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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

A� již bude mìsíc únor bílý nebo ne, 
je pøímo nezbytné, nejen „aby nebe 
bylo blankytné“, ale aby sílila i naše 
vùle. Vùle vydržet život tak trochu       
v kazajce, odolat a dostat se zase do 
života kolotajícího, spoleèenského      
a kulturního. Je to letos vìru podivná 
masopustní a plesová sezona. Ještì-
že pero literáta mùže tanèit po papíøe, 
jak se mu zlíbí!

Nezdolný je Pavel Štýbr, tøebaže  
si již stìžuje na stará kolena. Jan 
Frána žije literárnì stále ve svém svì-
tì – pøíbìhy nepostrádající ani v tom   
s názvem Smolný pátek trampské 
reálie dovede vždy dokonale vypoin-
tovat. Neumdlévá ani Stanislav Bukov-
ský – svoji autorskou rubriku fejetonù, 
náhledù a glos naplòuje již nìkolik 
rokù. Ve svém druhém zastavení 
vzpomínkového cyklu se publicista      
a politolog Karel Hrubý vrací do èasù 
svého dìtství pøed témìø devadesáti 
lety, byla to doba snad ještì tìžší. 
Budiž nám to povzbuzením. Jsem…     
a Pojï blíž a žasni – fakt své existen-
ce pøipomínají básníøky dvou generací 
– Milena Køížová i Jitka Rosenbau-
mová v Plži debutují.

Z odkazu jsme vybrali senryú Karla 
Trinkewitze s tématikou zenu, tao, kul-
turní i filosofickou. Jinou formou sáhla 
do vzpomínek na svého kolegu Jaro-
slava Štrunce básníøka Karla Erbová – 
s její pøíležitostnou rubrikou Dopisy 
pøes øeku Styx se ještì v Plži setká-
me. Zcela z opaèného pólu (vše má 
svùj konec, ale i nový zaèátek) je 
próza Terezy Herzogové o nelehkém 
vyjadøování jednoho malého kluka, 
možná nìkdy velkého spisovatele.    
A� vás pobaví, potìší i povzbudí. Lidi, 
ètìte. Inu, každá generace má svou 
literaturu.
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POEZIE

PAVEL ŠTÝBR

Na stará kolena
XXX

V únoru je slunce chytøejší
nepadne za kopec jak vídeòský
                                              knedlík
jako by se nechumelilo
sune se tìsnì nad obzorem

Ještì v pùl šesté
mùžeš se motat
okolo domu

XXX

Leta letoucí
vybírám kameny ze záhonu
jako odpad
užívám k zpevnìní cesty

K stáru se mi vtírají pochybnosti
nebudou oblázky pùdì chybìt
podobnì jako vitamíny
stopové prvky?

XXX

Moci pøikázat
budou sakury
vìènì kvést

XXX

Sám nad sebou pláèu
stáøí mì zaskoèilo se svými neduhy

Do Compostelly se nevypravím

XXX

Aby se vnouèek lépe orientoval 
                                       v toku èasu
zákeønì øíkám
Až tady nebudu
dohlédni
aby tyto živé ploty byly stále 
                                   o tøetinu vyšší
než ty vpøedu
Ten rozdíl vznikl náhodnì
ale je elegantní

XXX

V mládí kopaèky
na stará kolena pivo
povìsil jsem na høebík

XXX

Zasaženi bleskem
zdali postøehli
zabiti jsou

XXX

Zastavuji u krajnice
pøejetý had
Kdepak had
ani hadice
natož háïátko

Hadièka od karburátoru
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Starej blbec

Vyšel jsem si do mìsta
každou botu jinou
Trochu se podobaly
ale pøesto
jedna èerná
druhá hnìdá do špièky

Do veèera se nic zajímavého
                                             nestalo
nikdo mne neupozornil
nikdo nezastavil
Zøejmì si øíkali starej blbec
chce bejt zajímavej

XXX

Strkaj mì do dùchodu
a já nemám napsané úkoly
aktovku nemùžu najít
tužky jako kùly
sešit pokaòkanej od inkoustu...

XXX

Vnouèatùm pod stromeèek kárky
aby mohli chodit na sbìr
a mikroskop
malièkosti si vážit

XXX

Dceru která má smysl pro každý
                                       experiment
uèím jíst lebedu
Je velmi chutná
a roste všude

Kdo ví
co mladé jednou èeká

XXX

Zmije mì kousla bolestivì do ruky
øešit to nebudu
hrdost to nedovolí

XXX

Vìøím v Boha
i kdyby to byli mimozemš�ani

XXX

Dìdeèek umøel
vèelièky osamìly

XXX

Jsem odpornì nudný ksicht
Když si ale vezmu èervenou
                             teplákovou bundu
údajnì slabší pohlaví po mnì hází
                                               oèkem

Ženy jsou temperamentní
jak mladý španìlský býci

XXX

Na cizí lidi si musíš dávat pozor
Penìženka èouhá jednomu z kapsy
druhýmu se na øetízku houpou
dvoupláš�ový zlatý hodinky

Takový týpkové jsou schopný
slušnýho èlovìka dostat 
                                      do kriminálu

XXX

Režim ho nemiloval
pøesto to dotáh na Magora                                         
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PRÓZA

JAN FRÁNA 

Smolný pátek
Ten pátek jsem prostì nemìl štìstí. A ani nemuselo být tøináctého.        

V práci celý den blbec, korunovaný v pùl ètvrté úkolem od šéfa – prý na     
20 minut. Podle oèekávání jsem to dodìlal až pøed pátou, což znamenalo, 
že vlak prostì nestihnu. Ten vlak, kterým jsem mìl jet s naší trampskou 
osadou na sever, do oblastí, kde jsme ještì nebyli a kam nás pozvali na 
svùj srub tamní trampové. Narychlo jsem si vytisknul zvadlo, jak se mezi 
trampy øíká pozvánkám, mapku a chytil spoj o dvì hodiny pozdìji.            
Do cílové stanice jsem tak pochopitelnì dorazil za tmy a podle popisu      
mì èekalo nìjakých šest kilákù na srub. Kamarádi už tam urèitì jsou a už 
se hraje na kytary, bendža a další libozvuèné nástroje. Ach jo.

No nic, juknul jsem do mapky, hodil batoh na záda a vyrazil. Byla tma 
jako v pytli, mìsíc skoro v novu a pod ním mraky. Dokud jsem kráèel do 
kopce po polní cestì, ještì to šlo, ale když jsem podle instrukcí sešel na 
pìšinu, bylo hùø. Zakopával jsem o koøeny, vìtve mì šlehaly pøes oblièej. 
Svítil jsem si sice baterkou, ale nebylo to moc platné. Staèilo to tak na to, 
abych pìšinu neztratil. Ale i tak jsem se blížil k vysnìnému srubu, k ohni, 
ke kamarádùm a k veèeøi. Už jsem byl prakticky na høebeni kopcù a to 
znamenalo, že teï koneènì zaènu klesat a po slabém kilometru budu na 
místì. Pak jsem dorazil na rozcestí. To mì zmátlo, o nièem takovém mapka 
nic neøíkala a tím pøede mnou vyvstalo dilema, kam jít. Obì cesty skuteènì 
vedly dolù, obì pìšiny byly zhruba stejnì vyšlapané. Sedl jsem si na nej-
bližší paøez a pøemýšlel. A jak jsem tak dumal a zíral do mapky, nakonec 
jsem to vykoumal. Podle základního smìru je to ta levá. Sbalil jsem mapku, 
hodil batoh zase na záda a vykroèil. Právì v tom okamžiku mi zdechla 
baterka. Definitivnì. Žádný z mých oživovacích pokusù k nièemu nevedl. 
No nic, už je to opravdu jenom kousek.

