manželkou. Ta mì zprvu buï 
nechtìla, nebo dìlala fóry a utíkala. Možná i pøed vámi. Ale dohánìli jste ji, 
co jen to bylo možné, a dokonce prostøednictvím rùzných literárních vý-
tvorù. I tìch ménì literárních, ale psaných. Jak si vzpomínáte, nakonec se 
to Zuzanì zamlouvalo, nebo to aspoò tvrdila. A ještì ty dopisy pravdìpo-
dobnì máte schované. Hm, ale kde? „Zuzano!“

Tu si uvìdomíte, že vám manželka s pátráním nepomùže, protože se 
odjela kamsi zotavovat. I dìti nedávno odrostly a jste sami. Je øada mož-
ností, co dál, ale vy se zvednete a jedete k rodièùm, anebo tøeba k milence. 
A tu to do vás vjede. Stará chu� psát. Jako když jste byli zamilovaní.     
Rádi byste ty dny vrátili. Tak se otoèíte a honem domù, kde asociálnì 
zatáhnete roletu v obranì pøed sluncem, usednete k laptopu a poènete 
takøíkajíc tvoøit. Ale brzy skonèíte. Strnete, zíráte na výpotek a øíkáte si,     
že jste toto málo pøece mohli vykonat cestou.

Nebo ne? Nebylo nutné se vracet mezi ètyøi stìny. Zrovna tak nechá-
pete, jak to dìlají spisovatelé, že u psaní vydrží vždy tak dlouho, až je 
hotová kniha. Pøedstavujete si, jak na to asi jdou. Vstanou ve ètyøi ráno      
a píší a skonèí dejme tomu ve dvì, jak to praktikoval Charles Dickens.        
A vìnují se rodinì. Nebo píší pár hodin odpoledne, tak to dìlal jeden 
jihoamerický autor bestsellerù. Anebo píší v noci a ve dne spí. To byl styl 
Edvarda Valenty. Anebo nepíší.

A co spisovatel dìlá, když nepíše a nemá ani rodinu? Nebudete tomu 
vìøit, ale èasto ète! Samozøejmì, že taky sportuje a odpoèívá. A druhý den 
vstane a pokraèuje v psaní pøesnì tam, kde pøestal, pøièemž Charles 
Dickens prý práci klidnì pøerušoval i uprostøed slova, ale zaruèenì psal 
den co den, až „to dal“. Dokázali byste to také? Kdo ví. Už nyní pochybu-
jete a... Naopak tušíte, že byste to nedali.

Øezali byste radši už tøetí den tužky, chodili po bytì, zalévali kvìtiny, 
zvali domù milenku, zkrátka a dobøe byste provádìli cokoli, jen abyste 
nemuseli pokraèovat v románu. Existuje zøejmì nìco jako démon lenosti, 
který nutí lidi nepokraèovat s psaním ve chvíli, kdy by mìli, a ostatnì nepí-

IVO FENCL

Lenochovy asociální útìky
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Jak nalézat ve své duši krásu? Jsme uživatelé pøedmìtù civilizace        
a existujeme v prostøedí, jehož principu fungování nerozumíme. Nevìdomí 
je byvším vìdomím, které bylo zapomenuto, ale tím se neztratilo ze svìta, 
tvoøí latentní vrstvu duševního života. Z nìho nic nemizí, imaginace            
a pamì� jsou dva aspekty jedné a téže mince. Vzpomínky jsou zasunuty     
v pamìti jako obrazy, které v èlovìku reflektují emoce, obrazotvorností 
probouzené k životu. Poezie je vzájemné obnažování reality a fikce, pros-
toru a plochy, je umìním spojovat nespojitelné ve vzájemném setkávání. 
Krásno je všude kolem nás, je tøeba ho hledat. Poezie se podobá hudbì, 
dokáže vyjádøit krásu obrazem. Dny poezie jsou pøíležitostí rozeznít struny 
mezilidského poznání. V jedné pražské noci nad ránem z oblohy padal 
èervenožlutý písek Sahary. Bloudì touhle prazvláštní nocí vidoucí i snící 
stávám se v oáze žití pøítelem Antoine de Saint-Exupéryho. Malý princ        
s kvítkem prchavé krásy jde a neví kam tmou už nad ránem. Rosa poezie  
s pomnìnkovou barvou rozpíjí se mu v oèích. Beru rosu do dlanì, køtím 
tuhle poezii, prožívám radost, štìstí a dojetí z toho pøeludného snu. Noc 
odvál vítr, zaèíná den, kvítek pouštní chvíle zùstal snem pro herbáø v mém 
srdci, ukládám sem verše, jsou závažím krásy, jímž vážím extrakt víry, 
která léèí, vyvìrá na cestì, po které jdu. V hlubinì vìkù Kainovy stopy        
v prach drtí kamenné jistoty, svìdomí svazuje spravedlnost sejmutou           
z køíže, pøíbìhy kloužou z bláta do louží, kámen a hvìzda znaly smìr. Život 
není èerný a bílý, je i blbý a cesta se ukáže teprve, když èlovìk z ní sejde, 
mozek prevít a rozhnìvané srdce nýmand, slzy utracené v úhelném ka-
meni vyvìrají ze stop nejisté spásy; „co pøetrvá, vytváøejí básníci“, hrdì øekl 
Friedrich Hölderlin. Loterie genù v pozemském osudí sjednocuje a pøebývá 
v umìní, na vlásku pravdy visí dìjiny. Soužití váže žití k odkazu pøedkù       
s nadìjí na zemi i v ráji.

