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POESIE 
 
 
1.místo 
 
David Kořínek, Hradec Králové 
 
Ta nejkrásnější smrtelná 

 

Dneska ráno 

si mě vzali 

půllitr 

přesněji 

čtyři sta šedesát tři 

mililitr ů 

 

a já si nepřipadám 

o nic víc 

prázdnější 

 

o nic víc dál 

než když každý týden 

uteču svých 

sto sedmdesát tři 

kilometrů 

od tebe 

a za tebou 

 

mám tě 

tkání proloženou 
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a kolem žil 

i kolejnic 

omotanou 

jak tu nejkrásnější 

smrtelnou 

chorobu 

 

dneska ráno 

si ze mě vzali skoro 

půllitr tebe 

 

divný kouzlo 

anonymního 

dárcovství 

 

a zítra zas nastoupím 

na vlak 

a budu utíkat 

před tebou 

i sebou 

celých sto sedmdesát tři 

kilometrů 

 

ale vrátím se 

jak těch 

čtyři sta šedesát tři 

mililitr ů 

tebe 

produkovaných 
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mým tělem 

 

po kapkách 

 

Synapse 

 

Hodiny a minuty se ti 

rozpíjejí kolem očí 

a ty se zas 

zběsile 

snažíš o něco 

prodloužit den 

 

každá vteřina 

má svůj 

význam 

 

jenže ty ti unikají 

po nástupištích 

a schovávají se 

v podchodech 

 

jsi jen další 

synapse 

mezi městy 

na jejíž význam 

se teprve čeká 

jsi tlukot 

srdce 
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hodinek 

 

tak si ještě naposled 

potáhneš její vůni 

a zadržíš dech 

 

uvnitř už dávno 

cítíš bouři 

to jen déšť 

 

ještě není 

 

vidět 

 

Svatozář 

 

Každej člověk má 

svýho strážnýho anděla 

 

ne nutně bílýho 

a s křídlama 

prostě jenom 

lepšího 

než je člověk sám 

 

já toho svého rok 

pálil cigárem 

v noci škrtil 

na 
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svatozáři 

a vrážel mu 

kancelářský sponky 

pod nehty 

 

nesmrtelnost 

jenom bolí 

brečel mi za oknem 

a já pochopil 

že 

 

každej anděl má 

svýho zlýho člověka 

 

 

 

2.místo 

Vladimír Cetkovský, Zlín 

 

THAJSKÁ ČÁRA PONORU 

(glosa k jedné povahové vlastnosti Seveřanů, projevující se v multikulturních společenských 
zařízeních a komunitách) 

 

Když přijede do bordelu šťára, 

po Noru tam zbyde jenom čára! 

 

SOVĚTSKÝ LETEC ZACHOVÁVÁ I P ŘI PÁDU PROUDOVÉHO LETADLA VŽDY CHLADNOU HLAVU  

Nedělám si iluze, 

že vylezu ILu ze. 
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PLÍHAL ŮV DĚDA 

Uprostřed orlic a svastik 

těším se domů na styk. 

 

ASYMETRICKÝ UM ĚLEC 

Sepsal báseň o sově, 

vychýlenou osově. 

 

NÁLADY SEXUÁLN Ě ŽIJÍCÍHO TEORETICKÉHO FYZIKA  

Zmizet rychlej 

nežli foton, 

chtěl bych vždycky 

těsně po tom. 

 

MÁ MILENKA MÁ ŘADU VLASTNOSTÍ  

Přičemž „udělat se z řečí pivních“ 

je z ranku těch pozitivních. 

 

POVZDECH MLÁDENCE SPECIALISTY  

Není zrovna praktické, 

mít rád ženy lesbické. 

 

KLIKA Ř ROMMEL  

V bitvě u El Alameinu 

oslímu se vyhnul lejnu. 

 

ZAČÁTKY ČERVENCŮ 

Velehradská demonstrace Víry 



8 

 

8 

rok od roku přestává ctít míry. 

 

POKYNY SPOLEČNOSTI PŘÁTEL ŽEHU  

Netvořte nám hloučky 

u rozptylové loučky! 