S vyvalenýma oèima a napøaženýma rukama jsem se potácel tmou.

Pøipadalo mi, že už je to víc než kilák a že jsem už sešel níž, než jsem 
oèekával, jenže takhle potmì èlovìk snadno ztratí pojem o èase, o vzdá-
lenosti a nadmoøský výšce ani nemluvím. Naštìstí všechno má svùj konec 
a mìlo ho i moje strastiplné putování, protože jsem najednou vypadl na 
nìjaký palouèek a nosem skoro vrazil do srubu. Zarazilo mì, že pøed ním 
nehoøel oheò a ani uvnitø se nesvítilo.

„Že by šli na pivo?“ blesklo mi hlavou, když jsem si vzpomnìl, že tady 
pod kopcem je hospoda, kde jsou trampové velmi vítáni. 
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„No co, podívám se dovnitø a na kluky poèkám, pro dnešek mám 
courání už plný zuby,“ ubíral se dál tok mých myšlenek.

Po døevìných schodech jsem vystoupil ke dveøím a vzal za kliku. Fajn, 
bylo otevøeno. Vstoupil jsem dovnitø. Byla tam ještì vìtší tma než venku. 
Ve tmì jsem tápal a doufal, že si oèi trochu zvyknou aspoò natolik, abych 
se nepøizabil o nìjaký nábytek a našel postel nebo židli, na kterou bych se 
posadil a odpoèinul si. No, stejnì jsem zakopnul po pár krocích a padl na 
nìco, co mi pøipadalo jako odložený batoh.

„Takhle to prostì nejde,“ øekl jsem si a ještì vleže nahmatal v kapse 
bundy sirky.

Zapálil jsem první a uvidìl to. Krve by se ve mnì nedoøezal. To, na èem 
jsem ležel, byl chlap a z jeho zad trèela kudla. Ve svìtle sirky jsem mu 
sáhnul na ruku, že bych jako nahmatal puls, ale už první dotek mi prozradil, 
že je to zhola zbyteèné. Byl studený a tuhý. Postavil jsem se a horeènì 
pøemýšlel, co dál. Co se tady asi stalo? A jsem tam, kde jsem mìl být? 
Doufal jsem, že ne a že ten na zemi není nikdo z mých kamarádù. Další 
sirka mne zavedla o kousek dál a pøinesla další úlek. U zdi tam ležela 
rakev a v ní další chlap. Na toho už jsem ani nasahal, pokud jsem v tom 
slabým mihotavým svìtýlku mohl soudit, ten už byl mrtev nìjakou dobu. 

Došlo mi, že jsem úplnì jinde, než jsem mìl být. A taky že jsem se 
zøejmì pøipletl k nìjakému zloèinu, k vraždì, možná i dvojnásobné. V prv-
ním návalu paniky po tomhle zjištìní jsem chtìl okamžitì prchnout, dostat 
se do bezpeèí mezi kamarády a pak se postarat o ohlášení zloèinu pøí-
slušným orgánùm. Jenže nìkde vzadu mi zaèal hlodat èervíèek pokušení. 
Mám totiž kamarády, kapitána Sladkého, kterému øíkáme mezi trampy 
Kozina a je profesionálním kriminalistou na vraždách, a kamaráda Hároše, 
který je detektivem amatérským, nadaným nepochopitelnou intuicí a neu-
vìøitelnou klikou. Obì tyhle vlastnosti mu umožòují spolu s kapitánem øešit 
i ty nejsložitìjší pøípady, a to i takové, kde selhávají nejmodernìjší krimi-
nalistické postupy s veškerou vìdou a technikou. Teï jsem si na oba 
vzpomnìl.

Vždycky jsem jim závidìl, jak jim to spolu jde, a mrzelo mne, že jsem se 
stával pøi jejich pátráních jen jejich nezúèastnìným svìdkem. A najednou 
takováto pøíležitost. Možnost ukázat, že i já se dokážu o sebe v takové 
situaci postarat, že umím zajistit a zanalyzovat stopy, vyvodit z nich závìry 
a možná i dopadnout pachatele. 

Dnes už nevím, proè mì napadlo zaèít pátrat okamžitì. Jak jsem chtìl 
bez svìtla, potmì nìco najít? Proè jsem nepoèkal na ráno? Možná jsem 
nechtìl dát pachateli náskok, a naopak jít po stopì, dokud je èerstvá. 

Netuším, kolik jsem tam obìtoval sirek, aby svým krátkým životem 
zdroje svìtla pomohly k vyøešení zloèinu, ale skoro k nièemu to nebylo. 
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Pokud jsem mohl soudit, obì� už byla nìjakou dobu po smrti, protože     
tìlo bylo znaènì ztuhlé a studené. V prachu vedle nìj jsem našel celou 
øadu stop, kromì svých jsem tam vidìl celou zmì� nejrùznìjších otiskù    
bot. Pachatelù tedy bylo víc! Proè ale neodstranili mrtvolu? Možná, že 
neoèekávali, že by sem, do chaty uprostøed lesù, mohl nìkdo zabrousit. 
Vždy� i já tady byl vlastnì omylem. 

Sedl jsem si na bobek a ve tmì zaèal uvažovat. Povìstné šedé buòky 
mozkové se mi rozbìhly naplno, že by mi i slovutný Poirot mohl závidìt,        
a já splétal hypotézy, které jsem si chtìl následným pátráním ovìøit.           
Ta první byla, že ta mrtvola v rakvi je první a hlavní obì�, ten s nožem         
v zádech je náhodný svìdek, co mìl tu smùlu, že se sem zatoulal a vidìl 
nìco, co nemìl. Ta druhá, že ten nebožtík v rakvi zemøel z pøirozené pøí-
èiny a je tady jen proto, aby se k nìmu do rakve šoupnul ten zavraždìný     
a odstranilo se tak jeho tìlo, pìknì pøi pohøbu a všem na oèích. Tøetí 
možnost byla, že se nad tìlem obìti pohádali dva nebo více komplicù,      
že se tøeba jeden z nich chtìl pøiznat nebo naopak ostatní nahlásit, a tak 
musel být odstranìn. A ještì mne napadlo pár dalších variant, vìtšinou 
kombinací tìch tøí pøedchozích.

Byl jsem na sebe hrdý, jak mi stavba hypotéz jde, nicménì mi bylo 
jasné, že pro jejich ovìøení èi vyvrácení budu potøebovat mnohem víc 
informací a další detailní prùzkum stop.

Chtìl jsem se rozhlédnout po místnosti, jestli tam nìkde neuvidím 
nìjakou lampu nebo aspoò svíèku, abych mohl pátrat o nìco efektivnìji, 
tímhle zpùsobem bych byl za chvilku bez sirek a musel bych to minimálnì 
do rozednìní vzdát.

Pak jsem to uslyšel! Nìjaký šramot, vrznutí. Hmátl jsem k boku po noži 
a nahmatal jenom prázdné pouzdro. Polil mne studený pot, když jsem si 
vybavil, jak jsem odpoledne pøiletìl z práce a na poslední chvíli si v kuchyni 
krájel chleba na cestu a jak jsem si tam ten nùž položil, když jsem chleba 
balil do batohu. Propadl jsem panice. Celý rozklepaný jsem couval, až jsem 
zase zakopnul o nebožtíka s nožem.