KAPKY DEŠTÌ

BOHUMIL ŽDICHYNEC

Poezie je komunikací krásy

šeme rovnìž z té pøíèiny, že ani okolo nás nikdo jiný nepíše. A místo psaní 
si èteme. Což znamená... Po útìku jedna od života k psaní je tu úprk    
èíslo dvì od (nároèného) psaní k (lehèí) èetbì. Anebo... Poèkat! Lehèí? 
Èíst je v nìkterých pøípadech namáhavìjší výkon, než psát. I kdyby ne, 
urèitou energii to vždycky chce. Co s tím?

Nu, vždy se ještì dá mizet k filmùm a další stupeò do propasti lenosti 
spoèívá ve sledování televize. Následuje snad již jen spánek a smrt. Hu!

Tak to ne: vyskoèíte a otøepete se. Pøece ještì nechci zajít. K laptopu. 
Pøece mám rozepsaný román. Do toho. Tøebaže...

Nakonec bylo pøece jen prùchodnìjší napsat tuto krátkou úvahu. Jako 
každý den.



18

MLADÝ ZÁPAD

VÁCLAV ŠTRUNC

Èas uzrává do metafor
Užraná krajina

užraná krajina
mlaská pohledem
š�áva prosí nebe 
uvoò mì k smrti
pojï
rozmazávání
promíchávání
záøivé prolínání
tanec krkù
otevøená zemì
otevøené nebe
prostupování
námluvy
dokonalá zranitelnost
vrùstání
vlhké snìní
chladná záøe nejjasnìjších barev 
nejcitlivìjší dotek
orosená kùže
povrchové napìtí
orgasmus hladiny
hladina orgasmu
pomalého rozpínání vesmíru
životního rùstu
vteøiny kapek
brní celým tìlem
vyznívá èas
uzrává do metafor
zpoždìní tìsnì za explozí
honba za hoøícím knotem
nebo spíš pøed ním pøece
jen neudìlat jiné vidìní
onìmìt, abych slyšel
zastavit, abych pøišel

Údiv

Když nejsem
zpívám
svìt se èistí prázdnem

svlékne se a ty vidíš
že obrysy jsou vyplnìné údivem
že údiv je stavební kámen svìta 

Celý svìt žasne, že je
bytí je údiv 
údiv je gravitace bytí
vnitøní pøitažlivost
které drží vìci pohromadì

podmínka zhmotòování
význam bytí

jeho nevyèerpatelná náplò

Dokonavá

všechno prochází procesem rùstu 
                                              a zrání
všechen zrak se k zemi sklání
a krmí batolata larev èervù
polibky žížalích nervù
bláto
a zemì tepe pulsem smrti
laskavì kameny sebe drtí
zlato

záøivé pampelišky tím voní
každému, kdo k nim se skloní 
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(NE)KRITICKY

KARLA ERBOVÁ

Jak nebýt lunou a pøitom být
Pøiznávám, že když mi na stole pøistála útlá knížka s názvem Chtìla 

bych být lunou, zneklidnila jsem. Ten ponìkud nedozrále romantický titul! 
Vím, že autorka veršù, Romana Schuldová, je duše jemná, køehká, na-
slouchající a hledající. Její zpùsob hledání je sice mému naturelu ponì- 
kud vzdálen, ale pokusím se. I zaèetla jsem se. Jednou, podruhé, popáté,    
a objevovala. 