 

 

 

Martin Voráč, Praha 

 

Boží láska 

 

jak perla 

v lastuře ukrytá 

je Boží láska 

 

zrnko písku 

obalené bolestí 

co roste do krásy 

 

riskují pro ni 

v hlubinách hledají 

v hlavě hučící krev 

 

a pak 

 

smrtí nevinného tvora 

se v dlani poklad ocitá 
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a zdobí 

 

koruny králů 

šíje krásných žen 

nebo krky poběhlic 

 

octem se čistí 

tím, co Kristu 

na kříži dali pít 

 

octem 

co neuhasí 

žízeň 

 

po tobě 

Otče... 

 

 

Procházka zrcadlící se Prahou 

 

Tam, 

pod starodávným Vyšehradem, 

na hladině řeky 

poseté okvětními kvítky plachetnic, 

zrcadlí se jezdec s koněm ve skoku, 

aby pak s plesknutím dopadl, 

a voda jak malé vltavíny vylétla až k pobořeným hradbám. 

A on, nezastavuje se ani u starého pramene pivovaru, 
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odcválal dál k Neumětelům. 

 

Tam, 

mezi Malou stranou a Starým městem, 

mezi pěnou Staroměstského jezu, 

zrcadlí se sochy z kamenného mostu, 

propletené s Petřínskou rozhlednou. 

Občas se postavy rozvlní, 

když kachna, či racek 

s chechotem na zobáku 

dotknou se hladiny. 

A blesky fotících turistů 

dodávají tobě, Praho, 

světový lesk. 

 

Tam, 

na hladině řeky, 

když díváš se od Hradu do srdce magického Josefova, 

zrcadlí se rozkvetlá louka pražských věží. 

Jaká krása! 

Baculaté zlaté panímámy 

a štíhlé zelené koketky, 

jak z povídek malostranských, 

tancují a vlní se 

v rytmu rybářových pádel. 

Slyšíš ty zvony? 

 

Tam 

kde zrcadlí se svatozář koruny divadla, 
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natrhal jsem kytici z tvých věží 

- pro tebe, Praho. 

Já unesl bych je stěží, 

však ty, moje Praho, 

poneseš je stále na svých ulicích, 

na svých domech, 

na svém dechu, 

na svém snění... 

 

Kéž nikdy, moje milá Praho, 

neupadneš v zapomnění... 

 

toužím s tebou ležet 

toužím s tebou ležet 

bok proti boku 

bez průsečíku těl 

beze slov 

prostě 

jen tak... 

 

ztratit se v tvých očích 

a dlouho v nich zůstávat 

vnímat vůni tvého dechu 

a dotýkat se vánkem úst 

 

toužím proplést své prsty s tvými 

hladit něhou neposedné vlasy 

prožívat tvoji kůži 

vstupovat duší do duše 
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mít tě v náručí 

nespat celou noc 

a obávat se prvních slunečních paprsků 

ukončujících náš společný akord 

 

a mluvících o dalším očekávání... 

 

 

Próza 
 
Ondřej Hník, Praha 

TŘI MIKROPOVÍDKY: FRANCIE, VOLTAIRE, JEZUITÉ 

 

FRANCIE 

Když jsem byl ve Francii, neměl jsem tam žehličku. A tak se mi kalhoty a košile vršily do takový 
hromady, až jsem je jednou prostě vyžehlit musel. Ale čím? Abyste rozuměli, nebyl jsem tam na 
koleji, ale v pokoji pro cizince, kde široko daleko nikdo žehličku neměl. Vlastně tam nikdo široko 
daleko ani nebyl. A prachy na žehličku už jsem neměl. 

Při pohledu na radiátor mně ale napadla spásná myšlenka. Válel se na něm rozečtenej Filosofickej 
slovník od Voltaira. Jak jistě víte, Voltaire se nejmenoval Voltaire, ale Francois Marie Arouet. Pustil 
jsem si ten radiátor naplno, no a asi tak za hodinu byl ten slovník prohřátej od spoda až po horní 
desky, za dvě hodiny byl horkej. No a tím horkým slovníkem jsem pak žehlil. 