Nápad, který jsem dostal, se mi pranic nelíbil, ale zoufalá situace 
vyžaduje zoufalé èiny. Bylo to sice nechutné, ale v tom strachu jsem to   
fakt udìlal. Odhodlal jsem se a zkusil ten nùž ze zad mrtvoly vytáhnout       
a ozbrojit se. Marnì, vìzel tam pevnì a ani se nehnul. A že bych s ním 
cloumal, to už bylo na mì moc. Vzdal jsem to a snažil se zmizet. Nìjak 
jsem se zamotal a najít dveøe mì stálo dalších pìt sirek. A ještì to nebyly   
ty správné. 

Místo venku jsem se ocitl v další místnosti. Chtìl jsem se vrátit, jenže    
ty pitomé dveøe se mi za zády pøibouchly a nešly otevøít. A do toho se  
ozval zase ten zvuk. To pøíšerné døevìné vrzání. Udìlal jsem pár krokù       
a obìtoval další dvì sirky. Najednou se mi pod nohama pohnulo jedno 
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prkno. Lekl jsem se, trochu ztratil rovnováhu a podíval se dolù. Tím ztratil 
ostražitost. Koutkem oka jsem zahlédl siluetu chlapa, jak se na mne zpra-
va øítí. Staèil jsem se otoèit, napøáhnout ruku s hoøící sirkou, zaregistrovat 
rozšklebený oblièej, vycenìné zuby a vypoulené oèi. Pak do mì plnou 
rychlostí narazil. Sirka mi vylétla z ruky a zhasla. 

Nekoneènou dobu jsme tam ve stoje a v èernoèerné tmì zápasili, pak 
jsem ztratil rovnováhu a naznak padal. Chlapa jsem strhnul na sebe. 
Poslední, co jsem cítil, byla silná rána do zátylku.

***
Probuzení bylo kruté. Nìkdo na mì vychrstl kýbl studené vody. Ležel 

jsem na zádech na trávì, nade mnou modré nebe, krásné modré nebe, 
které hyzdila jenom postava snìdého chlápka s kýblem v ruce. Podsaditý, 
kudrnatý, s mohutným knírem pod nosem, na sobì pruhované triko, pod 
nímž se nadouvaly namakané bicepsy. Koukal na mì krajnì nepøívìtivì.

„Teï mì dorazí,“ blesklo mi hlavou a málem jsem zase omdlel.
„Už se probral!“ houknul nìkam za sebe drsným, chraptivým hlasem.
Do zorného pole mi vstoupila další postava. Policista v uniformì.         

Na nepatrnou chvilku se mi ulevilo. Ale ani jeho pohled nebyl bùhvíjak 
pøívìtivý a mnì došlo, že jsem v háji. Myšlenky se v bolavé hlavì pøeci     
jen rozbìhly a pøinesly nejenom vzpomínku na hrùzy pøedchozí noci, ale       
i na moji prázdnou pochvu od nože a na to, jak se snažím vytáhnout 
vražednou zbraò z mrtvoly. Otisky prstù! Moje otisky prstù na vražedné 
zbrani v tìle obìti. Nejspíš proto na mì pravý pachatel zavolal toho 
policajta. Pokud rovnou nejsou spolèeni. 

Byl jsem v prùšvihu, z téhle situace se jen tak snadno nedostanu a moje 
detektivní dráha skonèí døív, než zaèala, a to dlouholetým vìzením! To jsem 
to tedy mým kamarádùm detektivùm ukázal! Horeènì jsem pøemýšlel,       
co øíct, jak se z toho dostat, ale mozek nìjak nechtìl spolupracovat. A tak 
ze mì vypadlo to nejbanálnìjší a nejstupidnìjší, co jsem v té chvíli mohl 
øíct.

„Já – já ho nezabil,“ vyblekotal jsem ze sebe.
Policista obrátil oèi v sloup a zavrtìl hlavou.
Snìdý chlapík vedle se ušklíbnul.
„To je od tebe hezký, mladej! Tak se tady pøestaò válet a koukej si vzít 

vìci a zmizet. Ale toho upíra, co jsi urval, napøed zase nasadíš zpátky na 
dráhu, já to po tobì spravovat nebudu, je to hrozná pakárna. To vloupání    
si tady vyøíkej se strážmistrem, máš štìstí, že se nic neztratilo, ani jsi nám 
nic dalšího nerozbil!“ odplivnul si, otoèil se a odcházel. 

Tím se do mého zorného pole dostalo nìco nového. Døevìná, pestøe 
pomalovaná stavba, která mìla koleèka a velký štít. A na tom štítì nápis. 

STRAŠIDELNÝ DÙM
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ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení II. 
KAREL HRUBÝ

Velká hospodáøská krize

Velká hospodáøská krize, která podobnì jako dnešní krize virová 
zasáhla celý svìt, zaèala sice krachem na newyorské burze, ale to 
postihovalo v poèátku jen banky, majitele akcií a velkých podnikù. Pak se 
zaèala valit nezamìstnanost, nejdøíve v Americe a poèátkem tøicátých let 
už citelnì v Evropì. Masového rozmìru jdoucího do milionù nezamìst-
naných to dosáhlo, když jsem chodil asi do tøetí tøídy obecné školy. 

Do dìtského svìta se taková událost promítá jen nepøímo. Tak na-
pøíklad jsem pozoroval, že moje obliba u nìkterých spolužákù vzrostla. 
Když jsme šli ze školy, doprovázeli mne èasto až k našemu domu, mluvili 
hlasitì, až si toho maminka všimla, pozvala je na talíø polévky a kousek 
chleba. A kluci chodili potom èastìji, maminka pak dìlala polévky ve vel-
kém hrnci na knedlíky. Ve ètvrti, kde jsme bydleli, žili samí dìlníci a drobní 
živnostníci. Mnozí z nich ztratili práci, jejich manželky zaèaly chodit 
nakupovat „na køídu“ nebo „do sešitu“, na dluh, který mìly splatit, až se  
zas táta nìkde uchytí. V domácnostech nastala bída. 

Moje maminka na dluh nakupovat nemusela. Otec byl zamìstnancem 
státních drah a stát ve svých podnicích nepropouštìl. Státní zamìstnanci 
byli vìtšinou málo placení, ale mìli své jisté – a to i v dobì hospodáøské 
krize. Teprve když mùj starší bratr, který se vyuèil instalatérem, byl na-
jednou také bez práce, vidìl jsem, co je to krize. Pokoušel se nejdøíve     
den co den nìco si vydìlat, nìkdy ho nìjaký malý samostatný instalatér 
vzal na výpomoc na mìsíc, dva, ale pak zase bylo to pusté prázdno             
a skleslost. Podpora v nezamìstnanosti byla tehdy nepatrná. Chodilo se 
týden co týden na pracovní úøad, do „Bídy“, jak se mu pøezdívalo. Tam 
dostávali ženatí s rodinou 20 korun na týden a svobodní polovinu. To bylo 
opravdu jen na suchý chléb a hustou polévku, které se staly denní krmí 
mnohých rodin. A tak se žilo velmi stísnìnì. Nìkteré odborové svazy pod-
porovaly své èleny malými pøíspìvky, tam pak byla bída trochu mírnìjší.

Krize byla otøesná. Nutila lidi chodit „na popel“, tj. na skládku odpadkù, 
které tam vyváželi na velkou plochu na okraji mìsta popeláøi, a tam se lidé 
hrabali, zda tam není ještì kousek poživatelného chleba nebo trochu 
marmelády v jinak vyprázdnìné sklenici. Nebo pár klacíkù do kamen, pro-
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tože na uhlí už nezbývalo. A na každém kroku byl žebrák, èasto invalida, 
anebo muzikant, harmonikáø a podobnì. 

