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Dvanácté plží èíslo nemùže postrá-
dat zmínku o Cenì Bohumila Polana, 
která je udílena vždy kolem Polanova 
výroèí narození za nejzdaøilejší dílo 
vydané v pøedchozím roce autorem 
spjatým se západoèeským regionem. 
Za prózu Neocortext aneb Kybernetické 
romanetto si ji odnesl chebský rodák 
Vojtìch Nìmec. Autor je svébytný a ori-
ginální, takové ètenáøe si žádá i jeho 
tvorba. Posuïte dle plží jednohubky. 
Druhým laureátem je básník z ason-
klubí líhnì Tomáš T. Kùs. Ukázku z jeho 
poezie spolu s recenzí pøedsedy poroty 
Ivo Haráka pøineseme v pøíštím èísle. 
Nás, vydavatele Plže, tìší èestné uzná-
ní pro debutantku Terezu Èermákovou 
za v Pro libris vydaný soubor povídek 
Hospoda U Konce svìta.

Ve stabilních rubrikách Poezie a Pró-
zy uvádíme též stále tvoøící regionální 
autory, básnícího výtvarníka Pavla 
Štýbra a naopak v roli prozaièky bás-
níøku Alenu Vávrovou.

V prosincovém èísle se louèíme         
s autorskou rubrikou Karoliny Tetzeli. 
Závìr Teorie pøirozeného výbìru zùstal 
v pùvodní verzi – pro budoucí knižní 
vydání jej autorka pøepracovala. Konèí     
i Pøíbìhy Karla Trinkewitze. Naopak 
možná vìèné jsou Postpravdy Stanisla-
va Bukovského a nadále budeme také 
výletovat po plzeòských dvorcích s Da-
videm Rùžièkou. Jen shoda jmen jej 
pojí se studentkou konzervatoøe Tere-
zou z Mladého Západu. Vùní kávy je 
prosycen fejeton Lídy Jankové a k do-
bì vánoèní odkazuje i poslední list ze 
Zpìvníku Stanislava Bukovského.

Nezbývá než pøidat i pøání – pokoj 
všem ètenáøùm dobré vùle.
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POEZIE

PAVEL ŠTÝBR

Klubko básní
x x x

Pod koøeny ve vývratu
našel jsem klubko básní
Nikdo nikde
Daleko široko
Za vlastní
budu je vydávat

x x x

Ve frontì u doktora chlapùm ukazuji
jaký jsem blbec

Nevìøili byste
jak se zklidnili
jak se jim ulevilo

x x x

Duby jsem vysázel 

Ale ne pro døevo
Abych mohl pozorovat veverky
abych si mohl hrát s veverèaty
která se ti vejdou do dlaní

x x x

Stromy jasnì deklarovaly
Pokud budete stále odvážet naše 
                                       listí z parku
radìji umøeme
Tak se i stalo

Lidi na tom ale stejnì vydìlali
postavili si tam podzemní garáže
a pohádkovou jeskyòku
s blikajícími svìtýlky

x x x

Z hnízd vybírám kukaèèí vejce
a odchovávám je v inkubátoru
Z magnetofonu jim pouštím
psí štìkot a koèièí mòoukání
aby se nauèili mluvit

x x x

Trávu pochválit
za skromnost
za zuby nehty

x x x

Co je to za život bez psa
kost není komu hodit
talíø nemá kdo olízat
na poš�áka
není koho pustit

x x x

Na zahradì dojídám
co zbylo od obìda

Do talíøe mi nahlíží
zvìdavá vosa a
satelit výzvìdný
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x x x

Jsou  to ještì dìti  
sotva odrostlá bažantí kuøata
Ale co zmùžeš
podzim
humanisti
budou je støílet

x x x

Vodník se na mì zahanbenì obrací
Nemìl bys cigaretu –
alespoò nedopalek?
Nemáš va�ana?
Aspoò potáhnout

x x x

Našinec hodlá vyslovit
obraništì
z úst mu leze
útoèištì

x x x

Jarní paprsky
do úsmìvu
hubu mi ohýbají

x x x

Cokoliv udìláš pro mého 
                                      nejmenšího
jako bys pro mne udìlal
Øekni pane
kdo je Tvùj nejmenší

x x x

Tváøil jsem se uraženì naštvanì
když pøímo u vrátek vyrašil 
                            mohutný zelený trs
který bylo nutno respektovat 
                                        a obcházet

Však všeho doèasu

Vezmu za kliku
pøede mnou v nadpozemské kráse
v plném kvìtu
lilie královská

x x x

Optimistické mraky na letní obloze
mi dávají mimoøádnou sílu a fantazii 
                                             k tvorbì

èímž pøesahuji všechny v okruhu 
                                             mé aury
což dìlá v polomìru nìjakých 
                    osmdesát dva kilometrù

x x x

Oèekávali návrat Ježíše Krista

Pøišla
Greta Thunbergová

x x x

Rybníèek a oøech vlašský 
                                  – tiší kamarádi
Rybníèek dává stromu vláhu
oøech hladinì na oplátku
hojivý polední stín
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ALENA VÁVROVÁ

A pak že jsou Nìmci zlí!

PRÓZA

„Mami, mami, u nás pøed vratama zastavilo nìjaký bílý zápaïácký fáro 
a nìjakej dìda �uká jako o život !!!“

„Povìz to tatínkovi, zrovna zadìlávám tìsto na koblížky…“
Bìžím nahoru do podkroví, tatínek spí, je po noèní. Vzbudím ho, on se 

rychle oblékne a letí po døevìných schodech dolù k vratùm dvora.
A já jen civím: z fára vystupuje spousta lidí, nesou veliké tašky a krabice 

a obrovské trsy banánù, tak veliké a krásnì žluté jsem ještì v životì nevi-
dìla.  

A teï nastává veliké pozdvižení. Tatínek se objímá s tím dìdou, až se 
bojím, že si vzájemnì rozlámou kosti. Dìda je krásný vysoký šedivý pán, 
kterému se valí po oholených tváøích z oèí proudy slz. Jsem u vytržení.

„Rutolfek, Rutolfek! Rát moc vidim tebe i náš tómek. To tvoje tochtr,       
to malá cholka? My posnáme jenom Emil…“ Pøitom ukazuje na mì, ale      
já jsem Maruška a nejsem žádná malá. Je mi už dvanáct. Tatínek Rudolf    
je celý v radostných rozpacích a vede tu grupu k nám domù.

Maminka sundavá zástìru a ted všichni ti starší se svornì radují ze 
setkání a pláèou. Všichni tak krásnì voní.

Už všichni sedíme kolem stolu. „Skoè, Maruško, do malého pokoje ješ-  
tì pro židli, pøece to dítì nebude stát!“ øekne maminka a já už letím. 
Zvìdavì pokukuju po klukovi v asi mém vìku.

Tatínek nalévá  domácí pálenku, maminka z pozinkovaného vìdra do 
buclatých hrnkù vodu. Z naší studny.

„To je pan Kummer a jeho rodina, nìjakou dobu jsme spoleènì tady 
bydleli, èekali na odsun. Ale byli to zlatý lidi, my mìli než jedno dítì a oni 
pìt,“ tatínek vyjmenovává jména dìtí, dozvídáme se, že paní Kummerová 
zemøela pøed rokem, Cilka má už kluka, tady ten náš fnuk Marcus. Usmí-
váme se na sebe.

