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Výhodou literární tvorby je, že je 
vlastnì poøád v karanténì, a pøesto 
žije. Naopak nejlépe se jí daøí doma   
u psacích stolù. A tak i ètvrtého letoš-
ního Plže pøipravujeme s neutuchají-
cím úsilím. Cestu ke svým ètenáøùm si 
nachází v zimì i v teple a na síle mu 
neubývá. Ba, básníci, podobnì jako 
Karla Erbová mohou být pøesvìdèeni, 
že jim narostou køídla. Prozaici podle 
slov Vlasty Špinkové ví, jak vše nej-
lépe zorganizovat, a autorky jako Eva 
Válková nacházejí pøes všechny tìž-
kosti a ironii alespoò malá pohádková 
zákoutí.

Zákoutí plzeòských dvorkù i nadále 
prozkoumává David Rùžièka – kdo by 
mohl nìco tušit o tajuplném dvorku 
pana Theodora Linkeho? Do minulosti 
se autoøi ohlížejí ve dvou pøíspìvcích 
– exilový publicista Karel Hrubý vzpo-
mínal na školu v 50. letech minulého 
století a z odkazu o školní vìk mlad-
šího Karla Trinkewitze pøipomíná Plž 
text z doby krátce porevoluèní. Oba 
mìli mnoho spoleèného – sociálnì de-
mokratický základ, mediální èi umì-
lecké kontakty v nìmecky mluvících 
zemích a zkušenost života mimo svoji 
domovinu. Malé zastavení zastihlo na 
cestì Kvìtu Monhartovou. Co trápí      
v dubnu èeské spisovatele se dozvíte 
od Daniely Kováøové. A jak je tomu      
s mladou generací? Posuïte dle Fran-
tišky Špronglové. Jaké vady hledá re-
cenzentka Ladislava Lederbuchová 
napøíklad U Konce svìta? A zná re-
cept na výchovu Stanislav Bukovský?

Poèasí – poledne, po dešti, 16°C, 
èerstvý vítr – ideální pro ètení v poste-
li. Dejte si øíct podle Vhrstiho, s Plžem 
budete zajedno. Plž sice není žádný 
bestseller, ale zato vychází každý 
mìsíc. Buïte zdrávi a na shledanou 
pøíštì. 
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POEZIE

KARLA ERBOVÁ

…a narostou nám køídla
Pøál bych vám abyste tu byli

píše svým pøátelùm Richard 
                                        Halliburton
zatímco od jihu bouøe  Silné poryvy 
                                                  vìtru
Lùžka jsou mokrá Stìží udržují kurz

Máme se bájeènì! 
                    Je tu se mnou
kapitán Telegrafista a šest kamarádù
Míøíme z Honkongu 
                              do San Franciska

Záï džunky jménem Moøský drak
      nám zdobí Fénix –

èínský symbol štìstí

Co se nám ještì mùže stát?
Vždy� už je jaro plné nadìjí
Za pár dnù doplujem a pošlem 
                                  svìtu zprávu...

To bylo v bøeznu tøicet devìt
Do dneška nepøišla

Nu zmoudøeli jsme

Spodní prádlo slov
už visí na zahradì 
                    ve stínu jabloní
Však kdo je bude èíst?
Kdo usmìje se nad tím vzkazem
který jsme v mládí èekávali
                   jak velkou povodeò?

Nad vzkazem nesmìlým a tenkým
jako ta zkratka pøes pole

dnes v noci vyšlapaná

když prchal od té laèné ženy
co byla tolik sama

Jednou tu bude Alej malíøù

Nábøeží básníkù a Sady muzikantù
Jednou tu bude i Park kejklíøù
To bude krásná Plzeò!
Budem k ní pøilétat Budem se k ní 
                                               vracet

      jako ty vlaštovky

Až pøijdou povodnì
       èi odnášení støech

až pøivalí se bludné balvany
až budem svou øeè hloupì zapírat
až bude ouzko ze všech stran
nahlédne do okna Strom básníkù
Nabídne náruè plnou listù
Na každém jedna krásná báseò

Budem je èíst a otevøeme oèi
My se i možná usmìjeme
a narostou nám  køídla

Hodina 
v níž tì na cucky trhá stesk

po tom druhém – Hodina Insomnia
Jak nenávidíš slovo SÁM

       a slovo ÈAS
A tak se zapøeš Pajdáš do kopce
ke strmé stovce schodù
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K hlaholu starých zvonù

Aèkoli k radosti Lítosti Usebrání
by staèilo sednout pod ohoøelý køíž
na cestì z Milejovic

Od dìtství znali jsme jej oba

I kvetly sakury

a hlídaè v galerii
noc co noc chodil k obrazu

      který mìl rád
Mìl v ruce baterku a obèas svítil
na malý detail: 
                   nakousnutý krajíc
Tkanièku u bot co se rozvázala
Spícího psa

Bylo v tom pøíbìhù snad jako 
                                         v celé bibli
a všechny sloupem málem ohnivým
To rovnou k zemi: aby držela!
Aby se nikdy nezachvìla
nebo� už porážejí v dolním sadu
ty staré olivovníky
Ty moudré stromy míru

Nebo� i slovo strká do oprátky
svùj vlastní chromý zobák

      Ještì si k tomu tleská
Kdosi øval: Vivat! 
                   On to Janus – bùh
obojetných tváøí

I pozbyl radosti ten èlovìk na úsvitu
A pozbyl spásy duše

Na veèerním koncertu 
v Maastrichtu

pod košatým èervnovým nebem
pøi nìkterých skladbách i muži 
                                           utírali slzy

Jiní v té chvíli tanèili pod platany
A další mávali aspoò vlajkami
Jeden políbil ženu po svém boku

Ve stejné chvíli tentýž lidský druh
      jen o pár kilometrù dál

zabíjel  druhého
      jen proto že mìl strach

Aèkoli zem na níž žijem
je jedna jediná a neubližuje
Bùh si s tím jaksi neví rady

Aèkoli tohle stvoøil

Mé slovo kejklíøské

že už budu zticha
Mám sice hlavu plnou starých støepù

      ale kdo ne?
Mám sice v duši ještì tajné touhy

      ale kdo ne?
Iluze ze mne vèera opadaly
Byly to došky ze stodoly

      do které dávno prší

Ale je radost z darù života
že bude: Zítra
Co tedy budem zítra dìlat?
Bude to všední jako každý pátek

      a jakož i dny pøíští?
Døevìné schody v podpalubí
dál budou suše kvílet
Døevìné schody na zvonici
dál budou tence zpívat
Budem si odpouštìt všechna kopí

      která nám trèí z ran
Vytáhnem fangli zbabìlosti

      na hlavním stožáru
Vzdáme si hold a padnem v zapomnìní
Uteèem od svých rozvodnìných øek?

Vyzvednem ze dna všechny bárky
v kterých jsme ztroskotali
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PRÓZA

VLASTA ŠPINKOVÁ

Velín
Moje drahá polovièka jako témìø všichni muži miluje technické novinky. 

Dokáže se stejnì dojímat nad automatickým krájeèem èehokoliv jako nad 
nejnovìjším typem dronu. To je pozùstatek z doby nadšení nad stavebnicí 
Merkur nebo nad Malým chemikem. Nákupy technických novinek ospra-
vedlòuje ulehèením domácích prací.

Smíøila jsem se s ledasèím a už si ani nepamatuju všechna ta udìlátka 
a zázraèné mašinky, které stejnì vìtšinou skonèily na pùdì pod nánosem 
prachu. Prý se urèitì ještì budou hodit.