No a nedávno jsem doma, ve skříni, úplně vzadu, vyhrabal jedny kalhoty, který jsem měl shodou 
okolností tenkrát s sebou ve Francii, a uvědomil jsem si, že od tý doby jsem je neměl a že od tý doby 
je nikdo nežehlil. Takže byly ještě vyžehlený tím Voltairovým Filosofickým slovníkem, tak jsem si 
řek, nebuď blázen, nech si je takhle, jak jsou, na památku, už nikdy v životě nebudeš mít jiný kalhoty 
vyžehlený Voltairovým Filosofickým slovníkem přímo ve Francii, nahřátym na francouzskym 
radiátoru univerzitního pokoje pro cizince. Řek jsem si, nebuď blázen, nech ty kalhoty takhle, jak jsou, 
nech je takhle pro svoje děti, a až jim budeš vyprávět, jak sis ve Francii žehlil, ukážeš jim ty pláťáky. 
A pak si je třeba jednou vezmeš na sebe, jestli se do nich ovšem vejdeš, a prostoupěj tě ty myšlenky 
z toho slovníku, kterej je, když se mu rozumí, geniální. 
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No, a teď všichni víte minimálně to, že Voltaire napsal Filosofickej slovník, že jo? A to mně úplně 
jako učiteli stačí. 

 

VOLTAIRE 

Voltaire byl geniální a taky geniálně mazanej. Napsal útočnou divadelní hru Mohamed, a aby uniknul 
stíhání Jezuitů, tak tu divadelní hru fikaně věnoval papežovi. No, takže až sepíšu novou koncepci 
školství, který už nebude založený na strachu (žáci se často bojej učitelů, učitel se často bojí 
zástupkyně, zástupkyně se často bojí ředitelky, ředitelka se často bojí zřizovatele a inspektora atd.), a 
na nesmyslnym plnění ještě nesmyslnějších úkolů, stejně tak, jako to chodí v kasárnách, věnuju jí 
rodičům, protože řada rodičů brzdí a blokuje opravdovou reformu ve školství; když jsem s dětma 
mačkal noviny a ptal se jich, co viděj v těch zmačkanejch novinách, nebo dělal z papíru dalekohled a 
díval se s nima na vzdálený planety a popisoval, jak to tam vypadá, tak za mnou naklusalo několik 
maminek a ptaly se, jestli tohle taky jednou bude u přijímaček na střední... 

 

JEZUITÉ 

Když měla moje nejlepší kamarádka svatbu, trhali mi osmičku. Teda ten den dopoledne mi ji trhali, 
teda trhali, páčili, hodinu čistýho času mi ji páčili, krev stříkala všude kolem. Obřad shodou okolností 
vycházel přesně na dobu, kdy jsem stačil dojet od zubaře naproti Libeňskýmu zámečku do kostela 
svatýho Ignáce na Karlově náměstí. No a z obřadu jsem vybíhal ven před kostel odplivávat krev, která 
mi z tý díry po osmičce pořád tekla, odhaduju tak patnáckrát za ten obřad, že jsem vyběhnul, no a 
nějaký báby vokouněly před tím kostelem a myslely si, že mám nějaký vnitřní stigmata, nebo co, tak 
na mě hleděly jako na zjevení, jako na svátost. Chudák svatej Ignác z Loyoly, co založil jezuitskej řád, 
a chudáci všichni jezuiti. 

No a pak byla hostina na parníku na Vltavě, jenže já nemoh pít, protože jsem byl nadopovanej 
brufenama a taky ještě těma zubařskýma anestetikama, tak jsem si objednával jednu malou dvanáctku 
za druhou a přikládal si ji na tvář, kde jsem měl vytrhnutou tu osmičku, na horní palubě bylo šílený 
vedro, takže ty piva rychle teplaly, ptáte se možná, proč jsem si objednával plzně dvanáctky, když 
jsem je stejně nepil a používal je jenom na chlazení bejvalýho zubu, takže by mi mohly teoreticky 
stačit desítky, nebo třeba matonky, no protože to byla přece svatba, a svatba je slovo příbuzný ke slovu 
svátek, takže na svatbě by se mělo jíst a pít svátečně. 

Snad je ta kamarádka s tím týpkem, co si vzala v den, kdy mi trhali osmičku, pořád šťastná. Stejně 
kdyby se s ním chtěla rozvíst, musela by žádat samotnýho papeže. A třeba by se ta její žádost, ironií 
osudu, ocitla ve Vatikánskym archivu jenom několik metrů od Voltairova dramatu Mohamed. 