Všichni spoleènì pak procházíme celým malým domkem, dozvídám se, 
že byl jen pøízemní a v naší velké kuchyni byla jejich dílna na høbitovní 
náhrobky. Podkroví pøistavìl osobnì vlastníma rukama náš tatínek mno-
hem pozdìji.

Jdeme spoleènì na velkou zahradu i malou bylinkovo-kvìtinovou za-
hrádku, jdeme i do chlívkù i na padací záchod, procházíme zahradou, pan 
Kummer hladí stromy a každou chvíli mu témìø na všech dalších místech 
dvora a zahrady vytrysknou slzy.

Øíká Marcusovi nìmecky: „To je naše studna.“ Prosí maminku aby pøi-
nesla vìdro, pøipíná je pak na øetìz a pøedvádí, jak se nabírá voda ze 
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studny, toèí rumpálem a pije  pak hrstí rovnou z kýblu… Marcus i já valíme 
oèi. Odezírám øeè tìla, rozumím skoro všemu, i když nìmecky vùbec 
neumím. Maminka pak smaží koblihy, já je mažu povidly a sypu skoøicí      
a mouèkovým cukrem. Beru ty nejhezèí zdobené talíøky po Nìmcích,        
co dáváme na stùl jen o Vánocích, a pøedkládám je pøed Nìmce, co tu døív 
bydleli a teï žijí v západním Nìmecku, a právì teï jsou tady. U nás na 
návštìvì ve svém domku...

Všem chutná i zrnková káva zvaná u nás turek. „To my u nás v Limburg 
už nepít, máme jiný káva, bez lógr,“ vysvìtluje ten milý pán pøi míchaní 
èerné voòavé kávy svou vlastní lžièkou po Nìmcích, srká, moc mu chutná 
a zas mu padají slzy do sklenièky od hoøèice.

Na záchodì si mohl Marcus ukroutit hlavu, protože takovýhle záchod, 
co my tu máme, ještì jaktìživ nevidìl. Pan Kummer mu ukazuje, co je 
uhlák, podává mu briketu a øíká: „Tak tochleto, Marcus, je uchlí, tím my 
tady v tìchle kamna topili, tak fipadá uchlí, Marcus“ – a øekne mu to hned     
i nìmecky. Pak se jdeme všichni ještì na výzvu maminky podívat na jejich 
Madonu v oválném rámu a maminka ji sundavá ze zdi: „Vemte si ji, a� je     
s váma, teï ji v autì uvezete! A co chcete, co je vaše, všechno si mùžete 
vzít… To auto to uveze.“ 

„My nic nechtít, dùm ani Madona. Madona chlídá tomek, pšece!“ brání 
se pan Kummer a vrací na skobu na zeï tu Madonu s malým krásným 
Ježíškem a mnì se zazdá, že i ona má v oèích smutnì udivený výraz a že 
se jí fakt od nás nechce. Bojím se o ni, ráda se na ten obraz chodím           
k našim do starodávné ložnice dívat. A co když budou chtít náš dùm teï 
zpátky, øíkala nìco uèitelka ve škole.

Teï znovu pøed Madonou objímá ten krásný starý pán našeho tatínka     
a øíká: „Rutolfek je chodný èlovìk s veliká srce. Potajmu, dyž my šli do 
Nìmecka, koupil vám pìt, dìti, potièky, aby nešly pryè bosí. Nikdy nesa-
pomenout. Na Rutolfek a Kalinka. Moc chodný èlovìk, oba dva. Moc.“

A je to celé tak dojemné, že i já zaènu zmatenì plakat a dokonce            
i Marcusovi teèou slzièky, táhnu ho za ruku na dvùr na houpaèku, máme  
oba pusy od povidel a mnì vrtá v hlavì, proè náš tatínek kupoval pìti dì-
tem botièky potajmu, aby to nikdo ze vsi nevìdìl…

 Zmatek v mé hlavì trvá, maminka z mušlové krabice vyndavá na stùl  
rezatì zažloutlé fotky a zase slzy støídají smích a radost.

A pak – že jsou Nìmci zlí!
Nechali nám tady krabice plné èokolád, jaké jsem v životì nevidìla (od 

té doby jsem zaèala sbírat jejich obaly), banány, pomeranèe a jablíèka jak 
malovaná, podobná tìm, co jsme ve škole zaplatili a pak fasovali jenom   
na Vánoce, kilo na dítì. Tátovi vnutili svetr – modré véèko a mamince 
nádherný šátek. Maminka jim pøed louèením balí naši i jejich zlatými a rù-
žovými kvítky lemovanou cukøenku a pøidává k tomu takové ty titìrné 
ozdobné kleštièky na kostky cukru. Slibují, že znovu pøijedou a pøivezou 
plný pytle oplíkání na sebe.
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JUBILEUM

MILAN ÈECHURA

Jubileum

Louèení pøed našimi vraty. Bílé fáro houká, dospìlí breèí, ale my s Marcu-
sem se na sebe docela už vesele culíme. Všichni zbìsile máváme a Mar-
cus mi posílá vzdušnou pusu.

Veèer pak nemohu usnout, stále si to pøehrávám, jsem rozrušená až na 
pùdu. Pøipadá mi, že jsem byla v nìjakém filmu. Také se tìším na zítra, 
protože se na všecièko našich poøádnì zeptám. Hlavnì proè potajmu 
kupovali tìm pìti dìtem botièky a proè to celou dobu pøed námi tajili… 

A proè je vùbec odsunovali?

Jubileum mì potkalo letos. Pøiplížilo se znenadání, mrcha, a pøekvapilo 
mì. To nebudu zastírat. Ono takové napadnutí jubileem, a obzvláštì tím 
mým, není jenom tak. Jubilea jsou zákeøná. Ještì to s nimi jde, pokud jsou 
uvádìna èíslicemi do padesátky. Cokoliv nad už je prùšvih a to moje, radìji 
nemluvit. To, až vás potká, tak vás stejnì jako mì natolik rozebere, že se ty 
dílky už nikdy nepodaøí složit. A pokud je mezi vámi nìkdo, koho už to moje 
jubileum zastihlo, jistì mi dá, i po dílkách, za pravdu.

Ovšem – aby si takové jubileum nemyslelo, že to bude mít s tím mým 
rozebráním tak jednoduché. Já ho v pøíštích øádcích rozkouskuji také. Uvi-
díme, jak mu to bude pøíjemné.

V pùvodním tvaru to tedy moc nejde. Snad jen ju-bile-um. To by se dalo 
pøinejlepším vyložit jako údiv nad tím, že lze nìco nabarvit na bílo a to, 
uznejte, s tím netvorem moc nezamává a stále bude mít nade mnou na-
vrch. Lepší bude použít slovník cizích slov.

V nìm je jubileum uvedeno jako výroèí. Úplnì první se nabízí rozdìlit  
ho na výra a oèi. To už je mnohem lepší. Takhle roztržené ztrácí ta potvo- 
ra minimálnì padesát procent své údernosti a kouká jako vejr, popøípadì 
èumí jako sùva z nudlí. Nemá tedy èas a sílu vrhnout se na mne a neu-
stálým pøipomínáním mì dorazit.

Také z toho tyrana mùžu vytvoøit výroèí. Na první pohled je to blbost,   
ale právì tím pøinutím to hnusné jubileum k tomu, aby si zavaøilo mozkové 
závity pøemýšlením nad tím, v jakém výroèí se to vlastnì ocitlo. 