Jednoho dne dorazil domù s objemnou krabicí, ze které vykutal pøedmìt 
nápadnì se podobající záchodovému sedátku. Neplánovali jsme nákup 
takového typu, proto jsem zpozornìla, když jsem v jeho oèích zahlédla 
známý lesk. Neklamné varovné znamení.

„Miláèku, to je znamenitá vìc. V našem vìku neocenitelná. Podívej, má 
to vyhøívání, sušení, pøední a zadní ostøik. Není to nádhera?“ dotazoval     
se s nadšením v hlase. Souèasnì mi strkal pod nos pøíruèku s návodem     
v patnácti jazycích, kde jsem marnì hledala jazyk rodný.      

S vraždou v oèích a myšlenkou, že maïarský ani finský slovník nevlast-
níme, došlo mi, že možná pøišla ta správná chvíle pro výmìnu manžela. 
Drahá polovièka pro jistotu zdùraznila, že na stará kolena si èlovìk má 
dopøát pohodlí.

Celé odpoledne se muž zabýval montáží toho zázraku. Nadšení ho neo-
pustilo, ani když zaøízení nefungovalo, jak mìlo. Nakonec lidský intelekt 
nad hmotou zvítìzil. Zlatým høebem veèerního programu bylo pøedvádìní 
výše zmínìných funkcí.

Zvykala jsem si pomalu. Pokaždé pøi posezení v oné místnosti pøipa-
dala jsem si jak v kokpitu dopravního letadla a se zodpovìdností prvního 
dùstojníka jsem sledovala znaèení na øídícím panelu po pravici, abych ve 
správnou chvíli spustila autopilota. Vždycky jsem nabývala dojmu, že právì 
øídím plnì obsazenou jednotku naší domácnosti. Pocit nadvlády nad 
nìèím, co si v podstatì žije vlastním životem, mì dovedl k tomu, že jsem 
na stìnu vyvìsila nápis Domácnostní velín IV. generace, doplnìný návo-
dem k použití a jménem velícího dùstojníka.

Ta malá úlevná místnost se stala støedobodem zájmu našich návštìv. 
Podezøívala jsem pøátele, že si tu informaci pøedávali tichou poštou. 
Frekvence pøátelských posezení stoupla o sto procent. Spoleèenský život 
rodiny procházel nebývalým boomem.
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Kamarád historik umìní, poté co u nás strávil pøíjemné odpoledne,       
na jehož konci využil služby „Velínu“, prohlásil, že sofistikovanìjší hajzl 
široko daleko nepotkal. Než nás opustil, špitali si nìjakou dobu s mým 
mužem a moc se u toho bavili. Zvìdavost mi nedala, abych nevyzvídala, co 
je tak zaujalo. Ten mùj s potutelným úsmìvem prozradil, že Honzu zajímal 
hlavnì pøední ostøik. Vysvìtlil mu prý, že když se posadí dostateènì doza-
du, je možné pøi pøedním ostøiku si vyèistit zuby. Doufám, že mu Honza 
tuhle kravinu nezbaštil. Ale kdo ví, co se honí hlavou historika umìní.

Nìjakou dobu jsem prožívala v obavách, aby se zvìst o „Velínu“ neroz-
køikla natolik, že by pøed náš dùm zajíždìly autobusy senzacechtivých 
turistù. Ta hrùza. V duchu jsem probírala kalkulaci vodného a stoèného 
spolu se zvýšenou spotøebou elektøiny. Samozøejmì bychom museli zavést 
vstupné, abychom byli schopni vícenáklady uhradit. To pro pøípad, že by 
každý návštìvník mìl zájem ten zázrak vyzkoušet. Nìco jako kdyby turisté 
zatoužili posadit se na hradní prevét.

Bohudík každá novota zevšední. Pro nás a naše známé se také „Velín“ 
stal vìcí zcela bìžnou. Jeho slavná chvíle však ještì mìla pøijít.          

Protože èert nikdy nespí a neštìstí nechodí po horách, pøihodila se 
nepøíjemná vìc. Zlomenina není opravdu to, co by si èlovìk pøál nejvíc ze 
všeho. Ruka zlomená v zápìstí nic závidìníhodného. Ženská s pravou        
i levou rukou v sádøe, to už zavání malérem. Takové polovièní antické 
torzo. K èemu ruce, že? Sebevìtší milovník tìchto antických skvostù musel 
by tváøí v tváø realitì pøehodnotit vztah k umìleckým pokladùm, by� by byly 
køivky jejich pozadí i popøedí sebedokonalejší.

Moje drahá polovièka se považuje za znalce a milovníka takových poza-
dí, ale ani ve snu by ho nenapadlo, že bude mít nìco podobného doma.     
K èemu takové torzo v domácnosti? Životní družka s rukama v sádøe se 
neoblékne, nenají, neumyje, ani nic jiného, natož aby obstarala domácnost.

Týden jsem pohodlnì odpoèívala na lùžku v nemocnièním pokoji na 
chirurgii s dalšími zlomeninami, které naštìstí nepatøily mnì. Protože svìt 
je vlastnì velmi nebezpeèné místo k životu, pøibývalo i dalších zlomenin, 
bylo nutné lenošivý pobyt ukonèit v zájmu uvolnìní obsazeného lùžka pro 
další fraktury.

Manžel se zachoval jako stateèný muž a k situaci se postavil èelem.      
S odvahou sobì vlastní odvezl si mì, invalidu, do domácího ošetøování,    
než budu opìt schopná starat se o sebe i o nìj.

Ve chvíli, kdy jsme pøekroèili práh našeho domu, vítìzoslavnì prohlásil: 
„Neøíkal jsem už tenkrát, že náš „Velín“ bude jednou hodnì užiteèný?“

Pomyslela jsem si, že facka rukou v sádøe by znaènì poškodila nejen 
manželùv povrch. Jistì by mì každý soud za takové ublížení na zdraví 
osvobodil. Vìdoma si své doèasné totální závislosti na jeho péèi odpo-
vìdìla jsem, že tentokrát mu tedy pøedpovìï vyšla na sto procent.
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STOPY

(výpis z korespondence mezi nìkdejším profesorem èeštiny             
a jeho tehdejší žákyní)

Bylo i mnoho tìch, kteøí se rozhodli v „nìkterých vìcech“ sklonit hlavu 
pøed zlem Totality, zùstat v „šedé zonì“ a naplno žít vztahy s tìmi nejbliž-
šími. Mìli pak svùj klid na práci, na uspokojování tìch malých pøíjemností 
života – pokud také na nì „neudeøilo“. Nešlo vždy o soudní procesy, byly 
metody, jak v denním životì postihovat, zastrašovat a terorizovat lidi šika-
nami, vyluèováním, diskriminací. Takové údery pøicházely èasto naprosto 
neèekanì a z nejnepatrnìjších dùvodù. Nebyly vždy tak drastické, aby 
konèily krutým trestem, ale dávaly jasnì najevo, že je možno „blafat“ režim 
„jen sem a ani o krok dále“.

Døíve èi pozdìji narazil èlovìk na hranici svého svìdomí a sebeúcty,  
kdy musel buï své pøesvìdèení zapøít anebo alespoò pøedstírat. Anebo se 
odkopat. Pro mne ta volba nastala až ve školním roce 1954–55, kdy jsem 
byl postaven pøed takovou nástrahu. Uèil jsem tehdy na pedagogickém 
gymnáziu v Plzni na Klatovské tøídì, kde primitivnì fanatický zástupce 
øeditele Diba pohrozil maturantùm, že je nepustí k maturitì, nepodepíšou-li 
odhlášku z církve. Dìvèata z poslední tøídy za mnou pøišla, co mají dìlat? 
Uklidnil jsem je, že uèitele stát potøebuje, k maturitì je jistì pustí, ale pak   
je možná pošlou do nìjakého zapadákova na jednotøídku. A tak øada z nich 
nepodepsala.