Krize v té nejkrutìjší podobì trvala zhruba do roku 1935, kdy se hos-
podáøství zaèalo pomalu rozbíhat. Škodovka zase pøijímala do práce, 
pomalu se chytaly i menší podniky, obchodníkùm se zaèaly vracet dluhy      
a v domácnostech se koneènì jedlo sytìji. Mùj bráška našel ve Škodovce 
místo frézaøe, mamince se s rozpoètem rodiny dost ulevilo. Když už jsem 
smìl jako vìtší chlapec jít do biografu, chodili jsme do toho nejlevnìjšího, 
kde na bodáèku tj. v prvních øadách, to stálo jen jednu korunu. A když se 
setmìlo, zašustily papíry a zaèala se linout vùnì koòských karbanátkù, 
toho nelevnìjšího, co tehdy bylo k dostání u koòského øezníka hned vedle 
kina. To byl pro mne signál, že krize skonèila.

KARLA ERBOVÁ JAROSLAVU ŠTRUNCOVI

Díra do nebe

DOPISY PØES ØEKU STYX

„Tam nejezdi,“ øekla jsem svého èasu Jardovi, který byl do Kréty stejný 
blázen jako já a jel tam o mìsíc pozdìji než já.

„Že ona tam už dorazila elektøina?“ opáèil znièenì.
„Jo. A naftový motor. Je po idylce zvané Lasithi. Je po louce kopretin. 

Sem tam nìjaký ten bílý vìtrník na tebe ještì zamává u taverny – a šlus! 
Ale jinak je tam krásnì.“

Zaèalo to nenápadnì. 
Jednoho dne pøišel na naši spisovatelskou schùzi neznámý chlapík. 

Sedl si do kouta a nepromluvil. Pøíští mìsíc zase. Další opìt. Bylo to 
trapné. Co je to za mameluka? øíkala jsem si v duchu. Spisovatel a neumí 
promluvit?

Schùze byla pomìrnì rušná. Jednalo se o tom, jak získat peníze na 
vydání sborníku Mezi Radbuzou a Øeznou. Vznikl ze spolupráce 
západoèeských a bavorských spisovatelù a šlo tedy, mimo jiné, i o naši 
prestiž. Kdosi pronesl: „Karla má kontakty s energetikou, a� se tam pokusí 
nìco získat.“ 

Že bych z toho byla nadšená, nemohu øíci ani dnes, i když vím, jak to 
všechno bájeènì dopadlo. Ovšem, vymlouvat se bylo pro mne nepøijatelné. 
Asi jsem se jen tváøila. V tu chvíli se ozval onen nemluvný chlápek v rohu: 
„Já bych šel s vámi. Znám se s generálním øeditelem, chodili jsme spolu do 
školy.“ To se mi líbilo. Koneènì promluvil a navíc: jak!
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Dali jsme si sraz a zaklepali u tìch správných dveøí. Po nìkolika 
úvodních frázích z obou stran pravil mùj kolega nemluva: „Po telefonu jsem 
ti øíkal, o co jde. Tak kolik nám dáš?“ Pan generální se usmál a øekl: 
„Padesát tisíc. A protože máme dobré kontakty s bavorskou energetikou, 
postarám se, aby oni dali stejnou èástku.“ Slovo splnil. Vydání sborníku 
bylo zachránìno.

Vypili jsme kávu, pánové vzpomnìli na nìkolik pøíhod z dìtství, rozešli 
jsme se s úsmìvem a pøíslibem další spolupráce.

Sotva za námi zaklaply dveøe, staly se z nás malé dìti. „To je skvìlé!“ 
køièeli jsme na sebe a poskakovali po jedné noze. „To jsem ani neèekal,“ 
radoval se Jarda. „Jste úžasnej,“ neodpustila jsem si. „Kdy vám to jede?“ 
„Právì mi to odjíždí.“ „Když dovolíte, doprovodím vás na nádraží.“

Ledy byly prolomeny. Cesta na nádraží ubìhla v živém, pøátelském 
rozhovoru o nejrùznìjších vìcech, pøedevším o mé nadcházející dovolené 
na Krétì. Ukázalo se, že v této dvojici nejsem blázen do antického svìta 
jen já. Než jsme došli na nádraží, tykali jsme si. Ujel mi vlak, za dvì hodiny 
další. My nebyli schopni pøestat na sebe chrlit své znalosti, tìšení i radost  
z toho, že se stal jedním z naší party.

Od té doby byl Jarda na schùzích jako promìnìný. Plný nápadù, které 
vždycky zaèal jako první konkrétnì a nezištnì realizovat. Ochotný, kama-
rádský, obìtavý, plný humoru, prostì par�ák do každého poèasí. Jak jsme 
ho milovali! Vìdìli jsme, že nežvaní, ale koná. Že mùžeme pøijít s jakoukoli 
osobní vìcí, on první podá pomocnou ruku. A vìøil tìm, s nimiž spolupra-
coval. 

Jen jednou mìl vùèi mnì jisté pochybnosti. Hovoøili jsme o tvùrèích 
problémech, já se pøiznala, že nepíši lehce, že 30 verzí jedné básnièky 
není u mne nic moc. Jarda zapochyboval. „Tøicet?“ To jsem si nemohla 
nechat líbit. Pøi nejbližší pøíležitosti obdržel ode mne balíèek: 30 verzí 
poslední básnì. Malinká msta? Ale plná lásky. Však mi to oplatil.

Mìla jsem autorský veèer v Espritu. Trochu nervóznì jsem hledìla na 
pøicházející, sledovala pøedevším kolegy ze støediska spisovatelù. 
Pøicházeli, tváøili se divnì. Jeden to nevydržel a povídá: „Stalo se nìco 
strašnýho, ale já ti to nesmím øíci…“ Medvìdí služba. S tímhle podtextem 
se hodinu tváøit, že je vše v nejlepším poøádku, èíst, hovoøit s posluchaèi? 
Tápat: Co se pøihodilo?

Jarda nepøišel. Mrzelo mne to, ale stává se leccos, na poslední chvíli 
èlovìku nìco do programu vlítne, poøád mi nedocházelo, že to „nìco 
strašnýho“ se mùže týkat právì jeho. Øekli mi to teprve po skonèení 
programu…

Od té doby pøed každým svým autorským veèerem trnu hrùzou: Pøijdou 
ti, které mám ráda? Není na plzeòském nebi další nezahojitelná rána, o níž 
ještì nevím?
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Milý Jardo,

stojím na druhém nástupišti plzeòského nádraží a èekám na vlak do 
Prahy, jako už tolikrát. Na obzoru jehla svatého Bartolomìje protíná 
svìtlešedou oblohu a nese moje oèi výš, výš. Hluboko pod ní leží námìstí 
a ulice. Bedøicha Smetany, v ní sídlí Støedisko západoèeských spisovatelù. 

Vracím se. Opìt. Jako tolikrát, z èlenské schùze. Dnes viselo na 
nástìnce Tvoje parte. Všichni jsme se snažili tomu neblahému sdìlení 
uniknout oèima, ale co oèi – srdce to vìdìlo! A nechce vìøit, že ten bájeèný 
kamarád, obìtavý, aktivní, organizaènì schopný s tisíci nápadù, se 
smyslem pro práci týmu, odešel.