Doufám, že se dnes už pøi hodinách èeského jazyka, resp. literatury    
na škole neobjevuje otázka, která mne vždycky rozèilovala: Co chtìl  
básník øíci? Pøipadala mi hloupá. Pøesto se jí ne a ne zbavit, je jako trn        
v patì. Co chtìl tedy øíci? Konkretnì, co chtìla øíci Romana Schuldová?  
Že hledá. Že se snaží pojmenovat to, co vlastnì skoro nelze, nebo� je to 
nìkdy jako mlha v prstech, nìkdy hranaté, nìkdy okøídlené. A je to v nás. 
Hledá – jako mnozí, by� ne básníci – smysl lidské existence (když už jsme 
se tu ocitli), smysl svého postavení v prostoru pod hvìzdami, hledá sebe. 
Vysvìtlení, pochopení, náznak dalších krokù. Je tøeba poodstoupit aspoò    
o píï, podívat se na sebe z jiné strany – možná budeme pøekvapeni. Bude 
to dobré pro nás, pro naši práci, i když to tøeba nebude jenom hladit. 

Romana Schuldová se o to poctivì pokouší. Slyší ten „pod nebesy køik“, 
to ji ctí. Ano, bude se prát, nad každou další básnickou sbírkou (a nejen 
nad ní) se bude znovu a znovu prát o to, aby našla sluneèní kámen. 
Mnohdy se to nepodaøí. A nìkdy ano a to bude její odmìna.

pøíbìh pøehrají mlèky na potkání
o stvoøení krásy z rány 
o zrání

kulisy jsou vše, co je kolem
tøeba pøíkop u cesty pod topolem
scénáø má jen jediné slovo
které je potøeba umìt øíct
„jsem“ 
není potøeba dodávat nic víc
ten pøíbìh je jako pevný most
z èeho je stvoøený? Pozornost
jednoduchost
promìna, obnova

øíci to znova
semínkem, mládìtem
„kdo hledá, najde tì“

moudrost rozkladu
hnilobné uklízení
všechno se stane 
a ve staré mìní
iluze pokojíèku
jen zastavte v hoøení svíèku
plamen požírá vzduch
mrtvolný posvátný puch krmí 
rostliny, zemi
nadìjemi touhy
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Ètu, a narazím na verš: „jak rád bys teï tìšil by� torzo èlovìka“ – tak 
tohle není ètení k vodì! To hledá ètenáøe pøemýšlivého, stejnì tak trochu 
utiskovaného právì pochybnostmi, otázkami, nejistotou, bloudìním. Možná      
i trochu remcajícího, nesouhlasícího, klopýtajícího, který se rovnìž pokouší 
(vìtšinou neúspìšnì, samozøejmì) „rozdrásat rozmìry samoty“, který 
hledá pravdu, vroucnost, který ví „zaè je ta bolest. Nechci v ní být sama, 
když je nekoneèná...“ Tohle nenapsala duše mìlká a povrchní, i když se      
jí nìkterá myšlenka trochu vysmekne a slušela by jí tøeba ponìkud jiná 
formulace. Ale je to. Poctivé, upøímné. Za tato slova se lze postavit. 

Je na nás, aby bylo proè postavit se i za skutky. Aèkoli momentálnì 
tøeba drhnem o kamení a máme ústa plná hoøkých slupek od toho ovoce, 
které vonìlo rájem. Jde o to, aby autorka tohle všechno pøeèkala ne pøíliš 
omlácená, aby samu sebe pøivedla domù takovou, jak si pøeje. Já jí budu 
držet palce. Urèitì nebudu sama.

Knížka, která v roce 2018 vyšla ve vydavatelství ArtKrist v limitované 
edici, je doprovázena výtvarnými poèiny Evy Hubatové, které umocòují 
dojem køehkosti i hledání textu. Myslím, že tyto dvì ženy se vzácnì ve své 
tvorbì našly.