Pøi následující poradì uèitelského sboru mne pøed plnou sborovnou 
oslovila kolegynì ruštináøka: „Soudruhu, jak se snáší tvé poslání socia-
listického uèitele s tvou pøíslušností ke katolické církvi?“ To byl tvrdý útok. 
Ale mne celý život provázela nìjaká hodná holubièka, která mi v tìžkých 
chvílích sedala na rameno a našeptávala. A tak jsem horlivé kolegyni na  
její zavrkání øekl: „Milá Frýdo, o tom, co je mezi mnou a mojí ženou pod 
peøinou, stejnì jako o tom, co je mezi mnou a Pánembohem, nikomu nic 
není, jsou oblasti, které i Marx respektoval.“ Rozhostilo se ticho. Ale ani 
øeditel už k tomu nic neøekl, zaèal jiné téma a už se k tomu nikdo nevracel. 

Nìkolik mìsícù poté jsem byl ve škole zatèen. Ale to nebyl dùsledek 
této episody, nýbrž toho, že jsem už koncem roku 1949 pøed ukonèením 
studia na Filosofické fakultì napsal rozbor komunistického systému, který 
jsem oznaèil nikoli jako diktaturu proletariátu, ale jako diktaturu aparátu 

KAREL HRUBÝ

Škola v 50. letech 
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jedné strany nad národem i nad proletariátem, kterému okleš�ovala nejen 
odboráøské, ale prostì všechny obèanské politické svobody. Našlo se to 
teprve v roce 1954 v souvislosti s vyšetøováním ilegálního vedení sociální 
demokracie, na nìž jsem byl napojen. A dostal jsem za to deset let...

A ještì jedna školská pøíhoda, která ukazuje záludnost té dùvìøivé víry, 
že je možno Zlo oblafnout zdánlivì sklonìnou hlavou pøed totalitním 
režimem „v nìkterých vìcech“. Vždycky vás režim nìèím dobìhl. Na štìstí 
tento konflikt z roku 1950 zde popisovaný skonèil dobøe:

Když jsme dostudovali, scházela se taková malá skupina tìch absol-
ventù Filosofické fakulty, kteøí nemìli diktaturu a oficiální kulturu rádi, v bytì 
kolegynì Milady Suché na Klatovské tøídì, kde se diskutovalo o kultuøe –    
a ovšem i o politice – v duchu demokratickém. Ruštináøka Milena Ulma-
nová tam jednou pøivedla také nadanou oktavánku Bernáškovou. A tato 
Bernášková najednou pøíštího roku maturovala pøed komisí, které jsem 
pøedsedal. V papírech mìla poznamenáno: „Matka fanaticky vìøící, dcera 
vychována v religiozním duchu – nedoporuèuje se ke studiu na vysoké 
škole.“ Holka dìlala zkoušku hned ráno (podle abecedy B), s ní ve skupinì 
byla ještì jedna vynikající žákynì, dcera profesorù Koudelkových. Také     
ta mìla v papírech poznámku, že pokraèování studia na vysoké škole        
je nežádoucí, protože rodièe jsou oba intelektuálové a vytváøela by se 
dynastie intelektuálù. Obì žáby byly vynikající, maturita na výbornou... 

Pak pøišla polední pøestávka. Nìkteøí èlenové šli na obìd, já tam zùstal 
s jedním „soudruhem“ ve tøídì. Ten zastupoval v komisi komunistickou 
stranu. Povídám mu: „Tebe znám, ty jsi hrával za Ikar Doudlevce házenou.“ 
Kluk se vyjevil: „Ty si mne pamatuješ? No to je ohromné!“ A já mu øíkal,      
to víš, já hrál kopanou za Viktorku, my sportovci jsme se dost dobøe     
znali, na tebe si ale zvláš� dobøe pamatuji, støilel jsi senzaèní „zadovky“.        
Tím jsem si ho koupil. A když jsme tak plácali, vzal jsem do ruky prùvodní 
papíry dìvèat (ty jsem mìl k dispozici jen já jako pøedseda komise)             
a povídám mu: Podívej, my tady hokám dáváme výbornou a kraj (KNV)     
už jim zatrhl další studium.

Na to ten házenkáø: Cože? Tak my tu sedíme nadarmo? Dìlají z nás 
šašky? – A když se ostatní èlenové vrátili po obìdì, projednávalo se 
doporuèení k dalšímu studiu. Obìma dìvèatùm jsme doporuèení dali.      
Ten házenkáø mluvil tak pøesvìdèivì, že øeditel i tøídní profesorka, kteøí byli 
rovnìž èleny komise, se okamžitì – a rádi – pøidali. To bylo nìkdy tak po 
jedné hodinì. A na øadu pøišla od dvou hodin další skupina žákù. Ale nìkdy 
o ètvrté vpadli do tøídy dva lidé. Jeden byl inspektor, u nìhož si pamatuji     
jen køestní jméno Zdenìk... a druhá byla inspektorka Spourová. Kdosi      
jim „práskl“, jak jsme rozhodli, a tak nás pøijeli setøít. Ale ten házenkáø   
mluvil jako stranik tak sebevìdomì a rozhodnì, že už nic nezmohli.      
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Pøed rozzlobeným škodovákem, zástupcem dìlnické tøídy, museli tito kan-
celáøští komunisté kapitulovat. 

Dìvèata šla studovat. Co dìlala Koudelková, nevím, ale Bernášková 
dìlala medicinu, pozdìji pracovala na gyndì na Slovanech. Jaký èlovìk      
a jaká lékaøka to byla, nevím. Zùstalo mi v pamìti jen to klání s inspektory 
o dvì nadaná dìvèata, která mìla špatný kádrový posudek resp. špatný 
„tøídní èi rodinný pùvod“, který je diskvalifikoval. Pøesto, že jejich rodièe 
opatrnì sklánìli hlavy pøed „nìkterými vìcmi“. Byli stigmatizováni tím,       
že vìøili èi tím, že byli intelektuálové (a tedy pro dìlnickou tøídu nespo-
lehliví). Marnì se navenek snažili osvìdèit „spolehlivost“. Byli podezøelí –    
a tím už diskriminováni – tím, že nevyznávali dostateènì státní ideologii.

Pøiznám se, že tehdy obì ty pøíhody provázela úzkost, jak to dopadne... 
Dnes, kdy se k tomu vracím s pøesnìjšími poznatky o režimu (ta kniha  
Cesty komunistickou diktaturou, která vyšla v roce 2018, mi pomohla 
lecèemus složitému porozumìt) a se zkušeností let zažitých v komu-
nistickém kriminálu v padesátých letech, si uvìdomuji zøetelnìji, že jsou 
prostì hodnoty, které nemùžeš vzdát – vzdal by ses své lidské dùstojnosti, 
smyslu svého života. 

POHÁDKY

Pohádka, která zaèíná svatbou

Byl jednou jeden ostrov a na nìm tøi království. Jižní, východní a zá-
padní. A pøed nájezdy východního krále, který chtìl vládnout celému 
ostrovu, se zbývající králové spojili a spojenectví chtìli stvrdit svatbou 
svých dìtí. A tak se princezna Jižní øíše a princ ze západu brali. A naše 
pohádka tedy zaèíná svatbou princezny Vestalie na jihu ostrova.

Západní princ Wolf pøijel s velkým doprovodem, byl mladý a krásný       
a princeznì Vestalii se líbil. A „je tak lahodná, tedy k nakousnutí“, myslel si 
o ní princ. Tak si øekli „ano“ a byli š�astni.