 

O ŽIVÝ A MRTVÝ VOD Ě, LOUTKÁCH A OSTUD Ě 

V pohádkách, v bájích a v pověstech se často vypráví o živý a mrtvý vodě. Nevěřím, že by na těch 
vyprávěních nebylo něco pravdy. Tak jako v pohádkách a pověstech existuje živá a mrtvá voda, tak na 
světě existujou živý a mrtvý města. 
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Praha je mrtvý město. Naposledy vydechla někdy před magickym rokem 2000. V centru už normální 
lidi nebydlej. Jezděj tam jenom pracovat. Většinou do firem, který ani nepatřej nám, Čechům. Nebo se 
bavit. Taky do podniků, který většinou ani nepatřej nám, Čechům. 

V roce 1999 jsem v okolí Malostranskýho náměstí marně hledal obyčejnej obchod s potravinama. 
Jediný potraviny, jestli se to vůbec tak dá nazvat, jsem po dlouhým bloudění malostranskejma 
uličkama našel v Mostecký ulici. Ale rohlík ani housku tam neprodávali... Ani třeba vánočku, ani 
normální sušenky, ani chleba. Jen tuňákovej sendvič velikosti pivního tácku za 144 Kč, lososovej 
sendvič za 134 Kč, plzeň v plechovce za padesát a karlovarský oplatky za sedmdesát. Vedle mekáč, 
jinak samý luxusní restaurace, butiky a obchody se sklem nebo ruskejma čepicema. 

Když jsem se ptal prodavačky, jestli neví, kde jsou na Malý Straně obyčejný potraviny, zareagovala 
dvěma slovy: ja něznáju. 

Šel jsem pak Nerudovkou nahoru a bylo mi smutno. Za celou dobu až k Hradu jsem ani jednou 
nezaslechnul češtinu, davy lidí se nekompromisně valily sem i tam, cizinci řvali, mlaskali a tupě zírali, 
často drželi svý digitální foťáky nad hlavou a slepě cvakali, nalevo cvak, napravo cvak, rovně cvak... 
Pravděpodobně pak po příjezdu domů říkali přátelům a známým: „Tak letos jsme udělali Prahu, no.“ 
nebo „Tak Prahu taky máme, bylo to super, chlast je tam dost levnej, tak jsme se ztřískali do němoty.“ 

Když jsem pak scházel dolů, musel jsem se kdysi klidnou, tichou a magickou ulicí doslova prodírat. 
Na Karlově mostě jsem musel myslet na to, že mě tu minule okradli, celou dobu jsem držel ruku na 
peněžence, takže jsem si ten Karlův most stejně neužil. A neužil bych si ho ani tak, k sochám, nebo 
teda spíš k jejich replikám, bych se sotva protlačil. 

Pro moje vlasy mě maj lidi občas za Ira nebo Skota. Když mě pak v Karlovce dva prodavači vnucovali 
loutky jako typicky českej produkt (k tomu mě pustili Gypsy Kings), musel jsem se hořce pousmát. 
Ano, jsme loutky... Loutky, který z nás udělal byznys, kariéra, peníze, reklamy, rychlost...  a hlavně: 
systematický vymejvání mozků tímhle vším dohromady... Vymejvání mozků lesklostí povrchu, 
lacinym pozlátkem i drahym hnusem... 

Ta nabídka loutek s pozadím hudby španělskejch cikánů byla docela příznačná... Lidi tuhle hudbu 
žerou, někdy vědomě, někdy nevědomky, ale především proto, že sami tuhle volnost nemaj a 
v kapitalismu nikdy ani mít nebudou. Tu cikánskou volnost by teď centrum Prahy víc než potřebovalo, 
a nejen centrum Prahy... 

Matka měst, hlavní město, a mrtvý... Taková ostuda... 
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2.místo 
 
 
Jan Váňa, Brno 
 

Oslava zrození 

 