Ale to už je moc nejen na jubileum, ale i na mì. Aby se neuškvaøily 
závity v mé hlavì. To by nebylo dobré. Proto zakonèím toto pojednání        
o jubileu zcela prozaicky a pragmaticky. Tøeba poradím i vám, až to na vás 
pøijde: S jubileem se nejlépe vypoøádáte tak, že ho opijete. A sebe taky.     
To vás od nìj sice neoddìlí, ale bude vám to naprosto šumafuk.
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CENA BOHUMILA POLANA

(PR anotace distributora)

Karel Gott, filmaøská hvìzdokupa a neèisté svìdomí národa, první èlo-
vìk, co si nechal transplantovat buòku po buòce, žlázu po žláze zbylou po 
Vlastizrádnou válkou zbídaèelých Mileniálech, aby omládl a vyhnul se ne-
odvratné smrti hmotným uondáním, krùèkem èlovìka a krokem Lidstva se 
navrátil na støíbrné plátno jako živoucí fosiliát. (pozn. aut.: Existuje chvalnì 
známá organizace Oèista, jež se specializuje na sbìr dat o sociálních 
nerovnostech, bizarních, nedoøešitelných kriminálních pøípadech. Pùvodce 
a protagonisty tìchto anomálií pak oèistnì zbaví práv, vìdomí a hmotných 
vazeb na cokoliv vezdejšího a zaøadí je do programu namátkového dár-
covství orgánù zaživa, zapochodu a za práce.)

Nový Gottùv autodidaktický snímek zvaný Plno omylù a nic je pojat 
výsostnì autobiograficky: tvùrèí zámìr je ego-dokumentaristicky zachytit 
celou životní zkušenost jednotlivých orgánù protagonisty pøed Výmìnou;  
od plodu pøes embryo k novorozenému, batolecímu, kojeneckému, poslé- 
ze dospívajícímu a domnìle zralému. Film využívá revoluèní technologie 
brain-imprintingu a štìpu vìdomí, již zde jen zkratkou filmovìdné anotace 
naznaèíme:

Divák si krom 3D brýlí laskavì nasadí i tzv. spánkový žeton, jenžto 
vnímateli generuje autentické kopie pocitù, bolestí i slastí, vše synchroni-
zováno se syžetovou stopou sledovaného filmu, pohádky vnitøností; jejich 
zrod a zákrn, rozkvìt i roztroušení, tvrdnutí èi mìknutí, zralost a hnití – jako 
ovoce na stromì, hlíza v hlínì apod. A tak se snadno stane, že napø. zkys-
lé èi zhoøklé mléko proteèe Gottovými útrobami a nasdílené žetony mezi 
diváctvem spouští laviny ryzích prožitkù, vangottovské palety chutí: od 
zhnusení princù, princátek a princeznièátek až po slastné chrochtání 
výstelkových masochistù èili perverzníkù. Kronika dùstojnì odcházejícího 
tìla, vyžilá v dvì stì sedmnácti minutách velkofilmu, „opsaná“ ve vrcholech 
a pádech. – Jak se asi cítí mozková hmota po zásahu jedy, kyselinami, hop-
sinkovým likérem, štìpu? Jak naøíká játro, když v nìm bublá extra-terrest-
rální migrant, náhodnì spolknutý pøi charitativním marathonu (ku prospì-
chu boje proti invazivním alkoholismùm dìtí, k rozpuku války s makro        
& mikrokefaly ve školskou reformou zdeformovaných post-koloniích, kde  
se genofond rozbìhl po zcela novotvarých, drze expanzivních divucestách, 
a proto globální obchod se surovinami se metalurgicky slévá s militarií        

VOJTÌCH NÌMEC

Transplant-trend vládne svìtu!
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a militarie zas dobroèinnì srùstá s charitou a charita pochopitelnì sešívaná 
s bohulibým obchodem orgány, nejen tìmi mileniálskými, tudíž bohatství 
organické i anorganické snoubí se v jeden Re-Cyklus Surovin)?

Zcela zkratkou: intra-realistický, snad radìji intravenózní novo-film Plno 
omylù a nic je lunapark všeho, co jsme chtìli potají snídat, obìdvat, 
veèeøet a zpùsobnì metabolizovat, ale báli se pomyslet. Karlovská pou� 
tìlesnými pochody, vlastnì bytostný pochod èlovìèinou – neb se ti udìlá 
šoufl z toho pajšlu, laskavý diváku, anebo si slastnì zabzdíš, poutníèe, 
prožiješ ten prùlet støevy pohledem první osoby. Z kina však odejdeš     
jako Vymìnìný, jako bodysnatcherem vyprázdnìný bažant, vakuované 
nevimconatoøíkání: zjevíš se z toho, dravèe, napíšeš recenzi na úchvat, 
kterak se z mimeze tìlesné kroniky stalo nefalšované umèo, neokoncep- 
tualismus a bioart a vtìlování do hlasu lidu, hlasu elity, jak ji máme 
blahosklonnì_poníženì rádi: konzervovanou, mrtvou, virtuálnì vyživova-
nou Algoritmusem generovanými fotobankami (pozn. aut.: Stává se i v lep-
ších filmech, že dekády let zetlelé celebrity jsou projednou & prodvakrát  
pro potøeby bulvárního tisku re-animovány coby hologramická legie Troško-
Srstkù Czakorolinsových Krampoulíèkù KoranYoLanTengových Oneirošti-
kových atd., až papparazzi zmatení „Co je dáno, to není dáno, to� duch, to� 
duchù voj!“ jak vèelstvo podlehnou morovému tiku mysliven, ech, zešílí na 
galaveèerních ulicích, kde se šikují limuzíny pøecpané hnìdoèeskými, žlu-
toslezskými, modromoravskými, èernoukrajinskými podlidmi, co se vyšvihli 
mezi smetanu a podmáslí a nivu toho všeho, co milujeme a živíme si z daní 
na informace jako probiotika; stává se i to, že se neztrácíte, že se shledáte 
s laskavým úsmìvem orangutana-kuchaøe Alojsija, co mìl vlastní kulináø-
skou megašou se znìlkou s guest stars se spin-offy se stand-upy a mohli 
jsme mu urèovat chody, hlasovat v televizi, co se nepovede, èím ho pøi-
zabije šéf, co mu nasype do misky pro opièáka, jak mu tøeba zapálí lýtka, 
aby vzpomnìl na rodnou vlast, mìl výèitky vojáka, co vlastizrádnì prchá  
za dávkami za smažákem za autoimunitou, zatímco ryzí vlastenci popelní   
v megašou divokých ohòù); laskavì a usmìvavì se najdete ve znovu-
povstalém Honzovi Rosákovi – kterak jsme ho znali z jeho bujarých komen-
tování hokejistických turnajù gól, hovada, šest vrutù s cibulkou, a tradá,    
už to tam papá popáté, trulda; kterak povídal-povídal anekdotu na Nový 
rok, až mu pointa vyhøezla krkem, zvojtile se roztekla po studiu jak rtu�       
v reklamì na… tøeba YoLandin jasnovidný jogurt s višnìmi s pøíchutí tøeš-
nì, s nima hodnì nìkde budeš… roztrousila se po ostrovtipech ostatních 
vystupujících, tøeba bezrukého flašinetáøe TroškoSrstky nebo velmistra ná-
povìdy pøedpovìdí poèasí Raye KoranYoLaTenga nebo ministrynì práce   
s chybou Oneiry Štikové, vdané Jandákové, ale to už prožito, promlèeno     
a nereprízováno… –, pokud byste zabloudili na lecjaký VIP veèírek, venku 
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pøelimuzínováno, zahalekáno Lajnù! a Pikó! a Dìvkù! kdejakým barevným 
Èechù-Èechem, pro mihotání hologramù byste si snad pomysleli, že jste 
na nìjaké oldies-disko-retro-nano-swing party, jen bez lidí, jen s projekcí    
a bez hudby, co má ty lidi spojit tancem èi co. To se tak nìkdy pokazilo,     
že EmSí Algoritmusem naplánovaný mejdan se za chodu pøemìnil v cosi 
samo pro sebe: fluidum dávno uplynulého, extrahovaného, znásilnìného 
svìta. Dokonce na okrajích vìtších mìst – díky vyšinuté, empatií zdefor-
mované kastì chlebodárcù, jejím sympatiím k estetice bizarnosti nebo 
prostì z lásky k slepému vizionáøství – vznikly kolonie odpadlých, vadných 
èi nechtìných hologramù, které do vyšumìní a vyblikání opakují své 
naskriptované úkony a repliky. Zpoèátku oblíbená turistická destinace, 
pozdìji nekontrolované, práchnivìjící muzeum svìtelných figurín, na první 
pohled ghetto, na ten druhý – omyl, chyba, s níž Oneiøino ministerstvo 
pøestalo pracovat, novináøsky øeèeno: „pøestalo štikovat /…/“ – založeno do 
archivu jako závadné a podvratné a jízlivé.