Ale ne všichni se z toho radovali. Princezna mìla mladší sestru Bellu      
a ta žárlila: „Pøece nebudu celý život ta druhá.“ A východní král mìl jednoho 
syna, Boleslava, a toho poslal, aby v pøestrojení oslabil to spojenectví, jak 
jen to pùjde. Boleslav se dal najmout jako osobní strážce prince Wolfa.

EVA VÁLKOVÁ

Pohádka, která zaèíná svatbou
– Princ a princezna
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A protože nevìdìl, jak co provést, šel se poradit do èerného lesa s èaro-
dìjnicí. Nebylo lehké ji najít, dlouho bloudil, aby dostal radu: „Nemusíš 
dìlat nic. Manželství je tak obtížná disciplína, že pøekážky a pasti si postaví 
oni dva sami.“

Boleslav byl rozèarovaný, ale pak uvidìl princeznu Bellu a zamiloval se. 
Každý den jí psal dopis, který neposílal, každý den jí složil píseò. Ale i když 
rok stál pod jejím balkónem, nedoèkal se. Druhé královské dceøi se líbil 
manžel její sestry.

A že to byl manžel objevující všechny radosti fyzických dùkazù lásky, 
manžel vášnivý i citlivý, vìnoval velkou pozornost vybudování pout mezi 
mužem a ženou. Ale pak pøišla zmìna. Už nebyli dva, ale tøi. A jak se dì-
�átko stalo støedem pozornosti princezny, princ chodil stále èastìji do své 
pracovny a nìco mu chybìlo. A tam za ním zaèala docházet princezna 
Bella a vìnovala mu pozornost a zahrnovala ho obdivem.

Tak se stalo, že princova žena je pøekvapila pøi polibku. To, co uvidìla, 
bylo jako rána nožem. Chvíli nic necítila, potom nevìøila, pak to bolelo.        
A nakonec napsala dopis:

Milovaný, nabídla jsem Ti svou oddanost, i když je to slovo staromódní. 
Nabídla jsem Ti oddanost tìla i oddanost spoleèné vìci. Pøišel jsi snad 
jenom jako návštìvník, který se krátce potìší, pak odejde ze zahrady pøed 
nocí, kdy tam možná straší? Odejde radìji k jiným stromùm a k houští, 
které je zastøižené do vábivého loubí? Nebo radìji odejdeš k ozubeným 
kolùm povinností, abys náhodou nemusel myslet na to, co možná vyjde ze 
stínù, nebo na to, co se objeví pod poledním sluncem? Nabídla jsem ti 
svou oddanost z lásky. To znamená, že jsi volný a mùžeš udìlat cokoli. 
Zvláš� pokud je Ti oddanost jenom k pousmání.

A co myslíte, že udìlal princ? Co by mìl udìlat? Protože už jsem      
byla „ta hodná“ i „ta zlá“ sestra, vím, že princ asi udìlá to, „aby byl klid“,     
to znamená, aby on mìl klid, i kdyby ho to mìlo zabít. A tak se obvykle 
všichni dopracují k prohøe všech zúèastnìných.

Protože pohádky mají mít š�astný konec, mìla bych napsat o tom,       
jak dali lásce šanci, pøebrodili øeky, pøešli pouš� a vyšplhali na skály, jak 
bojovali každý se svým horším já. A že horší já je vytrvalý protivník. 
Protivník, který pøestane bojovat, až když si vydobyde místo na slunci. Ale 
to jsem odboèila.

Princ Wolf v každém pøípadì øekl Belle, že je budoucí král a že se po- 
dle toho musí zachovat. A� už to myslel jakkoliv, Bella š�astná nebyla.      
Ale mohla si poruèit, aby zapomnìla.

Aby mohli být š�astní, tak by se po tìch pøekážkách a bojích museli 
umìt na sebe usmát, zapomenout na rány, nemyslet na jizvy, a potom ve 
vzájemných objetích by si mohli užívat pokraèování pohádky. 
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Princ a princezna

Byl jednou jeden princ, budeme mu øíkat Netýkavka, a jedna princezna 
zvaná Dotýkavka.

Byli si zaslíbeni od narození, ale když se setkali, mìli se i rádi.

Princ Netýkavka nìkdy, když ho princezna hladila, vykøikoval: Fuj…

A že si ho princezna hladila ráda, jak naznaèuje její pøezdívka, a vùbec 
si nedovedla pøedstavit, že by nìkdo nemusel mít rád nìjaké dotyky, když 
pøece jí se líbilo, i když ji princ šimral nebo dotýkal se jí kdekoli a jakkoli.

Tedy vlastnì, nìkdy se jí ošklivì dotklo, když si z ní princ dìlal legraci. 
To princ nechápal, vždy� pøeci humor...

A tak se stalo, že po jednom vtipu se princezna zamkla ve vìži, aby 
nikdo nevidìl její slzy. Zamkla se a nikoho k sobì nechtìla pustit, ani 
prince. Až druhý den ji její stará chùva pøesvìdèila, že alespoò musí otevøít 
škvírku ve dveøích, aby jí mohla podstrèit kousek chleba a malé pohlazení 
po høbetu ruky. Po nìkolika dnech a spoustì pohlazení princezna uvìøila 
ujiš�ování moudré chùvy, že princ jí urèitì nechtìl ublížit, pøece je známo, 
že muži uvažují jinak než ženy. Po nìkolika dnech tedy princezna odemkla 
dveøe.

Chùva hned bìžela za princem a øekla mu to samé, co princeznì. A tak 
si princ a princezna promluvili:

Nemáš smysl pro humor, øekl on.

Mnì to nepøipadalo k smíchu, øekla ona.

Mùžeme na to zapomenout, dohodli se.

Ale ani potom nenastala pohádka. Pøíbìh se zase zauzlil. V jednom 
smyslu byl totiž princ dotýkavka.

Ne, že by osahával každého, koho potkal, ale s každým navazoval øeè, 
vyzvídal, kdo co dìlá, vymìòoval si s ním vtipy. Princezna ale nebyla do 
spoleènosti, nebavily ji povrchní øeèi, vlastnì ji zajímal jenom princ. Ten ale 
vesele proplouval mezi lidmi a jejich smíchem.

Asi jsem já netýkavka, pomyslela si a zase bìžela ke své vìži.

Ne, srdéèko, ne, radila jí chùva. Poplaè si tady u mì na rameni, ale 
nezamykej se.

Ale co mám tedy dìlat, abychom spolu žili š�astnì až do smrti?

Neš�astná princezno, máš prince ráda?

To ano, myslím, že je moje slunce.

A chùva øekla: Vidíš, jak jsi moudrá. Teï zrovna slunce nesvítí, protože 
je zataženo. Ale slunce je na nebi, tam za mraky. A š�astný je jen ten, kdo 
tohle ví, i když pøijde bouøka. Jen obèas nám dojde trpìlivost a pøestaneme 
tomu vìøit, ale vždy jenom na chvíli, viï? A tohle je skuteèná pohádka.
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POÈASÍ

Duben
VÁCLAV ŠTRUNC 

š�áva kape
konkrétnì a èistì
co je èerné, modrá
prùzraèní 
bahno má nejblíž k nebi
mám nehty 
a jinak jako bych nebyl

pramen je extáze pohybu

výška je nejhloubìji
a hloubka nejblíž
to je moment dospìlosti
nejlépe políèit past
a úlovek nechat pro jiné
svoboda je jako úder zvonu

vstanu a jdu

první je èiré

vstávám se

Lasicí zdobená konývka bílou èarou naviguje èas.

Hluboce dýchám, abych popøela konvenci.

Do rùžového batohu peèlivì balím invenci.