Spìjí i vyspìlé civilizace nevyhnutelnì k zániku? Všechny, doufejme, 
ne. Ale napøíklad klasik dobrodružného románu Sir Henry Rider Haggard   
to formuloval jednoznaènì: „Existovaly vyspìlé civilizace, které zanikly,       
a podobné zkázy øíší se opakují, co je svìt svìtem. Každá civilizace 
zanikne v rámci pøirozeného procesu a sešlostí vìkem. Každá vyrostla        
z barbarské pùdy jako strom, a pokud se týká mì, tak vìøím, že do stejné 
pùdy padne jako strom, døíve nebo pozdìji, a jako se tamtéž skácely 
civilizace egyptská, øecká, øímská i spousta civilizací dalších, o kterých už 
dnes ani nevíme.“

Próza Radmily Irrlacherové Kolobìh vìèného dìní (NAVA, Plzeò 2018) 
s podtitulem Pøíbìh bájné minulosti, která se možná stane naší budouc-
ností (uvedeným nikoli v tiráži, ale na titulní stranì) zaèíná profánnì v listo-
padu 2017, dìj však konèí rok poté. Už druhá kapitola vás ale zbaví „povo-
lebních nálad“. Pøenese totiž hlavní aktérku Markétu Novákovou, která se 
právì stala lékaøkou, do roku 2157.

Letopoèet byl ovšem vypoèítán z jiného základu, než kterým bylo na-
rození Ježíše Krista, a Egyptská øíše neboli Atlantida je jiná, než se dnes 
uèíme. Na nevelké ploše propracovala autorka až do detailù pøekvapivì 

IVO FENCL

Autorka ze Zbùchu oplývá fantasií 
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odvážnou dystopii. Jistì lze dílu vytknout pøílišné množství fantastických 
prvkù, nìkteré z nich jsou de facto coby berle (regulérní šance hlavních 
hrdinù žít více životù ve více stoletích a sledovat díky tomu dìjinný vývoj), 
ale to naprosto nevadí ve sféøe zde prezentovaných vynálezù. Nejde totiž  
o fantasy, žánr dnes tak èastý, jde skuteènì o science fiction nadšenou 
technologiemi, jejich zdokonalováním, inženýrskou prací. Mimo jiné jsme 
svìdky budování pyramid a vzniku sfingy v Gíze, ale vše se odehrává zpù-
sobem vìru neèekaným. Obdobnì román pøedkládá vlastní verzi zrození 
Ježíše Krista i jeho ukøižování. Jistì, podobné motivy se mnohde vynoøi-   
ly už vícekrát, ale nebylo to vždy s takovouto vìrohodností. Navíc román 
disponuje pozoruhodnou empatií a výraznì sociálním pohledem na lid        
v kontrastu s elitami. Kontroverznì pracuje autorka s aktuálním problémem 
migrace. Zøejmì jej užila spontánnì. Dílo oèividnì vznikalo pod vlivem 
dnešních problémù a urèitá provokativnost tkví v tom, že pøíval uprchlíkù     
z Afriky je vnímán jako plánovaný a cílený atak na „plebs“, který byl umož-
nìn elitami ve snaze mít pracující vìtšinu pod kontrolou. Empatie a žen-
ská citlivost autorce rozhodnì nebrání v tom, aby bez iluzí vylíèila krutosti 
dávné civilizace, která je metaforou té dnešní. Metaforou i pøedzvìstí. 
Radmila Irrlacherová má odvahu zoufalkynì, když si vzala sousto, pøed 
kterým by zaváhal i král sci-fi Robert A. Heinlein, ale odvážným štìstí pøeje. 
Dílo pùsobí svìže, není to naivní záležitost. Má spád a mnohé sekvence   
si nezadají s Orwellem. Jak zvíme i sami tušíme, musí být masám vštípe-
no, že práce je štìstím. Ale každý v sobì má (èi bude mít) èip, jehož 
prostøednictvím mùže být zabit. Autorka reflektuje dávné i dnešní otro-
káøství a varuje pøed nenápadným návratem k tomu nejhoršímu. Pøedvádí 
sice egyptsko-atlantskou éru, ale jsme to obraznì my.

Ve fantastické minulosti ovšem zrádné elity neriskují, že nezkrotí divo-
chy v pokorné otroky, rovnou je tudíž pìstují v líhních. Je pozoruhodné,      
s jakými detaily nám to autorka umí pøedložit. Dìj zprvu sledujeme oèima 
dcery geniálního vynálezce dávných èasù a spoluzakladatele korporace 
Holeèka. Dívka se v mladistvém anarchismu dobrovolnì vmísí mezi pra-
cující na území dnešní Evropy a postupnì porozumí tragédii svìta. Už ví, 
že to, co její rodina pøivedla do reality svými mozky, bylo zneužito.