Najdete se u baru, zatímco after-party po premiéøe nebo po èem pro-
bíhá dle algoritmického plánu, hologramy se procházejí jako v Karlových 
Varech, kulisové vesnièce oligarchù, lišácky pøevleèených za bezprizorné,  
a stejnokrojovaných ekonomických hitmanù, kde pøes noc vymìnili ob-
èanùm národnosti a mateøské jazyky s úøední omluvou, že tento, ehm, 
øeknìme kulturní šok je jen doèasná reklamní aktualizace, pop-up slajd      
a hip výstøelek kybermódy, aby se neøeklo a tiše spìlo k øízené invazi zlo-
dìjù tìl; a spánkový žeton znaèky AlkoZmat si na barové stolièce vhodíte 
do pití, aby pak nebolela hlava, netoèil se svìt jak mièurinda, zùstal tam, 
kde má být; ukotvený v hromadném zmatku sdílených bolù a radování – 
vzdychnete si jako staøeèkové, brady podepøené:

„Už ani ten Rosák neumí komentovat góly. Zasekl se mezi hovada         
a s cibulkou, trajdá tu jak rozbitá deska, ghe�ák. A co ty, kotì, zapleteš se 
do mýho small-talku?“

A kotì se zaplete nezaplete, pokrèí rameny, panensky zamrká a z blùz-
ky vysype pár preskribovaných replik; mateøské jazýèky se rozplývají          
v prostoru jako èarodìjné mušky, zatímco se vám v drinku rozpouští žeton. 
„S replikantkou jsem to eštì…“ predátorsky si vzrušeni pomyslíte a za-
plétáte, vyplétáte, až - lusk! – úlevnì coby møiví, pøed bolem svìtù bázliví 
živoèíšci zapomenete na niterné vláhodráhy, pozvolné otravy a ušlechtilou 
plíseò višnotøešní v širém sadu Gottova cinefilského zázraku Plno omylù     
a nic. Film vás natrávil, strávil a vydávil, až jste sami nedoøeèeným, vìènì 
zapomínaným, zatmívacím snímkem, jehož název je již patentnì zamluven 
v Databázi slepých, tj. všesmyslových 4D filmù – Hodnì nìkde budem’ 
(2024).

Úryvek z volného cyklu pseudo-angažovaných her Manifesty repulsionismu
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy X.
Pøíbìh kopce Boøeò nad Bílinou

V roce 1948 jsem byl uènìm v továrnì na technický porcelán v Led-
vicích u Duchcova. Uèòové bydleli v internátu pøímo ve dvoøe továrny.        
Z prvního patra jsme se dívali smìrem na Bílinu a vidìli na této trase 
kamenitý vrch Boøeò. Pøi takovém pohledu ve svitu úplòku jsem napsal 
svou první báseò. Nezachovala se, ale já jsem vìøil, že je dobrá.

Uplynulo mnoho let, když jsem si v Hamburku koupil velkou knihu 
kreseb Johanna Wolfganga Goetha a našel tam reprodukci jeho moc dobré 
kresby vrchu Boøeò. Od té doby jsem nepøestával kreslit a snažím se o to   
i teï, když vyšly mé kresby i v mých knihách haiku. Líbily by se Goethovi?

Mým surrealistickým kresbám by asi nerozumìl. Tím ménì mým ex-
perimentùm s poèítaèovými kresbami. Snad by se mu líbila kresba, která 
ho ukazuje na procházce v Marienbadu s Ulrikou. V jeho muzeu v Marián-
ských Lázních jsem vzpomínal na nìho i na Ulriku na jeho pohovce a pøál 
jsem mu, aby se tam byl ocitl v jejím panenském klínì. Daleko od kopce 
Boøeò.

Pøíbìh Miroslava Sulana (je také pøíbìhem mým)

Naše cesty se protkaly v uzlu náhod, jako se protkávají dráhy èástic ve 
Wilsonovì mlžné komoøe. Tak jsem potkal Miroslava Sulana ve staré škole 
v Rabí, kde mne vyhledal se svým archivem novinových výstøižkù z doby 
normalizace. Byl øeditelem školy, kde vychoval dvì generace dìtí pøistì-
hovalcù do pohranièí po odsunu sudetských Nìmcù. Sulan je pokraèo-
vatelem generace národních buditelù, kteøí zachránili Èechy pøed asimi- 
lací v rakouské monarchii vytváøejíce životadárné infuze øeèi dìdìné po 
národu dávných Pøemyslovcù. Jeho èeština je plná úcty k jazyku pøedkù. 
Byl dobrým uèitelem v duchu Jana Ámose Komenského, jehož Brána 
jazykù otevøená byla zdrojem obdivu celé Evropy.

Jeho láskou jsou knihy, nositelky vzdìlání. Na „národa roli dìdièné“ roz-
séval slova zušlechtìná pravopisem a pozoroval i jazyk èasopisù, které 
vìnovaly své stránky kultuøe. Mìl sklony k slovnímu humoru a karikaturám. 
Tak objevil mì, jehož jméno znal. A také mùj jazykový koutek.
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Když se mé jméno doneslo do jedné z rabských hospod, zjistil, že 
bydlím v jeho škole. Má rád spisovatele a píše o nich. To mi øekl zároveò    
s informací o rozsahu své knihovny. 7000 knih stojí v øadách na policích      
u všech stìn malého bytu v Klatovech. V knihkupectvích ète katalogy 
knižních novinek. Hodnotné knihy si potom vypùjèuje v mìstských kni-
hovnách. Neujde mu žádná významná kniha recenzovaná v Literárních 
novinách, Revolver Revue, Hostu a nosí mi mnì neznámé èasopisy plné 
recenzí. Píše do øady èasopisù.