Pøed dvìma lety jsi pøišel s iniciativou, aby se Støedisko západoèeských 
spisovatelù aktivnì podílelo na záchranì Alšových sgrafit. Pøed necelým 
rokem s tím, že spoleènì s hudebníky, výtvarníky a divadelníky budeme 
vydávat èasopis SPEKTRUM, který bude mapovat kulturní zázemí Plznì.  
A nejen té, samozøejmì. Práce se schyluje ke konci, první èíslo se klube na 
svìt. Tvou zásluhou, Jardo.

A tak jsme Tì za všechno to starání necelý mìsíc pøed tou neblahou 
pøíhodou z vdìènosti zvolili naším pøedsedou – inu, nediv se, jsme v Èe-
chách, kde každý dobrý skutek musí být vzápìtí po zásluze potrestán.

Na tomhle nádraží jsem se tolikrát louèila, obèas i vítala, nejradìji tu 
vzpomínám právì na Tebe. Na to, jak jsme svého èasu po jednání u jistého 
sponzora – po jednání, které dobøe dopadlo a on ochotnì pøispìl na vydání 
sborníku Mezi Radbuzou a Øeznou – právì na tomhle nádraží s takovým 
zápalem hovoøili o Krétì, kam nás to oba táhlo, že mi ujel vlak. Už druhý! 
Už se z toho, milý kamaráde, nevyzuješ – patøíš k té krásné zemi na jihu 
stejnì jako k tomuto nádraží. Jestli se tam ještì nìkdy dostanu, slibuju Ti, 
že vylezu na horu Ídu a zavolám Tvé jméno. Jsem pøesvìdèena, že mi 
odpovíš, protože – to pøece jinak není možné!

S Tebou nás tìšil svìt, plný humoru tak lidského, tak chápajícího a ne-
zraòujícího. Je krutì nespravedlivé, že osud s Tebou sehrál žert nejkru-
tìjší, bez odvolání. Mlèíme a pøece každý v sobì neseme otázku: Proè? 
Proè právì tenhle èlovìk, u nìhož se každý ohøál?

Vlak pøijíždí, kamaráde z nejmilejších, už musím jít. Nebe se zatím 
zatáhlo mraky plnými deštì. Myslím, že nìjaký èas budu radìji, když 
neuvidím nad svým rodným mìstem hvìzdnou oblohu. Jsou tam tìch  
svìtù tisíce, já vím, ale jedna hvìzda chybí. Snad padla do nás, utìšuji se. 
Ale plzeòskému nebi chybí. Napoøád. 

                                                                   Tvá kamarádka Karla Erbová

Jaroslav Štrunc, Ing.
27.2.1934 – 2.4.1998 Plzeò,
vedoucí konstrukce turbogenerátorù Škoda Plzeò, prozaik a publicista, 
v roce 1998 pøedseda Støediska západoèeských spisovatelù.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Hluchá místa – Dolly Buster
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KAPKY DEŠTÌ

xxx

Jsem voda, obleèená do slunce
Zemì, nakadeøená korunami stromù

Tráva, protkávaná vìtrem
Jsem nebe, otevøená i tajemná
fantazijní galerie

xxx

Jsem vítr v tvých myšlenkách
Jsem voda, které se dotýkáš 
a moøe, do kterého se noøíš

Jsem oheò v tvém klínì
a slunce v tvých vlasech

MILENA KØÍŽOVÁ

Jsem...
Snìní

Ve snìní
jsem modrá - jako safír
jako nebe nad vodami

rùžová - jak holèièí mašle
prùhledná - jako køiš�ál

svìtlounce zelená - jako modøín

a jemnì záøivá - jak slunce v lese
èi andìlská tváø

Svítání

Když šedá strázeò stoupá
k vrcholkùm òader
a zeleò oblohy se øítí do údolí

slunce vyklopí svùj náklad do øeky
a koneènì svítá

Z ODKAZU

Hnusím si lesk dnù
planý

V tváø svìtu plesknu
jedinou dlaní

Ten verš vznešený
mysl má chová:

vìèné nic
Máje Máchova

Zbyteèné zcela
zdá se mi vše

Paul Celan
tak do Seiny všel

V peklo se bortí
svìt, Dante

Tutti morti
nunc salutant te

KAREL TRINKEWITZ

SENRYÚ
(s tématikou ZENU, TAO a s tématikou literární a filosofickou), 
13. 9. 1992
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Mouchy v kravinci
suchém,

jak by da Vinci
trus snoubil s duchem

Tím svìtem zhnusen,
Eiffelko,

zašlápnu sen –
a jdu na velkou

Píseò stará už
èpí pøiboudle

V Hararu
hniješ, Rimbaude

Psal básník zmoudøev
slova,

v houslovém pouzdøe
kulomet schovav

Nebe v jeseni!
Noc vždy stejná…

Je Seni
zas u Valdštejna

V listí houf husí
plove lhostejnì

Ètu si
slavì Montaigne

Týn se v kalužích
topí,

Kafka v žalu živ
táh zde své stopy

Svá léta sèet jsi,
Isso pilný,

psav štìtci,
než verš se vpil v nic

L’eau de vie básník
ze slov pije
Tváø vrásní

mu entropie

Èas utíká mi
absurdnì

Sám jak Camus
tlaèím káru dne

S Kantem tì chválím,
kosme!

Vìènost je v dáli,
zde hovínko schne

Svìte, jenž na mne
kadíš,

you pig, by damnet!
Zpívám ti kaddiš

Jdou vlny v žitì
jak pøíliv

K èemu žít je?
Van Gogh se støílí

K úplòku houkej,
výre!

Umøel John Cage
s hudbou sfér smíøen

Nad žitím zoufav,
Althusser,

zabil svou squaw
Na to taky ser

Lísteèku od bøíz
nesený,

smyèku odøíz
mrtvý Jesenin

Status quo ante
básním

S Vergilem Dante
jde k peklu. Já s ním

S Rimbaudem dupu
vztekle:

svìt plný hòupù,
sezóna v pekle!
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BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ 

Hantýrka
Znáte to, každé dítì je jiné. Nìkteré je pøíliš živé, jiné zase moc laxní. 

Jedno jí málo, druhé se cpe jak bezedné. Nìkteré neleze, jiné dlouho 

nechodí. A náš chlapeèek pro zmìnu nemluvil. 

„To pøijde,“ chlácholili nás všichni. „Najednou se to zlomí a ze dne na 

den bude mluvit v souvìtích,“ slyšela jsem odevšad. Žádný podobný 

zázrak se však nekonal. Když klouèkovi táhlo na tøetí rok, zaèal sice mluvit, 

ale rozhodnì ne ve vìtách. Svùj mluvený projev odstartoval takzvanou 

„plzeòštinou“. Kdo se narodil na soutoku ètyø øek ve stínu plzeòské vìže 

pøevyšující kopce, urèitì ví, o èem je øeè. 

Náš malý Míša rodilého Plzeòáka vskutku nezapøel. A co víc, on si          

s tìmi nìkolika regionálními výrazy naprosto vystaèil. Utvrdilo mì to v pøe-

svìdèení, jaké je to naše plzeòské náøeèí bohatá a kvìtnatá mluva. Slova 

jako „tó“, „tódle“, „tùto“ a „tamto“ mu dokázaly nahradit prakticky veškerou 

slovní zásobu. Pokraèovaly slovní nadstavby typu „tùdle“, „tydle“, „támdle“ 

a „tutady“. Až tehdy jsem si uvìdomila, proè se obèas používá pøirovnání, 

že nìkdo „tùtá“ jako Plzeòák.

Po období plzeòského dialektu pøišla doba patvarù. To jsou takové       

ty dìsivé zkomoleniny a výrazy, které si dìti vytváøí pro oblíbené vìci          

a kterým rozumí jen maminka, a i ta má nìkdy dost velký problém.