Další sekvence sledujeme oèima lékaøky Markéty. A jestliže Haggard      
a jiní mluvili o umírání civilizací, Irrlacherová nezapomene zdùraznit,        
že jsme nepouèitelní. Opakujeme tytéž chyby, až zvítìzí zlo. Jak odpudivì 
pùsobí v románu momenty, v nichž sledujeme zcela samozøejmou eliminaci 
ranìných robotníkù tyranským diktátorem alias elitami, a stejnì odpudivá   
je okamžitá eliminace hrdinèina souseda poté, co u nìj kamera spatøí knihu 
o lásce. Zde próza nastoluje situaci známou z klasické Bradburyho knihy, 
ale „banalita zla“ je oproti ní dìsivìjší. A dá se øíct, že zde zabíjí na dálku  
podobnì, jako to umìl Harry Killer v africkém Blacklandu v Podivuhodných 
dobrodružstvích výpravy Barsacovy.
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Láska a sex jsou vládci dávné øíše umnì redukovány, ba potlaèeny. 
Anebo promìnìny v kybernetickou záležitost bez citù. O to pùsobivìji 
vyznívá v rámci takového svìta Markétin vztah ke kontroverznímu vy-
nálezci Pavlu Holeèkovi. Radmila Irrlacherová zbudovala svùj román jako 
šokující a v dnešní dobì až drzou epopej, která ilustruje zcela konkrétní, 
úvodem zmiòovanou knihu Praktický idealismus, jejíž autor (kupodivu) 
mínil, že se z prostých obyvatel „Spojených státù evropských“ stanou pod-
lidé pod vlivem „mísení ras“. Tito podlidé budou snáze ovladatelní elitami 
boháèù, celebrit a vìdcù. „Je tøeba zrušit právo na sebeurèení národù,“ 
prohlašuje autor Praktického idealismu Kalergi, „národy je dokonce tøeba 
postupnì úplnì eliminovat.“ Jak? Staèí etnická separatistická hnutí. Nej-
prve, jak pochopíme, bývá odstranìna demokracie (èili moc lidu) – a poté 
už je redukován lid sám. Jeho zbytek se stává nevìdomými otroky. V autor-
èinì vizi jsou otroci konkrétní skupinou dobrovolných „iluzionistù“, lidí „v ilu-
zích“ zapojených do jim milé práce. Milé tak, až je to samotné pøekvapuje. 
Ovšemže jednají v totální nevìdomosti o okolním svìtì.

Mám-li srovnat pùsobivost knihy s jí podobnou, napadá mì dílo, které 
napsal Alfred Kubin: Zemì snivcù. Je podobnì propracováno i plno dez-
iluze.

V Kolobìhu vìèného dìní jsou pøedstaveny pravé pøíèiny biblické po-
topy a autorka pøedstavuje kompletní koncept, kterým reflektuje promìny 
celé Zemì. Zvláštní je snad jen to, že tu stojí jediný dobrotivý vynálezce 
takøka za vším, aniž je eliminován jinak masivním zlem, které sám ne-
chtìnì vypustil jako džina z láhve. Dobøe však, že Holeèek pøežije, jinak    
by kniha vyznìla zcela defétisticky. Objevujeme optimismus díky skupinì 
mocných demiurgù. Úloze jedince v dìjinách tak autorka – spíše bezdìky – 
vìøí. A èásteèka jejích elit pøece zùstane v souladu s dobrem. Navíc ona 
èásteèka umí (i když pouze do jisté hranice) reprodukovat sebe samu         
v èasovém toku dìjin.

Science fiction tohoto typu bývá spíš doménou mužù. Autorka však stále 
drží všechny nitky pøíbìhu, a to jak globální, tak osobní. Sledujeme bom-
bardování naší civilizace èásteèkami asteroidu. Ztráty jsou velké, ale díky 
dùmyslu lze pøesto zaèít znova. Témìø od nuly, ale znova. Bez jakýchkoli 
problémù autorka pøechází od ryzí sci-fi do katastrofického žánru a pøitom  
s lehkostí uhání vpøed, kupí vìrohodné obrazy a klade vedle sebe zdánli- 
vì nesoumìøitelné události. Drobnosti – a naopak obøí vize. Napøíklad 
tìhotenství a naproti tomu konec svìta, Ježíška a do detailù líèené 
vynálezy génia... Celý román je ne náhodou uveden výrokem Nikoly Tesly. 
Bylo by škoda, kdyby zapadl. Je pøíkladem v dobrém smyslu spontánnì 
vytrysklého díla, kterým autorka možná pøekroèila vlastní stín, aniž si to 
uvìdomila.