Bylo to na oslavě Filipových patnáctých narozenin. Tenkrát se sezvala celá rodina – babičky, 
dědečkové z matčiny i otcovi strany, stejně tak strýcové a tety, bratranci a sestřenice. Celkem to mohlo 
být takových dvacet lidí u jednoho dlouhého stolu v restauraci Na náměstí, s bílým ubrusem, bílým 
prostíráním, bílými umělými květinami v malých bílých vázách. Po obědě vyplněném zdvořilostními 
frázemi následovalo posezení u příbuzných: typická situace, kdy se babičky a tetky předhánějí 
v kvantech přezdobených chlebíčků, které se nedají vzít do ruky tak, aby z nich polovina vlašáku 
nespadla, lepkavých kremrolí seskládaných do pyramid, buchet domácky pečených a větrníků, 
pišingrů a indiánků kupovaných. Všechno pěkně cvrčelo, návštěva pochvalně komentovala vybavení 
domácnosti hostitelů, z kávy se spirálovitě kouřilo a z přezdobených chlebíčků se mlaskalo a olizovalo 
až za ušima. Teta Kamila, starší matčina sestra (s její rodinou se Filip vídal poměrně často), mezi tím 
cvrkotem kmitala jako vždycky napůl nezúčastněně, neboť hlavním jí předsevzatým cílem bylo 
doplňování zásob na stolech, tácech a talířích. V pauze mezi přeskládáváním větrníkové pagody a 
pišingrové formace připomínající římskou bojovou falangu se, stoje vzpřímeně, ač její záda navyklá 
pracovnímu klokotu měla dlouhodobě ve zvyku se spíše hrbit, předklonila se lehce k Filipovi, který 
zrovna listoval svým narozeninovým dárkem-novou knihou plnou science fiction ilustrací na motivy 
příběhů Arthura C. Clarka, a rezolutně prohlásila, že Filip nevypadá dobře. Měl by si jít lehnout. Aniž 
tento závěr teta Kamila s Filipem jakkoliv konfrontovala, jala se rozestýlat postel v zadní části 
obývacího pokoje, aby Filip, který „je unavený nejspíš z toho pohybu všude kolem a vůbec nemá 
zdravou barvu, v obličeji je jakýsi bledě zelený, skoro až do bíla“, mohl odpočívat a zároveň si pořád 
užívat přítomnosti hostů. Filip se necítil nijak nemocen. Je ovšem pravda, že mu bylo jaksi divně ve 
středu pozornosti tolika lidí, třeba když se ho vyptávali na školu a na tu novou knihu, co dostal, 
nevěděl, co jim na to má říkat a vůbec to celé setkání mu navodilo takový pocit, že snad on nutí svoje 
příbuzné do toho, aby se tu vzájemně míchali v neobvyklých konstelacích. Pozornost je věnovaná 
jemu, ale on se přitom o to nijak nezasloužil. Jak to? Cítil na sobě vinu za to, že na sebe strhává 
pozornost. Ale přece to nedělal naschvál. 

Zcela odevzdaně se na pokyn tety Kamily přemístil na rozestlanou postel a lehl si na záda jen 
tak ve všem oblečení, co měl na sobě. Teta Kamila ještě něco nepodstatného oznámila a při tom si 
sáhla na čelo, pak sáhla na čelo Filipovi, následně znovu sobě a bez zřetelně učiněného závěru se 
vrátila zpět do role zásobovacího dispečera. Filip si založil ruce za hlavu a oči zamířil vzhůru na 
smetanovou plochu stropu, jež byla natolik dokonalou strukturou bílé jednolitosti, že se v ní velice 
rychle mohl celý nerušeně rozprostřít. 

Od velkého stolu obývacího pokoje zaznívaly hlasy svědčící o tom, že hosté již zaregistrovali 
novou okolnost ležícího oslavence. Ke smetanovému stropu hned vytryskla jedna Filipova myšlenka: 
„nejen, že se tady zcela bez zásluh stavím do pozice nějaké důležité osoby, kvůli které by měli ostatní 
obětovat svůj čas a společenskou energii, ale teď ještě navíc se moje snaha o úhybný manévr před 
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směřovanou pozorností proměnila v pravý opak – tím, že jsem se vytratil ze středu dění, jsem vlastně 
vzbudil dotazování, co se to s oslavencem děje“. Někdo se od stolu ozval s otázkou, jestli je Filipovi 
špatně, jestli se třebas nepřejedl při narozeninovém obědě. „Však ho nechte,“ řekl Filipův otec, „jen ať 
si poleží.“ A myslel to patrně v dobrém. 

Paradoxní tady je, napadlo Filipa, že když zmizím z centra dění, dostanu se do centra 
pozornosti. Naopak když v centru dění zůstanu, pozornost zůstane v nějaké normální míře typické pro 
narozeninového oslavence, ale zároveň se bude více rozprostírat i mezi ostatní. To znamená, že abych 
byl co nejméně středem pozornosti, musím být v centru dění „tak akorát“, ani moc, ani málo – 
v každém případě tam ale být musím. 