Zuby nehty se budu bránit jejímu zástøihu.

Vytáhla jsem tìžký balík plný nepotøebností na kopec.

Pode mnou se rozkládala rovina znamenaná køížem.

Hvìzdy se snesly na její levou stranu a zapustily koøeny.

Pravá strana køíže povyrostla a dívá se na svìt svrchu.

Jen køíž uprostøed zùstal holý, hladký a èistì bílý.

KAPKY DEŠTÌ

Na cestì
KVÌTA MONHARTOVÁ

poledne, po dešti, 16 °C, èerstvý vítr
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Bestseller – Èetba v posteli
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Kdo to dílo pøeète a opraví
Máme hotovo, pøesnìji dopsali jsme první verzi a hlavou nám duní 

spousta pochybností. Je náš text ucházející, dobrý, pøíšerný nebo skvìlý? 
Zkušenost radí nechat ho pár dní uležet, abychom na nìj prakticky 
zapomnìli, a pak se do nìj pustit znovu. Jenomže tento pøístup pøináší 
první komplikaci. Nevyhnutelnì totiž zaèneme napsané opravovat. A právì 
v tomto bodì se obecná doporuèení zaènou rozcházet. Škrtat hodnì nebo 
jenom trochu? Pøesouvat pasáže a mìnit koncepce nebo do textu už radši 
nezasahovat? Autor pøemýšlí a zkoumá, nìkdy si rùzné verze srovná vedle 
sebe, èímž si hlavu zaplevelí dalším pøemýšlením: která z verzí je horší, 
která lepší a která ta vùbec nejlepší? Jenomže zahodit jednu verzi je jako 
zabít vlastní dítì, a tak si ani variantami obvykle nepomùžeme.

I autor pojme spásný nápad: nechá text pøeèíst jiným oèím – manželovi 
nebo kamarádùm. Leè ani tento pokus nemusí korunovat úspìch. Partner i 
kamarádi obvykle autorovi pøejí a jejich blízký vztah leckdy nedovolí 
objektivní posouzení.

Další komplikací je základní nástroj, totiž náš rodný jazyk. Jaksi se rozu-
mí samo sebou, že co spisovatel, to skvìlý èeštináø. Jenomže tato rovnice 
èasto nevyjde. Aèkoliv se tomu ètenáø mùže divit, øada spisovatelù neumí 
dobøe èesky, no prostì v gramatice ponìkud pokulhává. Proto se k dílu 
povolávají byvší èeštináøi, obvykle v dùchodovém vìku, anebo profesio-
nální korektoøi, aby se na text podívali. A ejhle – èasto se právì v tuto chvíli 
vyskytne další potíž. Co korektor, to jiný názor, pohled a vnitøní pøesvìd-
èení. Já tøeba používám netradièní slovosled a libuju si v zájmenech, adjek-
tivech a pøechodnících. Mladá generace však poslednì jmenované pova-
žuje za obtížnì pøijatelné a neustále mi slovosled i pøechodníky mìní za 
vedlejší vìty a rùzné náhražky, jež poté v textu zase opravuji zpátky.

Cizí ètenáø se naopak hodí pro dvì záludnosti. Tou první jsou faktické 
chyby, napøíklad chybný souèet nebo špatný pøepis jména. Druhou jsou 
jména postav. Autor totiž všude kolem sebe hledá zvláštní jména, napøíklad 
Mojmír, Radana, Filip nebo Èestmír, aby se hrdinové bìžnému ètenáøi 
nepletli a dobøe pamatovali. Nìkdy se hodí i vlastní krev. Píšu o rodinných 
vztazích, a proto ke ètení používám své dvì ratolesti, dnes už dospìlé. 
Obì s nadšením mé texty obohacují o rùzné vsuvky a komentáøe. „Sem 
bys mìla dopsat ještì jednu pasáž. Tady jsem ti ji trochu nahodila,“ øekne 
dcera, když mi podává rukopis. Možná bych ji mìla uvádìt jako spolu-
autorku a vyplácet jí podíl z autorských honoráøù. 

PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? IV. 
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Bít èi nebít?
Být, ale nebít. Bít se smìlo døíve, ale od té doby, co se v 18. století zru-

šilo nevolnictví a v 19. století i robota, a následkem toho zaniklo i tehdejší 
prestižní povolání drába, se už dospìlí lidé moc bít nesmí. Ve 20. století   
se ještì obèas smìlo bít pøi výslechu, ale nakonec se v nìkterých zemích 
pøestalo i popravovat. Zabíjet se smí už jenom ve válce. Bít se smí pou-    
ze sadomasochisté, boxeøi a vyznavaèi rùzných bojových sportovních 
disciplin. 

V souèasnosti se v nejpokrokovìjších zemích nesmí bít dokonce ani 
dìti. Ani když zlobí, ani když si o to doslova øíkají. Pøitom ti dosud žijící 
døíve narození ještì vyrùstali v dobì, kdy platilo: Škoda rány, která padne 
vedle. Rodièe i uèitelé tenkrát ještì dbali na to, aby dìti nerostly jako døíví   
v lese a snažili se je zachránit pøed polepšovnou, pøípadnì i pøed šibenicí. 
Když po výprasku nezdárné dìti breèely, øíkalo se jim: Nebreè, nebo ti  
ještì pøidám, abys mìl proè breèet. A tak jsme nevøískali, nevztekali se, 
pokud jsme nechtìli dostat znova a víc. Benevolentní uèitelé, dá se øíct,     
že tak trochu i demokrati, dávali nám nìkdy, když jsme nìco vyvedli, 
vybrat: Chceš facku nebo poznámku? Každý chtìl facku, protože doma     
by to bylo horší, urèitì by nezùstalo jen pøi té jedné. Taky nás pan uèitel     
pøi tìlocviku vyplácel krátkou, ale silnou døevìnou tyèí, se kterou cvièili 
muži na 1. celostátní spartakiádì. Z nìjakých dùvodù skonèily tyto tyèe po 
spartakiádì ve školní tìlocviènì.

A tak jsme my, tenkrát mladí, dnes staøí, dostali v dobì dospívání   
dobré vychování. Pøevážnì jsme zlobili, jenom když na nás dospìlí nevi-
dìli. A to jak doma, tak o pøestávkách ve škole a vùbec všude, protože 
všichni dospìlí tenkrát rodièùm a uèitelùm s výchovou mládeže pomáhali.

Taky jsme se v dìtství nauèili rychle utíkat. Hlídaèi, kteøí tenkrát kde     
co hlídali, nás v bìhu neustále trénovali. Zasedl si na nás taky lampáø,      
co s dlouhou tyèí rozsvìcoval a zhasínal plynové osvìtlení. Pøitom jsme  
mu jenom pomáhali s klením, kterému se oddával, pokud se mu lampa 
nechtìla rozsvítit. To nás pak s tou dlouhou bambusovou tyèí honil, dokud 
se neunavil.

Pifku na nás mìl taky policajt neboli pøíslušník VB. Byl neobyèejnì po-
ctivý a v obvodì, který mìl na starosti, nestrpìl žádné neplechy. Ale nikdy 
nikoho z nás nechytil, on nás vlastnì ani nehonil. Obèas ale chodil rodièùm 
na nás žalovat. Dopadl nás, až když už jsme byli dospìlí. Šli jsme tenkrát   
z jedné hospody do druhé a tam mìli zavøeno. Protože jsme si už nutnì 
potøebovali ulevit, udìlali jsme to pøed tou hospodou. Nikde nikdo nebyl, 
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takže pohoršení jsme tím vyvolat nemohli. Ale najednou, kde se vzal, tu se 
vzal, stál pøed námi náš známý policajt. Ani jsme neutekli, ani jsme ne-
smlouvali a bez øeèí jsme zaplatili pokutu, kterou nám udìlil. Velkoryse 
jsme mu dopøáli zadostiuèinìní za všechna ta pøedchozí léta. Asi si pomys-
lel: Kdo se smìje naposled, ten se smìje nejlépe. Ale nás to také pobavilo.