Že to s tou dìtskou mluvou není jen tak, se pøesvìdèila i naše babièka, 

které jsme jedno odpoledne svìøili Míšu na hlídání.

„Dáš si nìco k papání?“ ptala se starostlivì babièka vnouèka, který spo-

kojenì bušil kladívkem do hrnce. 

Pøi zmínce o jídle tøískání ustalo, Míšovi zasvítila oèka a pøicupital           

k babièce. „Babí, já cí bojùky!“

V tomhle pøípadì se babièka ještì úspìšnì chytala. „Borùvky nemám, 

brouèku, museli bysme je jít natrhat do lesa. Ale mám tu dobrý jogurtík.“

Chlapeèek se zamraèil. „Ogurt a kopity?“ zeptal se.

Babièka znejistìla. „Kopity?“ zopakovala pomalu. „To nevím, to asi ne-

mám… A nemìl bys chu� na nìco jiného?“

Míša se zatváøil zklamanì. Chvilku pøemýšlel a pak se mu hnìdá oèka 

rozzáøila. „Kukyòu, babí!“ zajásal. „Kotyjádovou kukyòu!“
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V babièèinì tváøi se zraèila hluboká beznadìj. Urputnì se pokoušela 

pøeložit, co po ní malý hladovec vlastnì chce, ale nakonec to vzdala           

a bezradnì zavrtìla hlavou.

Míša mìl pláè na krajíèku. Zkroutil pusinku do obrácené podkovy            

a smutnì si sedl babièce na klín. Zaèínalo mu docházet, že dnes žádné 

oblíbené pochutiny nejspíš nevyloudí. Po chvíli se mu však v hlavièce roz-

svítilo poslední svìtýlko nadìje a zvìdavì se podíval na babièku. „A pièu, 

babi? Pièu máš?“”

Vydìšená babièka se pøeklad hantýrky našeho chlapeèka dozvìdìla 

teprve až veèer, kdy jsme si ho pøijeli vyzvednout. A tak se kopity promìnily 

v piškoty, kotyjádová kukyòa v èokoládovou sušenku a pièa, jak asi správnì 

tušíte, v prachobyèejnou pizzu.

Konfrontace s pøíbuznými však nebyla nic proti tomu, když se Míša 

pustil do konverzace s cizími lidmi. Tøeba v tramvaji, v obchodì nebo        

jen tak na ulici. Vìtšinou to konèilo tak, že jsme urychlenì odcházeli do-

provázeni v lepším pøípadì rozpaèitými, v horším pohoršenými pohledy 

ostatních. 

Jednou jsme trávili letní odpoledne u Tøemošenského rybníka. Pomalu 

se sklánìjící sluníèko se zrcadlilo ve vodní hladinì, na které se pohupovaly 

bílé labutì. Sedìli jsme s Míšou na schùdkách a házeli kamínky do vody. 

Po chvilce se za námi objevila starší paní a zasnìnì pozorovala dlou-

hokrké labutì. Poté se zjihle podívala na mého chlapeèka a pohladila ho po 

vláskách.

„Ty jsi ale hezká holèièka,“ zašišlala na nìj. 

Tady musím upozornit na jeden malý, ale podstatný detail – Míša mìl už 

od narození krásné dlouhé vlásky a my rodièe, staøí bigbí�áci, jsme nemìli 

srdce mu je ostøíhat. K tomu si ještì pøidejte jeho velké oèi a neskuteènì 

husté øasy, které zdìdil nikoliv po mnì, ale po svém tatínkovi, a zámìna     

s opaèným pohlavím je nabíledni.

Míša se na paní trochu nevraživì podíval.

„To je kluk,“ odvìtila jsem. Byla jsem na tenhle omyl už zvyklá.

Paní se však nenechala vyvést z rovnováhy. „Ty jsi ale hezký chla-

peèek,“ zašišlala podruhé. „A víš, co je támhle za ptáèky?“

Její roznìžnìlý výraz zmizel pøesnì ve chvíli, kdy se na ni Míša otoèil     

a naprosto bezelstnì ji odpovìdìl: „Jebutì!“
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Povìry a pøedsudky

POSTPRAVDY

Je velice obtížné, ne-li nemožné, zachovat si za všech okolností 

soudnost a zdravý rozum. Mezi nebem a zemí jsou totiž vìci a dìjí se    

jevy, jež se vymykají logice a navzdory veškerému vìdeckému pokroku    

se vzpírají uspokojivému, vìdecky zdùvodnitelnému vysvìtlení a tím i po-

chopení. A protože nejsme pány svého osudu, snaží se mnozí získat, a� už 

odkudkoliv, nìjakou protekci. Nebo si dávají pozor na to, aby si to tam 

nìkde, kdo ví kde, nerozházeli. 

Proto se to a to musí zaklepat, jinak by to, o èem mluví, nemuselo dobøe 

dopadnout. Když se jim už delší dobu nìco daøí, nesmí to zakøiknout. 

Tøináctého a v pátek bývají ve svém konání obzvláštì ostražití, aby je 

nepotkalo nìjaké neštìstí. 

Když si takoví sáhnou v Plzni u kostela na andìlíèka, požádají tím         

o pøímluvu tam nahoøe. Andìlíèek za ta léta vzal již z poloviny za své, 

každý prosebník si s sebou odnese nìco molekul železa, z nìhož byl 

vyroben. Zato se leskne jako vyleštìný drahokam.

Sportovci si poøizují, aby se jim daøilo, maskota a na závody si berou 

šálu èi nìjakou jinou souèást obleèení, v nichž døíve uspìli, takže lze 

pøedpokládat, že jim pøinášejí štìstí. Herci zas pøejí svým kolegùm, aby si 

zlomili vaz. Urèitì to nemyslí doopravdy, aby se zbavili konkurence. Mají za 

to, že jinak èert by si je vzal.

Je normální v pøípadì onemocnìní navštívit lékaøe. Je rovnìž normální, 

že lékaø vìtšinou pacienta vyléèí. Ale nìkdo také, obvykle na nìèí 

doporuèení, zajde, když na to má, k léèiteli. Když i v takovém pøípadì 

nemoc pomine, je to zázrak. Zázraènì uzdravený pak léèitele doporuèí 

všem svým známým. 

Nìkteøí dokonce dají na kartáøky, ètení z ruky, snáøe, astrologii a po-

dobné okultní vìdy a praktiky, jejichž zlatá éra pøeci jen už patøí minu-      

losti. Ale na jejich místo se postupnì derou zvyklosti nové, takže stále je    

na co spoléhat a èemu vìøit. Z nièehož nic se všude v každém bytì 

najednou objevily geopatogenní zóny. Bylo tøeba trochu šoupnout poste-     

lí a už se nebylo èeho bát. Zvláštì když se ještì pod postel dala rušièka 

škodlivých vln. V pøírodì se pak zaèala nacházet místa nabitá pozitivní 



18

energií, tam se doporuèuje pobývat a nabíjet se jí. Ozdravnou sílu lze 

získávat i od starých, mohutných stromù. Místùm s negativní energií je lépe 

se vyhýbat. 

A� už jde o køes�any èi ateisty, pøipouštìjí mnozí možnost reinkarnace. 

Obèas si dokonce i na nìco z minulého života vzpomenou, vìtšinou v nìm 

byli nìkým významným. Také zjiš�ují, že to znají i tam, kde za tohoto života 

nikdy nebyli, a poci�ují, že jsou s takovým místem zvláštním zpùsobem 

citovì spjati.