Mezitím slyšel, jak se o něm u stolu baví (více méně v neutrální rovině, ale stejně mu to 
nebylo dvakrát příjemné). Jak to jenom udělat, aby pro dnešní odpoledne co možná nejvíc snížil otisk 
svojí osoby v rozpravách tohohle setkání? Jak tak přemýšlel, koukáním do bílé plochy stropu se mu 
rozšířily zornice. 

Zásadní problém je v tom, že se Filipovi nedařilo obsáhnout v sobě onen ideální případ 
oslavence, tedy archetyp, jenž zaručí důstojnou klasickou oslavu, takovou, která se dá v kalendáři 
„odškrtnout“, jakože proběhla, ale přitom vlastně nebude kdovíjak vyčnívat nad průsvitné mračno 
všech ostatních oslav a zakrátko úplně pohodlně vymizí z povědomí všech zúčastněných. Taková 
pohodová oslava ujišťuje všechny, kdo se jí účastní, jak bezpečně ten čas plyne, že stárnutí je normální 
věc a tak to bylo a tak to bude. Pro Filipa bylo ovšem dosti náročné, takřka nemožné, zachovat se jako 
ideální oslavenec, když v tom neshledával valný smysl. Naopak se cítil divně. 

Nepatřičně – to je to slovo. Prostě sem nepatří. Copak může on za to, že zrovna tento den 
kdosi vybral jako důvod k oslavě čehosi s ním spojeného? Ne ne, to ale ještě pořád nejsou ty 
nejhlavnější emoce, které způsobily, že ho teta Kamila seznala zeleným v obličeji, což bylo zároveň 
nejspíš spojeno se všemi těmi pocity „divnosti“ a „nepatřičnosti“ (Filipův otec věděl, že je Filip 
výjimečně citlivé dítě – což se projevovalo právě v bohaté škále psychosomatických projevů na 
nejrůznější a především neustále nové a nové podněty). Bylo mu taky trapně. Měl takovou představu o 
oslavenci, že pokud tento je něčím jako hlavním programem narozeninové oslavy, vlastně důvodem, 
proč tu všichni hosté jsou, je za celé to setkání zákonitě nějak odpovědný. Úvaha zní prostě: host 
přijede zdaleka, něčím Filipa obdaruje, řekne, že „ten čas teče jako voda v potoce“, nebo něco 
podobného a pak začne vznášet určitá očekávání. Třeba stran oběda, příbuzných, nějakých klasických 
konverzací, co se takhle na oslavách vedou s příbuznými, no a především bude směřovat svoje nároky 
na oslavence. 

Při této myšlence zavřel Filip na dvě až tři vteřiny křečovitě oči, neboť se mu na moment 
zazdálo, že mu na hlavu padá celá tíha smetanového stropu. No je to samozřejmě přesně tak. Stačí si 
vybavit některé momenty, například když se ho o deset let starší bratranec s laškovným úsměvem 
hlasitě, až téměř hurónsky zeptal: „tak co holky, dobrý?!“ a Filip vůbec nevěděl co na to říct – jaký 
holky, a co by s nimi mělo být v nepořádku, že se ho na to bratranec ptá? Něco zadrmolil. Naštěstí se 
bratranec smál natolik vlastní otázce, že všechno ostatní skoro zaniklo. Anebo třeba jiný případ: teta 
Jitka, druhá starší matčina sestra (ale pořád mladší než teta Kamila) na Filipa přišla s tím, že „jako 
kluk si určitě rozumí s počítačema, to vy mladí tomu dneska všemu rozumíte, nechtěl by ses někdy 
stavit zapojit nám internet? Ona Ivča (vulgární a poněkud hloupá Filipova sestřenice – pozn. autora) 
by ho potřebovala kvůli škole, víš?“ Filip netušil, která bije, a to nejenom kvůli tomu, že vyslovené 
premisy tety Jitky zcela míjely jeho vlastní pojetí reality, ale taky například proto, že si nebyl zcela 
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jistý, nakolik to teta Jitka může myslet vážně, když přece oni bydlí v Jižních Čechách a to z Brna není 
zrovna, co by kamenem dohodil. Vlastně si už ani nepamatuje, co jí na to řekl, asi to nějak prošumělo. 