Vzpomínám na toho policajta, na všechny ty hlídaèe i onoho lampáøe, 
co jsme pøed nimi utíkali, na rodièe a na uèitele, kteøí nám za užití násilí 
morálku vštìpovali a nechápavosti nás odnauèovali, jen a jen v dobrém. 
Vychovali z nás vcelku slušné, normální lidi. Nebyli mezi námi dyslektici, 
autisti a jedinci všelijak, na nejrùznìjší zpùsob, jak je to dnes módní, dys-
funkèní a jinací. Anebo možná byli, ale protože o tom nevìdìli, nikdo jim to 
neøekl, tak ani oni ani druzí z toho žádnou vìdu nedìlali. Nìkteøí se ve ško-
le uèili lépe, jiní hùøe, jedni nìco vystudovali, druzí se vyuèili a všichni pak 
dìlali nìco užiteèného. Z klukù se vìtšinou stali technici, z holek uèitel-    
ky, zdravotnice, ekonomky, prodavaèky nebo švadleny. Skoro všichni jsme 
vstoupili do svazku manželského, mìli dìti a vìtšinou se nerozvedli.

Když dnes vidím nìjakou zoufalou maminku, možná že samoživitelku, 
možná že vdanou paní èi družku druha nìjakého, jak si neví rady se vzpur-
ným, vzteklým a øvoucím potomkem, vzpomenu si, jak to bylo za našeho 
mlada jednoduché a vùbec ne dysfunkèní, ale funkèní. Nedivím se tìm 
dnešním maminkám, že o druhé dítì už vìtšinou radìji nestojí a uèitel-
kám, že jsou z toho uèitelování na nervy.

Amerika paprika, 

táta bije Pepíka, 

Pepík køièí, co mùže, 

táta bije do kùže.

Ilustrace
Stanislav Bukovský
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Býval to obyèejný dvorek plzeòského èinžovního domu z roku 1915.       
A možná poøád ještì je. Borská ulice èíslo 41. Èinžák pana Theodora 
Linkeho. Kdo to byl, jsem se nikdy nedozvìdìl. Nakonec nejdùležitìjší bylo, 
že se sem pøed válkou pøestìhovali mùj dìdeèek s babièkou a že jsem      
tu bydlel i já. Dùm pocházel ještì z doby, kdy první svìtová válka na chvíli 
pøerušila slibný rozvoj jižního pøedmìstí Plznì. Dvorek byl souèástí roz-
lehlého vnitrobloku domù vesmìs vystavìných za první republiky. Na rozdíl 
od sešnìrovaného centra Plznì, jehož parcely a možnosti zástavby byly 
urèeny již ve støedovìku a vymezovalo je nìkdejší opevnìní mìsta, pøed-
mìstské dvorky byly vzdušné a nezøídka pøekypující zelení. 

Dvorek v Borské oddìlovala od ostatních zdìná zídka s cihlovými pilíøi. 
Koruny zídek byly kdysi opatøeny hrubou omítkou se zbytky skla rozbitých 
lahví, aby zabránily nenechavcùm. Ochrana byla ovšem místy narušena       
a my dìti jsme tato místa samozøejmì znaly a podnikaly odsud objevné 
výpravy na sousední dvorky. S malým pochopením obyvatel tamìjších 
èinžákù. Jak jsem závidìl Rychlým šípùm, jejichž pøíbìhy jsem objevil do-
cela vzadu v dìdeèkovì knihovnì (Foglar byl tehdy zrovna zase zakáza-
ným autorem). Jejich výpravy se švihadly kolem pasu, s jejichž pomocí  
bylo možno pøekonávat pøekážky a zídky. Jako by nestaèilo, že na našich 
dvorcích nestály žádné skryté pohøební vozy a nenacházelo se tam vlastnì 
nic opravdu pozoruhodného. Snad jen zdi, tvoøící pøekážky urèené k pøe-
konání pøi netradièní návštìvì kamarádù ze sousedství, pøedstavovaly 
onen podstatný dobrodružný prvek. 

Nakonec, kdykoliv jsem si šel s ostatními dìtmi hrát na malé pískovištì 
pod korunou jednoho ze stromù, který mi tehdy pøipadal jako zvláštní 
pøístøešek poskytující høe potøebný stín, sledoval nás znepokojenì z oken 
pan Strobel, kdosi jako domácí. Dvorek byl totiž rozdìlen na dvì èásti.      
Tu menší, u domu, vybetonovanou, kde se nacházelo tøeba klepadlo na 
koberce, a druhou, oddìlenou drátìným plotem s ozdobnou brankou, kde 
se mezi ovocnými stromy napínaly šòùry na prádlo a pøi okrajích trávníku 
mìl pan Srobel zeleninové záhony. Myslím, že jeho obavy byly veskrze 

Tajuplný dvorek domu 
pana Theodora Linkeho



17

Ilustrace
Miloslav Krist

zbyteèné. Pískovištì se nacházelo v opaèném koutu, daleko od záhonù,     
a zelenina nás, dìti, nezajímala. Trochu jiné to bylo s popínavými rùžemi, 
které šplhaly po ozdobném žebøíèku ohnutém nad brankou do oblouku.      
S nimi jsme èas od èasu šplhaly i my dìti, abychom se mohly postavit na 
nìkterý ze zdìných sloupkù, strážcù vstupu do rajské zahrady našeho dìt-
ství. Zde se mi mimodìk vybavoval Trnkùv skvìlý animovaný film Zahrada. 
Fantastická dobrodružství jsme si však všichni museli vysnít sami. Poèát-
kem puberty jsem se ocitl na prahu vyhnání z ráje, to když se ozdobný 
žebøíèek pod mojí vahou jaksi ohnul a narovnat jej do pùvodního tvaru tak, 
aby prohøešek nebyl poznat, docela nešlo. Aè jsem byl Rùžièka, nebylo mi 
dáno nést údìl okrasných rùží... 

Dvorek mìl ovšem i svá tajemství. Ještì na pøelomu 70. a 80. let minu-
lého století z té vybetonované èásti bylo možné nahlédnout do podivného   
a nevelkého sklepního bytu, obývaného pohádkovì vyhlížející støíbrošedo-
vlasou staøenkou, paní Dobnerovou. K dìtským hrám patøilo i nenápadnì    
ji pøes okna sledovat tak, aby si nás nevšimla, což zase nebyl až tak velký 
problém. Fascinovala nás okna, která zasahovala témìø pod terén dvorku, 
stejnì jako podlaha bytu, která byla tak hluboko pod naším dìtským obzo-
rem. Navíc, cestou na dvorek se chodilo kolem vstupù do tajuplných sklepù 
domu, kde mohlo sídlit kdoví co a kam dítì za žádnou cenu nechtìlo vstou-
pit bez ochranného doprovodu dospìlého. A z prahu tohoto podivuhod-
ného místa se vstupovalo i k proskleným dveøím se záclonkami, které vedly      
k bytu paní Dobnerové. Mohl nám nìkdo zaruèit, že neumìla tøeba – 
èarovat?!
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Z ODKAZU

KAREL TRINKEWITZ

Èeská hudba a nìmecká 
poesie v Hamburku

Z ODKAZU

Mnì drahá je

píseò èeského lidu,

jež v srdci místo klidu

stesk zasije

Tyto verše nìmeckého básníka Rainera Marii Rilkeho mohly být mottem 

veèera, který uspoøádala Nìmecko-èeská spoleènost v Hamburku. Poøad 

veèera byl vìnován vrcholným pøedstavitelùm nìmecké literatury v Praze   

a èeské hudbì, která je provázela.