Ale ti ze všech nejpøemýšlivìjší se stávají záhadology. Odpoví-li jim 

dotázaný na otázku, jak asi tak mohly vzniknout kruhy v obilí, že neví, 

odpoví mu tazatel, tak vidíš. A zahrne ho snùškou mnoha dalších pøíkladù 

nevysvìtlitelných jevù. Zatímco neodborník se diví a žasne, záhadolog se 

raduje. Má radost z toho, že svìt je plný záhad a on že je pøes nì odborník. 

Cokoliv si nìkde o nevysvìtlitelných jevech pøeète, všemu skálopevnì vìøí, 

i když nebyl pøi tom a sám to nevidìl.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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MLADÝ ZÁPAD

JITKA ROSENBAUMOVÁ 

Pojï blíž a žasni
x x x 

Tam, kde svìt nestaèí

jsou tvoje oèi 

chrání vše, co je mi drahé

i když mi snad budeš chtít lhát

co je voda a co pevnina

tvoje oèi neznají bøehy

vlévají se proudem

do mých udivených zornièek

zhlíží se v nich samo

slunce

jako v moøském zrcadle

v každém pohledu mì

konejší

bronzové a jantarové

teplé sluneèní paprsky

smìjící se dìti 

a setkání nejsvìtlejších dní

tisíckrát nalézám i sebe samu

a když mì zradí tvá ústa

tvé oèi vìdí

tvé oèi chápou

tvé oèi mì pokaždé 

pøivedou zpìt

Copak asi dìlají

tvoje oèi?

Lidé také mají sklon ke zbožš�ování nìkterých jedincù, nìkdy v nìèem 

výjimeèných, jindy naopak v nièem. Napøíklad pubertální dívky upadají do 

transu na koncertech svých idolù. Ale soudnost mnohdy ztrácejí i dospìlí. 

Ony i oni jsou schopny a schopni vidìt v nìkterých smrtelnících takøka 

bohy. Tøeba v nìkterých politicích. Obzvláštì v pøevratných dobách se 

vyskytnou proroci, kteøí, zdá se skoro všem, jako jediní dokážou uhodit 

høebík na hlavièku. Hodnì znalcù pak jistì souhlasí s tím, že Gott je, èi byl 

nebo dokonce navždy bude, Bùh. Jiní zas vidìli Boha v Maradonovi. Jsou 

ale i pochybovaèi a škarohlídi a ti si myslí své.

Tím, co je podstatou náboženství, je pro nevìøící lepší se moc neza-

bývat, natož nìco z toho zpochybòovat. Máme náboženskou svobodu         

a nechme proto každému jeho nebe. Je však možné pøedpokládat, že jak 

nevìøící, tak i vìøící køes�ané by mohli být spojenci v odmítání povìr 

nemajících oporu v církevních naukách. Ale pøiznejme si, nebyla by na 

svìtì nuda, kdyby byli všichni skeptici, co nevìøí nièemu, na co si nesáhli    

a co nevidìli na vlastní oèi?
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x x x

Nebudu se ptát, kdo jsi,
budeš pak tolik odpovídat,
že se tì nestaèím nadechnout.
Život se nemá prokecat,
život se má prožít.
Tiše prahnu
s hlavou na tvém rameni
bez hnutí,
jako bych se bála, že v každém
                                             pohybu 
uplyneš øekou 
se støíbrnými rybkami,
kluzkými, hnusnými potvorami,
které neplní nic,
jen mì vrhnou do samoty
s vyprchalým dechem krásného 
                                    snu na rtech.

Ráno se nic nedovíš
a veèer už ti nepøekážím.
Jsem zabiják textù
a chci ti jen psát.
Je to tak lepší.

x x x

Pojï blíž a poslouchej,
jak odevzdanì
chladnou hebké trylky
korunami stromù
ke hvìzdám.

Pojï blíž a žasni,
jak pùvabnì zve noèní motýly
opojné svìtlo koketujících lampionù.

Úsmìvy lesknoucí se vínem
zakrývají ostych,
honosné sklenky zvoní pøíslibem
a bolest oèí z té okázalosti
opomíjí

sotva viditelnou skvrnu
na ubruse.

Úlevná a útìšná vùnì
zchátralých vteøin
uspává padající stíny
až k hlubokým koøenùm noci,
kde v branách tikne plaché
Teï.

Svìtla brzy pohasnou
a ztmavnou do nachova.
Každý kout se halí
do zamèených hlasù.
Propouští je.
Roste.
Otvírá se
pro tichounkou náruè
splnìného pøání.

Pøijï blíž
a už nikdy
Nikdy
nezapomeneš.

x x x

Rozbøesk.
Sféry tónù dychtivých i mdlých,
kalné nebe,
slunce stydící se v závojích.
Žalnì v mlze tanèí
nahé stromy, 
knìžky bez ozdob
pohøbívají zmrzlá tìla kvìtù,
rámy zneuctìných stop.
Zbloudilému
po tváøích se plíží matný chlad.
Mrtvá slova.
Nic, po èem by se dalo toužit.
Tušit.
Ztrácet.
Nic, co by se dalo milovat.
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Každá generace je jiná, vždy� žije v jiné dobì. Každá literární generace 
je jiná, autoøi i ètenáøi si pod pojmem literatura pøedstavují nìco jiného.     
Již druhá knížka zaèínající autorky Terezy Herzogové nám pomùže pood-
halit vkus té souèasné.

Když jsem se však probrala z lihového deliria po bujarých oslavách 
úspìšnì absolvovaných státnic, stalo se nìco zvláštního. Jednoho 
krásného veèera mì po dlouhých letech navštívila múza. Svùdnì na mì 
mrkla a vlepila mi velice inspirující polibek. A já zaèala zase psát. Velmi 
intenzivnì. Psavci mì zcela jistì pochopí. Takový gejzír inspirace se totiž 
musí neustále zachycovat. Není radno vzdalovat se od svého kompjùtru 
moc daleko, protože stále hrozí šance, že vás každou chvilku mùže 
napadnout nìjaká geniální myšlenka. Nebo tøeba zachvátit další vlna 
nutkavé potøeby psát. Grafomani urèitì ví, o èem mluvím. 

Je obecnì známo, že dnešní mladá generace právì neholduje litera-
tuøe, a tak jsme svìdky efektu témìø obrozeneckého: jsme jaksi povinnì 
nadšení, když nìkdo nejen ète, ale dokonce píše! Je faktem, že literatura 
již nemá velké hrdiny a velké pøíbìhy, je faktem, že literatura už neuèí lidi, 
jak spolu mají kultivovanì mluvit. Má jiné funkce. Dobrá, tak doufejme,      
že alespoò bude touto generací ètena.

Indiánské léto Terezy Herzogové (NAVA, Plzeò 2020) je soubor dvanácti 
kratších próz. Všechny jsou spjaty subjektem vypravìèky, do níž se pro-
mítá osoba autorky tak, že se ètenáøi jeví jako její životní pøíbìhy. Pohled 

ILONA GRUBEROVÁ

Každá generace má svou literaturu

(NE)KRITICKY

x x x

Chci hledat 
všechny excentrické body 
                                         tvého tìla,
zajmout se v nich,
poskládat tvé kubistické já,
abych se pak mohla kochat
zrùdností spontánního nápadu.

Zaváhám a svléknu
sebe z ješitnosti,
tebe do pøijetí.
Bude to troufalost,
ale bude tak skuteèná,
že neodoláš
a prosákneš se mnou
ospalé závory nestráveného èasu.