Tak mì požádal o rozhovor pro Hosta. Je pravidelným dopisovatelem 
mìsíèníku Plzeòský literární život – Plž. Povzbuzen tím, že v Hostu otiskli 
má haiku, nabídl redakènímu kruhu knižnice Imago et verbum vydávané 
Galerií mìsta Plznì reprodukce mé výtvarné tvorby a rukopis sbírky Tris-
tium Rabí. Øeditel galerie, malíø a publicista Václav Malina, shromažïuje 
kolem sebe básnící malíøe a skvìle dìlá výtvarnou úpravu knih této edièní 
øady. Tak se zrodila moje knížka haiku v tradièní formì popisu ètyø roèních 
období. Je to v èeštinì teprve druhá knížka haiku tohoto druhu vedle anto-
logie Alfonse Bresky Mléèná dráha, která je jeho pøekladem nejslavnìjších 
japonských básníkù.

Ale existuje celá øada autorù, kteøí jsou lepší než já: pøekladatelé haiku   
z japonštiny Antonín Líman nebo Helena Honcoopová. Haiku psali i moji 
pøátelé Mojmír Preclík nebo Jiøí Valoch. Také bývalý pøedseda èeského 
PEN klubu Jiøí Dìdeèek napsal sbírku haiku.

V edici Imago et verbum vydal Miroslav Sulan sbírku povídek (nejed-
nou už døíve v literárních soutìžích vyznamenaných), kterou jsem mu rád 
ilustroval svými grafikami, z nichž tøicet tøi jich pro knížku vybral Václav 
Malina. Mirek mi to pøišel øíci souèasnì s oznámením, že jsem se stal 
laureátem Ceny Bohumila Polana.

To všechno by se nestalo bez zásluhy tohoto pøítele. Díky Mirku!

Pøíbìh blízké smrti laureáta Polanovy ceny

Je to bohužel pøíbìh mùj, který dílem øady náhod vyústil do tragédie 
sportovce, jenž ve své kariéøe bìhal deset kilometrù dennì a stejnou trasu 
plaval dennì v tréninku.

Nyní musím žít svou tragédii v oèekávání, že poslední tenká žíla bude 
ucpána trombem a že mi ani bypass v druhé noze neodvrátí amputací smrt 
torza. Tak žiji od minuty k minutì bez možnosti dokonèit své dílo.

Zbývá mi jen protituková dieta nedovolující ucpání cév tromby. Usínám 
v poloze žilky ve smìru zemské gravitace a se snahou oteplit ji, aby se 
cévka otevírala o nìjaký stupeò více. Finis.
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Èas radosti
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PØEDZVÌSTI

 Teorie pøirozeného výbìru X.
KAROLINA TETZELI

XX. Smích všech empatických trpitelek

Ano, trpìlivost a pokora nikdy nebyly její silnou stránkou. Situace s Bru-
nem se ale èasem vyøešila i bez tìchto drahocenných vlastností. Když 
zaèala žít s Viktorem, zdálo se jí nepatøièné a také emocionálnì nebez-
peèné udržovat s Brunem jakýkoli kontakt, a proto se s ním pøestala úplnì 
vídat. A toho pravidla se držela i po rozchodu s Viktorem. Brunovo pozvání 
na obìd, které náhle pøišlo po nìkolika letech, však neodmítla. Trochu ji 
zaskoèilo, jak Bruno za tìch pár let, co se nevidìli, zestárnul; vlasy už mìl 
úplnì prokvetlé šedinami. Fazole v její oblíbené minestrone jí však 
zaskoèila mnohem víc, když jí Bruno jen tak mimochodem oznámil, že 
nedávno odešel od své ženy a dvou malých dìtí. Sotva se jí to podaøilo 
jakžtakž ustát, zavolala mu ta, kvùli které se právì rozvádìl. Zøejmì tro- 
chu stíhaèka – snažil se jí totiž po telefonu co nejpøesnìji vysvìtlit, s kým    
a kde že je to právì teï na obìdì. V tu chvíli O. pro zmìnu potrápil 
rozmarýn, bodl ji snad až u srdce. 

Stále ještì není vyléèená, nebo jen nebyla na takovou informaèní smrš� 
pøipravená? K èemu pak byly všechny ty jeho návraty k ní, odchody k ro-
dinì a prázdné øeèi o tom, že navždy zùstane tou nejlepší, nejkrásnìjší       
a nejúžasnìjší ženou v jeho životì? 

Ve chvíli, kdy Bruno dotelefonoval se svou „novou ženou“, mìla O. své 
srdeèní, žaludeèní i psychické procesy pøekvapivì pod kontrolou. A jestliže 
do této chvíle tápala a stále nevìdìla, kdo se umístí na 1. pøíèce její dlouho 
vznikající hitparády dementù, najednou jí to bylo naprosto jasné. Pøesto se 
však v souvislosti s Brunem stále zdráhala použít slovo „dement“, nebo�      
k nìmu dosud chovala jistou úctu. Jediné, co ji napadlo, byl termín „totální 
osel“, který si narychlo vypùjèila od Kundery. A tak byl prošedivìlý, ale stále 
stejnì sebejistý Bruno jmenován totálním oslem ještì pøed objednáním 
kávy, aniž o tom cokoli vìdìl. Tím O. koneènì uzavøela jednu podivnì 
vleklou kapitolu svého milostného života, která by bez tohoto setkání mohla 
pøejít do nevyléèitelné fáze chronického obdivu a idealizace minulosti.

Beztak O. v poslední dobì bilancovala až pøíliš. Hlavou jí zbyteènì èas-
to víøily nejrùznìjší chaotické myšlenky v podobì vzpomínek na její bývalé 
partnery. Pozdìji ve svých úvahách dospìla k až neèekanì kacíøské otáz-
ce: Má vùbec právo se vysmívat minulosti, kterou sama utváøela? Co o ní 
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vlastnì vypovídá fakt, že sama nasbírala takovou hitparádu „dementù“,     
že se s ní dokonce ještì chlubí a všem ji nabízí jako produkt své literární 
exhibice? Není nakonec právì ona sama guru všech dementù? Její sou-
tìžní pøehlídka mužského egocentrismu a arogance se zaèala obracet  
proti ní. Sharon by právì v tuto chvíli poznamenal, že se zase zaèíná mluvit 
o samozøejmostech a že na to všechno mìla pøijít už dávno. O. mu v duchu 
dala zapravdu. 

Èím víc o tom všem pøemýšlela, tím ménì smysluplná se jí ona hra na 
hledání a nalezení nejvìtšího dementa zdála. Pøipomínala jí hru na slepou 
bábu, která si svou obì� najde po hmatu, a když uhodne její jméno, ochot-
nì jí pøedá svou funkci. Všude je spousta zbyteèného køiku, jalového 
veselí, ale na druhé stranì i potlaèované frustrace. Ve své høe si postupnì 
tak zrelativizovala pravidla, že se vítìzem nakonec mohl stát i ten, kdo døí-
ve ani nesplòoval podmínky úèasti. Vezmìme si našeho oslnivého Bruna. 
Pùvodnì stál témìø na piedestalu dokonalosti, tedy úplnì mimo hru o de-
menty, a jeho pozice byla naprosto neotøesitelná. A ejhle, najednou je          
v èele celé soutìže, která se kvùli nìmu musí dokonce pøejmenovat, nebo� 
je nedùstojné nazývat Bruna dementem…

I tak se ale zdálo, že všechno to urputné úsilí o vyøešení naléhavé 
otázky, kdo byl v jejím milostném životì ten nejvìtší dement, nebylo úplnì 
zbyteèné. Ona témìø až obsesivní potøeba hledání a pojmenování celého 
problému pravdìpodobnì nìjak souvisela s tím, jak má v sobì O. nasta-
vené role vnitøního muže a vnitøní ženy. Díky úèasti na nìkolika prožit-
kových semináøích došla k poznání, že její vnitøní muž je mimoøádnì sebe-
jistý, rád se baví a na své okolí, zejména pak na svou introvertní a citlivou 
vnitøní ženu, se vùbec neohlíží, natož aby byl schopen alespoò základní 
míry empatie. O. tak ve svých vztazích neustále opakovala model, který má 
v sobì nastavený, nebo� odpovídá jejím zkušenostem, a je tudíž celkem 
snadno pøedvídatelný. Je to vztah egocentrického požitkáøe, který si rád    
a bez výèitek užívá, a empatické trpitelky, která svùj život vnímá jako 
nepøetržitý sled povinností. 