Profesor Rainer Wolf pøedstavil a èetl nìkteré autory vrcholného období 

pražské nìmecké literatury a dirigent a klavírista Cornelis Witthoeft hrál 

skladby èeských mistrù.

Zaznìla slova Franze Kafky z dopisu Maxu Brodovi a skladba Bedøicha 

Smetany Vidìní na plese. K textu Maxe Broda o Tycho de Brahem zaznìla 

skladba Leoše Janáèka V mlhách. Pøednášející pøipomnìl také to, že Max 

Brod byl Janáèkovým objevitelem a pomáhal jeho hudbì na cestì do svìta. 

Janáèkova hudba provázela i další slavný text Franze Kafky Pøed záko-

nem, prózu i báseò Franze Werfela a verše Rilkovy. Kompozice Na starém 

hradì od Antonína Dvoøáka a Smetanova Fantasie na èeské národní písnì 

rámovaly básnì Rilkeho a prózu Maxe Broda, v níž vyznává svou lásku      

k hudbì Smetanovì.

Po pøestávce patøil veèer hudební kompozici Viktora Ullmanna vzniklé    

v koncentraèním táboøe Terezín v èervnu 1944. Je to dvanáct kreací k Ril-

kovì Písni o lásce a smrti korneta Christopha Rilkeho pro mluvèího a klavír. 

Mladí umìlci ji pøednesli s velkou emotivní silou a získali si obecenstvo, 

které naplnilo velkou síò hamburské Vereins und Westbank v blízkosti 

hamburské radnice. Tato banka sponzorovala umìlecký veèer, jehož se 

úèastnili èlenové Nìmecko-èeské spoleènosti a pøíslušníci èeské komunity 

v Hamburku. Také pøedstavitelé hamburského senátu a pracovníci èeského 

generálního konzulátu zasedli v auditoriu.
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Praha je smluvním partnerem Hamburku a objevování kulturního spo-
leèenství nìmecké, židovské a èeské tvùrèí elity je èervenou nití aktivit, 
kterým otevøela cestu sametová revoluce 1989 a nové sblížení po roce 
1990.

Mnohým zájemcùm o poznáváni Prahy je symbolem postava Franze 
Kafky. Ale znalcùm literatury je prùvodcem na cestì k èeské kultuøe také 
Rainer Maria Rilke. Jeho ètenáøi vìdí, že byl ctitelem Jaroslava Vrchlic-
kého, o nìmž v básni øíká:

Ètu verše. Tak mì okouzlily,

že èas se pro mne zastavil.

Teprv když pohasl den bílý,

knihu jsem, š�asten, odložil.

Je mi, jako bych nad problémy

se náhle božskou silou zdvih.

Okouzlily mì chryzantémy,

èi verše Vrchlického knih?

Stejnì ctil Rilke i Julia Zeyera. A znalci pražské literatury vìdí i to,         

že oba tito èeští vlastenci byli Židé.

Tato problematika soužití kultur je vrcholnì aktuální, nebo� odpovídá    

na otevøené otázky možnosti soužití více kultur v jednom spoleèenství. 

Pøedevším na možnosti kreativního vlivu v multikulturní spoleènosti a na 

význam kultury pro tolerantní soužití. Také pro soužití Nìmcù a Èechù je 

tøeba stále pøipomínat ta období, kdy tolerance a pøátelské vztahy domi-

novaly.

Patøí k nim jako nejsvìtlejší pøíklad èas po Hitlerovì pøevzetí moci         

v Nìmecku, kdy Èechy se staly útoèištìm mnoha uprchlíkù pøed nacismem 

a Praha se stala asylem nìmecké kultury. Také uteèencùm z Hamburku.

Veèera v hamburské bance se zúèastnili i èeští uteèenci z roku 1968, 

dnes už dávno sžití s novým domovem, ale také stipendisté z Prahy, 

pøedstavitelé nové generace, která nezná nacionální pøedsudky a hledá 

pracovní a odborné kontakty v Nìmecku.

Když pøedseda Nìmecko-èeské spoleènosti v Hamburku Dr. Harald 

Schulze v závìru veèera hovoøil o dalších plánech spoleènosti, pøipomí- 

nal, že je to vždy znovu kultura, která pomáhá stavìt mosty ke spolupráci   

a pøátelství.
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MLADÝ ZÁPAD

FRANTIŠKA ŠPRONGLOVÁ

Každý hledá vady
AŽ

Až se vzdálíš od zemì

a ostatní budou koukat vzhùru...

Až budeš daleko ode mì

na tu delší dobu,

koukni na nebe

a vzpomeò si,

že myslím na tebe

a kde asi jsi…

A až se vrátíš

zpátky za mnou,

v posteli se ztratíš

a ne jednou.

Až se opìt dotknu

rty tvých úst,

louèení zatknu –

vždy� je to hrozný pùst. 

TY MEZI VLOÈKAMI

A je to tady zas.

Opìt padá sníh.

Zlato, barví se ti vlas.

Vloèky… Jsi nadšená z nich?

Studí jako led,

ale na rtech pálí.

Doplòují ti vzhled.

Jen tak se tu válí.

Padají na tvé øasy,

tvé ruce tak studí.

Nevyrovnáš se miss krásy,

ale život tì nudí.

Sníh padá z oblohy,

já ti hladím tváø.

Postav se zpìt na nohy,

je to sen… Beru si snáø.

DÉMONI

Zhasni svìtlo

a pojï prosím ke mnì.

A obejmi mì –

Víc! Pevnì!

Snažím se zahnat démony –

zavøít do skøínì.

Mám nìjakou šanci?

A stojíš pøi mnì?

Motá se mi hlava

a myšlenky se rozutekly.

Tøes nejde zastavit,

co oèi? Nevytekly?
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Nesmím být sama

a stejnì jste daleko.

Chci mluvit jen s ním.

Øekni, zvládnem to?

VIÏ, ŽE…

Ty víš, že máš sílu,

že máš v sobì klid.

Pak, když mám v duši díru,

jdeš ji zaplnit.

Viï, že mì pohladíš

a setøeš slzy,

až uvidíš,

co vše mì mrzí.

Viï, že mì schováš

do svých dlaní?

Mlè! Že nic nemáš?

Oh, tak pøíjemné spaní.

Kde jsi?

A kde budeš zítra?

Jednou si øekneme:

Hele, slunce nás vítá.

NÁDRAŽNÍ

Stojím na nádraží,

vlaky se rozjely.

Mávám tìm,

co nikde nechtìli.

Letmé pohledy, 

utrápené oèi, 

kapky deštì 

v zatáèce se toèí. 

Polibek do vlasù

na dobrou noc,

sevøení v náruèi –

pevnì, tak moc…

Bìhat spirály

nahoru a dolù.

Do místa, kde

je tolik molù.

A mìní se názory,

každý hledá vady.

Až budeš chtít,

sejdeme se tady.

ANDÌL

Hladíš mì po vlasech,

to teï nikdo nedìlá.

Mám pocit,

že jsem našla andìla.

Co podá ruku,

zamkne moje démony.

Ten jeden…

Tady, mezi miliony.

A zatímco se milujeme,

venku mizí stíny.