Prahnu po píscích soužití.
Náramnì se hodíš.
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vypravìèe a autorská øeè jsou osobité a nepostrádájí  humor, což velmi pøi-
spívá ke ètenáøskému zážitku.

Soubor textù tvoøí z hlediska formálního nìkolik povídek založených     
na schématu vypravování, tedy s patrnou zápletkou a rozuzlením, napø.      
Na bìžky, V zubaøském køesle, Dolomity pro dìcka. Zvláš� formálnì 
zajímavá je povídka s názvem Horolezecká. Je tvoøena pøevážnì jedno-
stranným dialogem dvou horolezcù na výstupu, z nichž jeden po krátkém 
vytahování se už nemùže mluvit a jen funí, až nakonec s trochou èerného 
humoru se zdá, že spadne. Ovšem nejde o tragiku, ale o humor. Dobøe 
cítíme z textu, že lano bylo pevné. A bavíme se zde výjimeèným souladem 
obsahu a neotøelé formy. 

Ostatní texty jsou po formální stránce poklidným vypravováním 
hranièícím s dìjovým popisem. Snad tato forma vyhovuje ztvárnìní právì 
takových pøíbìhù, jde zde tedy rozhodnì o soulad obsahu a formy.            
Po stránce obsahové je obtížné rozeznat, kdy se jedná o literární záznam 
nìjaké pøíhody, která se autorce do znaèné míry skuteènì pøihodila, kdy jde 
o nìjaký literárnì ztvárnìný obecnìji platný pøíbìh a tedy o jakési zachy-
cení obecnì lidských životních prožitkù. Mám na mysli napø. Svìtlušky, 
zachycující klasický trojúhelník Adam – nedospìlý muž, vypravìèka – 
životem nezkušená dívka, Michal – charismatický ètyøicátník, který klasicky 
ženu získá zkušeností. Vypravìèka/hrdinka však tato líèení pojímá velmi 
specificky: prezentuje je tak, jako by to byly jen její osobité životní prožitky. 
Velmi podobnì v próze Pod vodopády vidíme dìtský neutuchající záchvat 
pláèe, v Indiánském létu obraz babièky soužící mladší èleny rodiny prací  
na zahradì a ve Štafetì života obraz úmrtí babièky v LDNce a zároveò 
zrod nového života. A�si se to stalo právì takhle, nebo jde o autorskou 
licenci. 

Aby se tyhle pøíbìhy staly skuteènými povídkami, chybí jim jistý literární 
pøesah. A staèilo by skuteènì málo – emoce zachycovat tak, aby si je prožil 
ètenáø víc než autor textu (což je ovšem problém prací øady žen - autorek). 
A pak tøeba najít onen rys, který má podobný pøíbìh u nás, u všech lidí. 
Protože pøíbìhy Indiánského léta vskutku mají tenhle potenciál. Každý       
z nich prožilo v malých obmìnách mnoho lidí. Ale ano, také já jsem hrála 
divadlo, vylezla na tøítisícovku, mìla nezkrotné malé dítì, zemøela mi 
babièka atd.

A propos Dezolát. Tak vypravìèka a hlavní hrdinka nazývá nìkoho,        
o nìmž pozdìji ètenáø zjistí, že je jejím partnerem. Tedy alespoò potud,      
že spolu mají dvì dìti. Nikdy se nedozvíme, proè mu právì takhle øíká.     
Na první pohled je to urážlivá pøezdívka. I když si nemyslím, že bychom 
musely my ženy øíkat svému partnerovi miláèku, drahoušku èi podobnì, 
pøesto lze použít jméno nebo vysvìtlit pùvod pøezdívky, tedy proè ji mám 
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pro partnera za výstižnou. Dezolát je postava hrající hlavní roli hned v nì-
kolika pøíbìzích (Do Ádru, Na bìžky, Dolomity pro dìcka, Pod vodopády), 
pøesto jeho charakteristika, pokud je vùbec nìjaká, je jen vycházející          
z promluv èi pár situací. Trochu naplocho usoudíme, že je hodnì podobný 
Ozzákovi ze známého seriálu. Ovšem v dalších pøíbìzích má hrdinka - 
vypravìèka i další partnery: s Matìjem èeká dítì (Štafeta života), s Micha-
lem má dle svého soudu romantický vztah (Svìtlušky). Trochu postaru 
bych oèekávala ponìkud poøádek v tìchto vztazích, aby ètenáø mohl lépe 
prožívat autorèiny pøíbìhy. 

Po jazykové stránce jsou texty Indiánského léta ucelené, autorský styl   
je chvályhodnì jednotný. Vìty jsou komponované pøíbìhovì, každá 
posune dìj o kousek dále, jakoby kloužou do ètenáøovy mysli. Zvláštì          
v øeèi autorské. Øeè postav je ponejvíce v hovorové formì, zøetelnì proto, 
aby se pøiblížila skuteèným promluvám. Je ovšem cítit, že skuteèné pro-
mluvy tìchto postav by znìly ještì daleko jinak, a tak se tento zámìr         
ne zcela daøí. Vždycky budu obdivovat Hemingwaye nebo Èapka, v jejichž 
podání spisovný jazyk zní zcela pøirozenì hovorovì. Anebo Viewegha, 
který dokáže pracovat s hovorovou až obecnou formou jazyka velmi 
literárnì.

Opravdu nejsilnìjší zbraní autorky je její jazyk vyznaèující se jemným 
druhem humoru. Nese rysy osobitého autorského stylu. Bohužel nevím, 
zda je tato osobitost silnìjší ve chvílích, kdy si autorka dává na psaní vìtší 
pozor, nebo naopak nedává. Každopádnì je schopná napsat i takovéto       
v širokém slova smyslu figury: 

Když jsem však nenápadnì vystrèila hlavu ze dveøí, žaludek se z veli-
kosti scvrklého jablka zmenšil na velikost mandle v èokoládì. 

S pøibývajícím vìkem jsem totiž zaèala pøibývat nejen na váze, ale i tro-
chu na rozumu a ten zaèal dost dùraznì odporovat tìlu, aby lezlo po 
studeném kluzkém šutru kamsi vzhùru, když zemská gravitace neúprosnì 
pøitahovala moje tlusté pozadí zcela opaèným smìrem. 

Když už jsem zaèínala mít podezøení, že mi nìjaký šotek sedí v puse     
a hraje na trojklanný nerv jako na harfu, rozhodla jsem se vyhledat péèi 
odborníka. 

Každý zaèátek, tedy textu  i psaní vùbec, je tìžký. Ïábel se skrývá v de-
tailu, øíkává se. V literární tvorbì je tím ïáblíkem spisovatelské øemeslo,     
tj. bezmyšlenkovitá dovednost použít formu, kterou si usmyslím, pro obsah, 
který mi múza (používám slova autorky) pøinese. Dál nemíním nic øíkat,   
tím ménì namítat. Názor na slova podobná tìm mým jsem si od autorky    
již vyslechla.

Tyto divadelní – no, øíkejme tomu slušnì – veèírky, slouží samozøejmì 
pro zjištìní pozitivní a také (a to vìtšinou) negativní kritiky od divákù, 
divadelních kritikù, recenzentù, hnidopichù, rejpalù a jiných jim podobných. 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Jan Frána (1965 Plzeò) - manažer a prozaik

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a publicistka

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Milena Køížová (1952 Plzeò) - v Plži debutuje

Jitka Rosenbaumová (1996 Plzeò) - studentka bohemistiky, v Plži debutuje, 

žije v Tøemošné

Pavel Štýbr (1957 Tachov) - stavební technik, básník a výtvarník, žije v Záluží

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

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

žije ve Strašicích
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