23

NÌCO SE STALO

GABRIELA ŠPALKOVÁ

Karel Pexidr a neuvìøitelné životní jubileum
„Dobrý den, mohla bych, prosím, mluvit s panem Pexidrem? Tady re-

dakce Plzeòského deníku,“ pøedstavila jsem se do telefonu. „Poèkejte 
chvilku, manžel sbírá jablka, hned vám ho zavolám,“ odvìtil pøíjemný 
ženský hlas. Je to už skoro dvacet let. Tehdy jsem Karla Pexidra osob-     
nì ještì neznala a obrnila jsem se trpìlivostí. Jestliže nìkdo sbírá jablka, 
není pravdìpodobné, že k telefonu pøijde bìhem chvilky, a už vùbec není 
pravdìpodobné, že se mu bude chtít do telefonu hovoøit s nìkým, koho 
vùbec nezná, i když to mìlo být o hudbì. O jeho hudbì. Trvalo to ménì 
než chvilku. A telefonní hovor o jeho nových skladbách naopak trval mno-
hem, mnohem déle. A nebyl jen o nich. Tak jako mnoho dalších hovorù, 
které jsem od té doby s Karlem Pexidrem mohla vést a už ne ‚po drátu‘,  
ale osobnì. Je totiž neuvìøitelné, co všechno mùže jednoho èlovìka           
v životì potkat. A jak široký zábìr svých aktivit mùže takový èlovìk mít. 

Vystudoval práva, je hudebním skladatelem a spisovatelem. Narodil se 
sice v pražské podolské nemocnici, ale klasické gymnázium vystudoval    
již v Plzni. V roce 1948 zaèal studovat práva na Karlovì univerzitì, ale 
musel studium pøerušit z politických dùvodù – byl na více než dva roky po-
volán  do jednotek PTP. Studium dokonèil až v roce 1955. Vìnoval se práv-
nické profesi, ale stále rozvíjel a prohluboval své zájmy v oblasti hudby       
a literatury. Studoval klavír (u Františka Raucha, pozdìji Antonína Brejchy) 
a kompozici (u Josefa Bartoše a Miloslava Šnejdara). Jeho záliby se mu 
nakonec staly i povoláním. A to v tom skuteèném slova smyslu.  

V letech 1994–1998 pùsobil jako pedagog na Západoèeské univerzitì 
pro obory filozofie a hudba. Na svém kontì má øadu skladeb klavírních, 
smyècových a orchestrálních, z nichž zatím poslední – Symfonie – zaznìla 
ve svìtové premiéøe v provedení Plzeòské filharmonie na koncertì 3. øíjna 
letošního roku. Obdivuhodné je též jeho literární dílo. Je autorem filozo-
fických spisù v èeštinì i angliètinì, faktografických dìl, napsal nìkolik knih 
povídek a dvì básnické sbírky. Za jednu z publikací s názvem ‚Pøeludy‘ 
získal 21. 11. 2008 Cenu Bohumila Polana. Vidìli jsme se s Karlem Pexid-
rem pøed nìkolika dny na zahajovacím koncertì jubilejní sezóny plzeò-
ských filharmonikù. U vstupu do sálu Mìš�anské besedy se tísnilo hodnì 
lidí, v hale panoval šum. Karel Pexidr nepøevyšuje ostatní o hlavu, pøesto 
tohoto drobného pána mezi tolika lidmi nepøehlédnete. Svižný krok, bystrý 
zvídavý pohled. Zastavuje se, rozhlíží se, má tu hodnì známých, s nimiž si 
srdeènì tiskne ruku. Tìžko byste hádali tak velké životní jubileum. Zkrátka 
– Karel Pexidr nestárne. A tak pozvednìme èíši a pøejme mu – hodnì 
zdraví, a� ho neopouští jeho elán a a� mu neubývá tvùrèích sil! 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

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

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) - výtvarnice a básníøka, žije v Plzni

Karel Pexidr (1929 Praha)  právník, hudební skladatel a spisovatel, žije v Plzni

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - pedagožka, prozaièka

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Gabriela Špalková (1971 Plzeò) - novináøka, publicistka

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník

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

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

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