Víno v krvi, my dva…

My dva bez viny. 
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(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

U Konce svìta s Terezou Herzogovou
Tereza Herzogová (která v PLŽi publikovala pod dívèím jménem Èermá-

ková) seøadila sedm svých krátkých povídek do útlého souboru (48 stran)   
a pojmenovala ho po závìreèné z nich Hospoda U Konce svìta. Knížka 
vyšla v edici Ulita vydavatelství Pro libris (Plzeò, 2018) a v soutìži Cena 
Bohumila Polana za rok 2018 byla ocenìna èestným uznáním.

Autorka objektivem daného žánru pohlíží na souèasný život. Námìtovì 
povídky spjala s prostøedím umìlecké tvorby, jejími protagonisty jsou lite-
ráti (nebo ti, kdo jimi být chtìjí), knihkupec a studentka literatury, loutkáø;     
v menšinì i lidé jiní, ale vnitøním ustrojením pøipravení prožívat krásu 
pøírody, volnosti a svobodného rozhodování. Jejich životní pøíbìhy jak         
z hlediska èasu (odehrávají se bìhem jediného èi nìkolika málo dní, 
výjimeènì déle), tak jednotného prostøedí (domácnost jako tvùrèí dílna, 
kavárna, hudební klub, prodejna antikvariátu, hospoda) autorka ukazuje      
v dìjovì sevøeném vyprávìní, støídavì prostøednictvím vypravìèe autor-
ského (er-forma) a personálního (ich-forma). V obou pøípadech se zøete-
lem k psychologickým motivacím aktivit postav, v tomto ohledu uplatòuje      
i vypravìèe-reflektora a er-formu obdaøuje pohledem postavy. Píše zdánlivì 
lehce, jazykem stylizovaným do bìžnì mluvené øeèi, v promluvì vypravìèe 
se objevují i vyjádøení obrazná (nejèastìji pøirovnání), pro porozumìní 
nenároèná, nezatìžující prùmìrného ètenáøe prózy.  

Autorka techniku tvorby epického obrázku celkem zvládá, umí ho dobøe 
otevøít. Nìkolika vìtami je schopna vykreslit úvodní situaci vypovídající 
nejen o atmosféøe prostøedí, ale i o postavì a ústøedním tématu povídky. 
Napø. „Støechy aut a protìjších domù byly už úplnì bílé. Bílé jako stránka 
textového editoru, která záøila na monitoru Juliina notebooku. Kurzor mo-
notónnì a škodolibì blikal“ v povídce Chcíplý múzy, v níž hrdinka toužící 
mít spisovatelský úspìch není schopna soustøedìní pro svou zamilovanost 
do literárnì zdatnìjšího muže, na jehož úspìch sžíravì žárlí. Tento rozpor 
pak startuje další dìj – její pomstychtivý plán. Nebo: „Slunce nemilosrdnì 
pralo do zaprášené výlohy […] …zašlé sklo dávalo vystaveným knížkám 
ten správný punc ohmatanosti. Vždycky mi pøišlo, že antikvariát s nablýs-
kanou výlohou je jako øeznictví bez vùnì sekané linoucí se na ulici“            
v povídce Povídkáø, s protagonistou antikváøem. Úvodní pasáž dobøe navo-
zuje obraz jeho šedivého, zaprášeného bytí, pøesto upnutého k fiktivnímu 
barevnému svìtu knih, a tak vlastnì potenciálnì nastaveného zmìnì, 
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kterou mu do života vnesla zákaznice – mladá studentka, s níž prožil sno-
vou milostnou situaci, ideálnì krásnou, nebo� nezatíženou kompromisem 
uskuteènìní. 

Všední námìt (starší muž zahledìný do mladièké dívky) v dnešním lite-
rárním kontextu nevšednì zpracovaný – s romantickým vyústìním (signál-
ním motivem je Puškinùv Onìgin, pro nìjž dívka do antikvariátu pøišla).      
O jazyce už øeè byla, ale zde konkrétnì oceòuji drobnost slovníku, která 
má významotvorný dosah do vyšších pater poetiky povídky – antikváø 
dvakrát užije pro oznaèení dìvèete slovo „žába“, které je dnes pro 
pojmenování dívky mrtvé. Do textu vnáší vùni prvorepublikových pøíbìhù 
Èervené knihovny – jsme pøece v antikvariátu! A navíc se stává hráèem    
ve ètenáøovì  pøedvídání obsahu textu. Povídka dle mého soudu vybízí     
ke høe s balancí na hranici milostného kýèe, jehož souèasná tváø, na roz-  
díl od dávného studentského románku, se témìø normativnì neobejde    
bez explicitnì, popisnì zobrazených sexuálních scén. Finále Povídkáøe 
však boøí takovou pøedstavu (dívka z mužova bytu odchází, oboustranné 
sympatie a platonická náklonnost trvají) a romantická pointa dává povíd-  
ce lesk. 

Ne všechny povídky jsou umìlecky stejnì silné, platí o nich totéž jako    
o síle øetìzu a jeho nejslabším èlánku. Takovým èlánkem mùže být v po-
vídce Cukøenky mentorování sebe sama v náhlém prozøení vypravìèe 
pøipomínající obrácení Ferdyše Pištory. Také už umìlecky vyèpìlá 
konfrontace zodpovìdného pracovníka a èeského hoboea (odkazujícího      
i k Èapkovu hrdinovi Pohádky tulácké), jenž se stejnì jako ten pohádkový 
na standardní život „vysral“ a jako Nejš�astnìjší chlap vzbudil v postavì 
vypravìèe sice upøímnou, ale literárnì velmi lacinou závist. A povídka 
Kaštany, to jsou jen etudy pro semináø tvùrèího psaní. A Marioneta? 
Pygmalion smíchaný s Otesánkem – to lze jako pokus o parafrázi pøijmout, 
ne však cukrkandlový happy-end, v nìmž se dík autorèinì obmyslu sejde 
kouzlo „oživlé“ loutky Jolanky, kouzlo Štìdrého veèera a svaté noci s tou-
žebnì oèekávaným oplodnìním: „Za devìt mìsícù se loutkáøi a jeho ženì 
narodila holèièka. Dali jí jméno Jolanka.“ Kýèovité finále. 

Poslední povídka Hospoda U Konce svìta mi spravila chu�. Jde o dobøe 
koncipovaný minihoror odkazující k modernímu mìstskému folklóru s pøí-
bìhy taxikáøe vozícího živé mrtvé (zde po silnièní nehodì). V posledním 
obrazu má podtext komické pointy tragické apokalyptické vyznìní a jakoby 
ve zpìtném zrcátku daného taxi vede ètenáøe k reflexi života, v nìmž se 
schyluje k havárii globální. Zákazník Gabriel totiž nemá peníze a poslední 
vìtou povídky se ptá: „Ale nestaèilo by, kdybych vám zatroubil na trubku?“  

Napsat dobrou drobnou povídku, neøku-li mikropovídku (ta nejkratší má 
jen dva a pùl stránky), je umìní nepøímo úmìrné rozsahu textu. Sbírka 
Terezy Herzogové svìdèí o tom, že za pokus to stojí.   
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista
Karla Erbová (1933 Plzeò) - básníøka, žije v Praze
Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji
Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích
Miloslav Krist (1963 Plzeò) - typograf, grafik a vydavatel
Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka
Kvìta Monhartová (1938 Volynì) - výtvarnice a básníøka, žije v Plzni
David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník
Vlasta Špinková (1950 Doudleby nad Orlicí) - básníøka a prozaièka, 
žije ve Chválenicích
Františka Špronglová (2001 Brandýs nad Labem) - studentka, žije v Klatovech,  
v Plži debutuje
Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut a básník
Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž –2014 Deggendorf) - výtvarník, básník a esejista
Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech
Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, 
žije ve Strašicích
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