Tyhle psychoanalytický øeèi (rozumìj mluvení o samozøejmostech) ti, 
milá O., stejnì nijak zvláš� nepomùžou. I kdybys prošla všechny psycho-
semináøe svìta, ti všichni, které jsi milovala, v tobì stejnì zùstanou napo-
øád, pøestože nìkterý z nich už v pùlce programu zvaného Láska nìkam 
zmizel. Mrzí mì, že i teï, když je vidím všechny pìknì pohromadì, ti 
musím znovu øíct, že máš tendenci milovat dementy. Ale to už jen mluvím   
o samozøejmostech.“ 

O. na sobì znovu ucítila pohled vševìdoucího zeleného oka samotného 
Nejvyššího. Ale tentokrát to nebyl pohled, který soudí, bylo to spiklenecké 
mrknutí nìkoho, kdo soucitnì pøivírá oèi nad našimi pozemskými poklesky, 
aby se jim všechny empatické trpitelky svìta mohly koneènì zaèít smát. 
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Dùm U Zlatého slunce 
Barokní palácový dùm s mluvícím znamením, pozlaceným sluncem ve 

vrcholu prùèelní niky, dokládá zmìnu podoby domu v èase po tøicetileté 
válce. Mìsto obepínalo nové barokní opevnìní a na konci dnešní Pre-
šovské ulice, kdysi Øíšské, vznikla brána, jíž se do Plznì pøijíždìlo od 
Norimberka. Také proto si majitelé domu mohli dovolit nákladnou pøe-
stavbu, nebo� rázem sídlili na velmi dobré adrese. Tehdy, roku 1777, získal 
svoji podobu i docela malý dvorek. Staré èasy tu kromì mázhausu, prù-
jezdu s domovním schodištìm, pøipomínají i dva samostatné vchody do 
sklepù umístìné ve dvoøe. Jeden sklep je mìlký, ale druhý se pyšní tøemi 
patry jako všechny domy v historickém centru. Dvorek domu ovšem do-
kládá promìnu stavby budovy, kde sídlil majitel nezøídka s širší rodinou, 
tovaryši, sluhy i dalšími, kdo byli k ruce majiteli pøi podnikání; budova se  
po polovinì 19. století náhle stává domem èinžovním. Jednotlivé pokoje se 
rozdìlují na samostatné byty, k nimž je možno vstupovat z pavlaèí. Pavlaèe 
také uzavírá žhavá novinka té doby, záchodový pøístavek. Ano, všichni lidé 
bydlící na patøe se museli umìt vystøídat, což si dnes asi neumíme ani 
pøedstavit. Na druhé stranì taková pavlaè nahrazovala e-mail, facebook      
i mobilní telefony, jak dosvìdèuje dodnes užívaný výraz „pavlaèová drbna“.  
Na pavlaèi totiž byla také první ozdobná litinová umyvadla s vodovodními 
kohouty. Dùm pøestává být jen domovem, ve druhé pùli století páry se prù-
myslová Plzeò rozrùstá, je zapotøebí prostor, tradièní domy se pøestavují, 
do dvorkù vestavují podnikaví majitelé další obytná køídla nebo dílny. 
Pøízemí domù zaujímají krámy s døevìnými výkladci, pøedchùdci výklad-
ních skøíní. Dvorek domu U Zlatého slunce se ovšem od ostatních liší 
zvláštní prosklenou nástavbou nad nìkdejší kùlnou, má pøipomínat skleník, 
zimní zahradu, která zde kdysi bývala. 

Dùm je ponìkud skoupý na povìsti. Nedochovala se žádná, která       
by pomohla osvìtlit název stavby. Okrajovì je dùm zmínìn v povìsti          
o neš�astné chudé dívce, švadlence z domu U Kotvy v dnešní Bezruèovì 
ulici. U té byly totiž v komùrce nalezeny ukradené cennosti patøící bohatým 
mìš�anùm od Zlatého slunce. Dívka byla odsouzena, ale vše se v dobré 
obrátilo. Kdosi uvidìl straku zlodìjku, která zlato a støíbro kradla otevøeným 
oknem a vše pak odnášela do Kotvy, kde shodou náhod hnízdila. Nic 
netušící švadlenka si straku ochoèila – pro kratochvíli. Do ospravedlnìné 
dívky se pak zamiloval mladík okradených mìš�anù a byla svatba. Povìst 
má ještì zápletku, dívku totiž udala babka dohazovaèka, která ji chtìla 
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pøimìt, aby švadlenka byla po vùli jistému bohatému pánovi nevalných 
mravù. Ten byl po š�astném rozuzlení vypovìzen z mìsta a babice puto-
vala do šatlavy.

Na pomezí bájí a tradice se nachází i tvrzení, že zdobnou kovanou møíž 
nad vchodem domu prý koval dìdeèek svìtovì proslulého plzeòského 
prùmyslníka Emila Škody. Kdo ví? Kupodivu 15. èervence 1857 v domì 
zemøel Dr. Vilém Peithner, který analyzoval vodu z lochotínského pramene 
a prohlásil ji za léèivou. Stál tedy u zrodu efemerního snu pokrokového 
purkmistra Martina Kopeckého o pøetvoøení Plznì v lázeòské mìsto.        
Dr. Peithnerovi ale patøil dùm s lékárnou U Èerného orla na dnešním 
námìstí Republiky è. 9. Zdá se, že pod mlèenlivým úsmìvem zlatého 
slunce v prùèelí se ukrývá další záhada. Zkrátka, nelze vždy odhalit všech-
no. K velkým tajemstvím, jež nás pøesahují, jako by odkazovalo i vztyèené 
obøí pískovcové klepeto na malém dvorku domu. Ve skuteènosti je to socha 
talentovaného Marka Škubala nazvaná Memento.

Nejlepší uspoøádání vzájemných mezilidských vztahù je v demokracii. 
Jak jednoduché – je to tím, že všichni jsou si v ní rovni. Ovšem funguje to 
pouze za pøedpokladu, že v demokracii žijí demokrati. A bytostní demokrati 
nechtìjí získávat výhody na úkor druhých. Demokrati také respektují vùli 
vìtšiny. Vìtšina neutlaèuje menšinu, elitní menšina se na oplátku nepo-
vyšuje nad vìtšinu lidí obyèejných. Kdo chce být mezi všemi první, má být 
služebníkem všech, to již kdysi dávno prohlásil demokrat Ježíš Kristus.

Má-li se najít nejlepší, èi chcete-li nejménì špatné øešení nìjakého 
problému, je zapotøebí vést kultivovanou diskusi. Však také ne nadarmo 
mínil T. G. Masaryk, že demokracie je diskuse. Diskuse není hádka, dis-
kuse je výmìna názorù za úèelem dosažení obecné shody. Demokrat 
neskáèe pøi diskusi druhému do øeèi. Ten druhý ovšem nemluví zbyteènì 
dlouho a nesnaží se mít za každou cenu poslední slovo. Demokrat sice 
obhajuje své stanovisko, je-li pøesvìdèen, že má pravdu, ale má být 
ochoten pøipustit, že pravdu nemá, dokáže-li mu ji protivník svými argu-
menty vyvrátit. Nikdy nemìní své názory kvùli prospìchu, ale pouze když 
dojde k poznání, že vìci se mají jinak, než si pùvodnì myslel.

Má-li ten, s nímž diskutujeme, názor dle našeho mínìní nesprávný, 
pokusíme se ho pøesvìdèit, že se mýlí. Nepøesvìdèíme-li ho, nebudeme jej 

STANISLAV BUKOVSKÝ

Bez diskuse

POSTPRAVDY
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pøesto považovat za nepøítele. Bìhem diskuse se budeme držet tématu      
a nebudeme protivníkovi pøipomínat, natož vyèítat, jeho celoživotní po-
chybení nemající s pøedmìtem diskuse žádnou souvislost. 

Diskutující demokrati si jeden druhého váží. Chtìl-li by nìkdo jejich 
odpùrci køivdit, zastanou se ho. Jsou rádi, že oponenti jim v diskusi po-
mohou najít slabá místa v jejich názorech, nebo dokonce jim je vyvrátí        
a  ochrání pøed pøípadnou blamáží. Diskuse s nimi si více váží než disku- 
se s lidmi se stejnými názory. Což by vlastnì ani plnohodnotnou diskusí 
nebylo. Demokrat má rád lidi se stejnými názory jako má on, protože jsou 
mu nejbližší, ale má rád i lidi s odlišnými názory, protože ho obohacují.

Je jen problém, a upozornil na to již T. G. Masaryk, kde vzít ty demo-
kraty. Za co stojí demokracie bez demokratù, nám objasnil již Winston 
Churchill. Je slabou útìchou, že nic lepšího, jak ten lord øekl, než demo-
kracie neexistuje.

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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KAPKY DEŠTÌ

EVA VÁLKOVÁ

Tolikrát milostnì
TAKOVÁ PÍSEÒ 

Tak dobøe znám 
Tvé hebké oèi 
Tvou hebkou kùži 
Jako sen 
Který se vrací 
Jiskry slov 
Zapalují ohnì 
V mojí duši 
A vodopády èasu 
Se urychlují 
Že budík zvoní veèer 
A stíná sny 
Jak hlavy draka 
A ty se množí 
Když odjíždíš 

LOVE SONG 

Posílám ti vzkaz 
Tichou poštou 
Tichou vodou 
Tichým zaøíkáním 

Tvoji tváø 
Má láska 
Tvoje oèi 
Mé èekání 
Tvoje rty 
Má nìha 

Moji tváø 
Má vášeò 

Moje oèi 
Má tvùj obraz 
Moje rty 
Vlastníš ty 

Myšlenky rotují 
Na nebi nadìje 
V roklích beznadìje 
Plachtí nad horami 
Ve slunci štìstí 

Posílám ti vzkaz 
Tichou poštou 
Tichou vodou 
Tichým zaøíkáním 
Jsi peèe� na mém srdci 

XXX

Všechny 
Podzemní øeky 
Proudy 
Pod hladinami 
I proudy tmy 
Prodìravìlé hvìzdami 
Všechny 
Orosené pavuèiny 
Všechny 
Denní hvìzdy 
Všechny 
Kousky železa v krvi 
Všechny zmagnetizované 
Se otáèejí 
Kam jdeš 
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O VŠEM MOŽNÉM

LIDMILA JANKOVÁ

Vùnì
Probudila jsem se do voòavého rána. Dìda pobrukoval monotónní melo-

dii a pøi tom zametal opelichaným koštìtem kávovou sedlinu neboli lógr         
z èerné podlahy jediné obývací místnosti tøech generací. Spávala jsem ob-
vykle s maminkou na jedné z manželských postelí. Babièka ve druhé oble-
èena v nezbytné dlouhé jemnì kytièkované a sluníèkem provonìné noèní 
košili. Dìda pravidelnì odfukoval na pøilehlém vypouklém a znaènì obsta-
rožním gauèi, který se pøes den pøikrýval dekou sešitou z drobných vlnìných 
obdélníèkù. Pøi jejich výrobì se babièka asi nechala inspirovat nìjakým 
prvorepublikovým vzorkovníkem èi nabídkou látek. Tytéž obdélníèky se do-
dnes vyskytují na pøehozech nabízených v módních èasopisech o bydlení.

Dìdùv otoman byl nádhernì rozložitý, ale tak vypouklý, že si malý èlo-
víèek pøi denních posedávkách musel sednout zády až k manželským poste-
lím, jinak se skutálel na zem jako z kopce. Dìda byl shodnì s gauèem také 
kulatý, a tak se stávalo, že pøi spánku se obèas ocitl na zemi. Za pád dostal 
vìtšinou od babièky ještì vyhubováno, protože se vždycky strašnì lekla. 
Posílala dìdeèka pravidelnì k šípku. Kam posílají dnešní babièky dìdeèky, 
netroufám si ani domyslet.

Manželské postele obou prarodièù mìly jasnì béžovì zelenkavou barvu, 
na všech vìtších plochách byly zdobené vyøezávanými stylizovanými kytice-
mi. Nabouchané peøiny v bílých nebo modrobílých proužcích dýchaly èistotou.

Probudila jsem se do voòavého rána. V babièèinì místnosti se šíøila vùnì 
lógru rozprostøeného po podlaze. Ten èerný voòavý zbytek cikorky mìl nìko-
likerý význam. Pro mì zcela nezapomenutelnou vùni spojenou s krásným 
harmonickým a laskavým prostøedím obou starouškù. Pro samotnou podlahu 
byl úèelným prostøedkem, kterak úspornì dosáhnout vysokého lesku. Pro 
babièku byl veskrze prioritní význam šetrnosti a odpovídal verzi: Kdybychom 
jej jen tak vyhodili, Pánu Bohu by se to asi nelíbilo.

Jinak si v této souvislosti vzpomínám, že všechny lidsky neupotøebitelné 
produkty, napøíklad zbytky rùzných koš�álù a knedlíkových vod, vèetnì vody 
škopkové putovaly buï králíkùm do kotce nebo slepicím, které své mlsy do-
lovaly z domácího kompostu.

K vùni lógru se pøidala i vùnì nové èerstvé kávy bublající v èerné smal-
tované konvici a nádherný zvuk roztopených kamen s kovovì vrzajícími 
dvíøky. Vzpomínám si, že vždy pøi sobotním úklidu mi dìdeèek povolil doleš-
tit mosazný lem kachlíkových kamen, na kterém jsme spoleènì vytváøeli 
jemným smirkovým papírem drobná koleèka, která odrážela svými ploškami 
odpolední slunko. A to opravdu jenom v sobotu odpoledne, protože v nedìli 
již byly kulaté parády vaøením ztracené.
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MLADÝ ZÁPAD

TEREZA RÙŽIÈKOVÁ

Nesentimentálnì zní
Burleskní balada

V jednu chvíli
balada s nádechem elegie,

v mžiku se mìní
v ódu s prvky romance,

již støídá
pochmurná poema,

zanedlouho
rozverný kaligram.

Z Havlova absurdního dramatu
stává se veselohra,

jež se zvrtne
          v burlesku,

ve které se náhle objeví
filosofická úvaha

proložená barvitým líèením.
                   Posluchaèsky nesrozumitelné moteto
støídá pøekrásný dechberoucí šanson

      k prasknutí plnìný pøíslovími
                vkreslenými do komiksu

A už tu je literární kritika.
Veleúspìšnì boøí pyramidu

výjimeèného literárního veledíla

Kritik neopomene
   moudrou pøipomínku:

„Vždy� to bylo celé
 jako nìjaká
             burleskní balada.“

A tímto se
z epigramu sršícího vtipem 

stane epitaf.
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Pochybné odpuštìní

Myslíš,
že naše setkání
bylo dílem Osudu?

Co bys
udìlal jinak,
kdybys mìl
možnost napravit
své chyby?

Hádám správnì,
že nic,
jelikož ty
chyby nedìláš?

Vidíš také
tu zeï
rostoucí
mezi námi?

Vnímáš,
jak pálíme
ten most,
jenž jsme
tak pracnì
budovali?

Kdo z nás
škrtl
zápalkou,
aniž 
upozornil
toho druhého?

Už
koneènì
shoøel?

Tak už?

Už
mì ani
neobejmeš?
A proè?

Øekni,
vnímal jsi
vùbec nìkdy
má slova?

Cítil jsi,
jak ostøe
pronikala
do tvých uší?
Jako nùž!

Chápal jsi,
že jsem tì
nikdy
nechtìla ztratit?

Myslíš,
že ti to
nìkdy
odpustím?

Co bys
dìlal,
kdybych tì
chtìla u sebe?

Hádám správnì,
že bys mì
tu nechal
pøesnì tak,
jako teï?

Vidíš také
ty kapky
kanoucí
po mé tváøi?

Vnímáš,
že za nì
mùžeš ty?

Kdo z nás
je teï
více zranìn?

Už
víš,
co bude
dál?

Tak už?
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ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

IVO FENCL

Pastely veršem i pastelem
„Mám v oblibì menší formát knih, vždycky jsem se rád toulal lesem        

s knihou v kapse. Také vám pøeji pøíjemné toulky krajinou tøeba právì         
s touto knížkou.“

Máte-li za to, že pøedchozí slova napsal Henry David Thoreau, mýlíte 
se. To Václav Malina jimi uvádí novou knihu Pastely. Znáte snad již jeho 
Druhý dech (2010), ale nová publikace není próza; jedná se o sto sedm-
náct ilustrovaných pìtiverší, o øetìz asociativních obrazù pøilnutých k sto 
dvaceti tøem obrázkùm. Aè jde o pastely reálnìjší než sny, i bez veršù      
by ty naše podnítily. Básnì jim to nìkdy spíš narušují. Vìtšinou se obì 
složky zdárnì doplòují.

Václav Malina pracoval olejovými pastely Gioconda (KOH-I-NOOR 
Hardmuth) na kvartovém papíøe nìkolika odstínù: od našedlého, na-
žloutlého, nafialovìlého, narùžovìlého, okrového a výjimeènì i bílého –    
po chamois. „Tvary a barvy mohou být více èi ménì reálné, ale jejich 

Zvládnu to
a dokážu ti
nìkdy
odpustit?

Prominout?
Zapomenout?

Ach ano,
zvládnu to,
dokážu to.

Pochybuješ?
Pláèeš?

Prosíš?
Lžeš?

Tak necháš
už ten most
koneènì shoøet
nebo
jej budeš

neúspìšnì
hasit slzami?

Pøeneseš
se pøes to?

Zvládneš
pøekroèit
most promìnìný
v prach?

Já ano,
tím jsem si jistá.

Že odpustit
mùžeme jen
sami sobì?

Tohle
si já
nikdy
neodpustím.
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syntax je urèována vzájemnými vztahy barevných kvalit a forem, svìt-
lostními promìnami valérù a dalšími formálními faktory,“ je si vìdom malíø, 
ale nic z toho „nevyluèuje impresivní zachycení zcela konkrétních dojmù 
pøetavených v metaforu subjektivním prožitkem, který odráží okamžitý stav 
duše“.

Malina užil v plenéru i suchého pastelu, pøièemž výjevy knihy se èastìji 
vynoøovaly v interiéru, soukromí a osamìní. Tìží ze vzpomínek, a to bez 
užití fotografií. Kráèí cestami vyššího odporu a snù nemá v ateliéru ménì 
než v lukách. Jinak pracuje s akvarelem, s akrylovými a olejovými barvami, 
nicménì kniha pøedkládá výhradnì „hard pastels“, jež vybral z produkce 
posledních let. Pastelové kresby ostatnì už pøipojil k básním Luboše Vinše 
i Karly Erbové, a jak uvádí, pøedem vyøadil ryze abstraktní a geometrické 
obrázky, které lze zas objevit coby doprovod veršù Jana Sojky v knize 
Krypty.

Obdobnì zachycuje Malina „apolitickou“ krajinu v promìnách roèních 
období i dne a prahne spatøit rána i poledne a západy slunce, ale na-
pøíklad i vítr. Vhledy nìkdy oživí figury a sem tam dokonce lidská dvojice. 
Jsou to nìmí vnímatelé èasu a chodci, jakým byl již zmínìný Thoreau. 
Listujeme knihou a procházíme tak pøírodou a krajem. Verše vznikaly 
dodateènì, a zatímco autor mluví o ponechání vìcí náhodì (a pilnì støídá 
sdružený, støídavý a obkroèný rým), ètenáø nenachází nevázanost, ale spí-
še návaznost.

„Øídil jsem se pøedevším intuicí,“ prohlašuje Malina a netají, že se prací 
bavil. Náhody dostávají role surreálných faktorù. „Spíše mi vyhovovala 
tanka psaná v pìtiverší (jedenatøicetislabièná báseò složená z trojverší       
a dvojverší),“ prozrazuje Malina. „Bylo to zadání (dnes se rádo øíká výzva) 
pro edici Imago et verbum, kterou jsem kdysi založil.“

Ale nesmíme nikdy brát závaznì, co øíká autor sám, vždy je pouze      
na nás, co si vytvoøíme. Je to naším právem a povinností, i kdyby básník 
tøiatøicetkrát za sebou velel: „Nepátrejte.“ Volat mùže jako na lesy, bude     
to marné, teprve ètenáø a vnímatel pastelù slyší pravý hlas. Není ale 
pochyb, že dílo vzniklo v okruhu ètvereèního kilometru okolo samoty pod 
Èerným vrchem u Radkovic, kde manželé Malinovi postaru tráví vìtšinu 
roku. Malíøovy verše pak nikdy nebudou pouze bezèasím, zaklel do nich 
stejnì tak horu zklamání jako potok nadìje. A ty aluze! Malina ète Verlaina, 
Sovu a má rád i poezii Dálného východu. S manželkou listují Biblí 
kralickou.

Pastely. Psal a maloval Václav Malina. Imago et verbum, Galerie mìsta 
Plznì, Plzeò 2018.
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Fejeton z nové rubriky Daniely Kováøové
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) - spisovatel a textaø, žije v Plzni

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

Lidmila Janková (1945 Beroun) - v Plži debutuje, žije v Plzni

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) - literární kritik a publicista, prozaik, žije v Praze

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Tereza Rùžièková (2002 Plzeò) - studentka konzervatoøe, v Plži debutuje

Pavel Štýbr (1957 Tachov) - technický pracovník, básník a výtvarník,                   

žije v Záluží u Tøemošné

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

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

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - pedagožka, spisovatelka,                                

žije ve Františkových Lázních
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