A tak to šlo skoro s každým. Lidi po něm chtěli věci, nebo se ho ptali na věci, o kterých neměl 
nejmenší tušení, proč se ho na ně ptají. Moc chtěl všem vyjít vstříc, protože měl na sobě tíhu 
odpovědnosti za celou oslavu. Dělal, co jenom mohl, nad každou otázkou se hluboce zamýšlel, 
zkoumal východiska, přemýšlel, jak by se dostal k tetě Jitce do Jižních Čech, aby ho to nestálo moc 
peněz, a když odezněl bratrancův takřka hurónský smích, ptal se ho, jaké „holky“ má na mysli. Zdálo 
se ovšem, že veškeré úsilí, všechny Filipovy upřímné snahy dostát svého závazku oslavence, jež byl 
na něj sice neprávem, ale přesto přece, uvalen, jako by se odrážely od neviditelných krunýřů, které si 
na sebe všichni hosté před oslavou navlékli. Všichni kromě Filipa, jemuž o neviditelných krunýřích 
nikdo nic neřekl. To je tedy ta společenská role oslavence. 

Filip se zvedl z postele, a přestože byl snad ještě bělejší než prve – snad do sebe vstřebal něco 
z barvy onoho smetanového stropu, jehož útočiště nyní nerad opouštěl  – zamířil k hlavnímu stolu. 
Ruce schoval do kapes, aby nebylo vidět, jak se mu třesou, napjal všechny smysly a s odevzdaností 
mučedníka se vydal vstříc společenskému tlaku. Málem u toho porazil kličkující tetu Kamilu, falanga 
pišingrů se ve vzduchu zlověstně zachvěla. 

 

 

3. místo 

Jana Trhlíková, Praha 

 

Intuice 
 
Zastavili na prašné cestě u zámku a pomalou chůzí po štěrkové cestě došli až ke kašně s nízkým 

betonovým obrubníkem. Voda v ní se lehce čeřila. Několik svatebních hostů postávalo kolem. 

Rozpačitě se usmívali. Vyhlíželi někoho, kdo by je vzájemně představil, záchranný spojovací prvek. 

Michal se automaticky, jak nasměrovaný neviditelným ceremoniářem přiřadil k hloučku. Na tváři 

stejně marný úsměv. „Znáš někoho?“ Zeptala se Saša zbytečně. Neřekl nic. Vlastně dneska vůbec 

nemluvil. 

Vyhlížela nevěstu. Nikdy Markétu neviděla. Přesto k ní měla blízký vztah. Až moc blízký. Vztah, 

který navážeme, ať chceme nebo ne. Přemýšlela o ní. Představovala si ji. Andělská kráska, netvor, 

ďáblice. Blik, blik, blik. Obrazy se chaoticky střídaly, nepříjemně vnucovaly. Vetřela se do jejího 

života. Ta, kterou její muž miloval. 

Auto s panenkou na kapotě zajelo k ozdobnému plotu. Vystoupila, obyčejná, normální nevěsta. Menší. 

Maličko oplácaná, úzká ramínka šatů se lehce zařezávala do ramen, jakoby od poslední zkoušky 

nečekaně přibrala. Krátké světlé vlasy s melírem. Pár bílých kytiček nahuštěných podél pěšinky. Zdálo 

se, že je kadeřnice mermomocí chtěla někam rozmístit a jinam to prostě nešlo. 
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Nedostatky. Jeden za druhým, vyskakovaly na Sašu z toho živého obrazu. Snažila se přijít na to, v čem 

je lepší. Neobjevila nic zásadního. Mladší, nová, neokoukaná. Tak prosté a jednoduché to bylo.  

Nezmizela během let společného manželského uprostřed nádobí, nerozpustila se v savu, v bublinkách 

pracích prášků a čisticích prostředků, nenechala se vcucnout všemi těmi elektrospotřebiči, ani 

převálcovat drastickým kuchyňským mimikry. 

„Ahoj Michale.“ Nevěsta udělala několik kroků k nim a pak obřadně a překvapivě ostýchavě si s ním 

potřásla rukou. Možná to bylo těmi šaty, ke kterým se noblesa hodila. Možná vědomím definitivního 

rozloučení. „Hodně štěstí,“ popřál jí Michal s podivně rozmazaným úsměvem na tváři, s ochrannou 

hradbou skrytou za mlhavou clonou ostentativního nezájmu, jakoby už byla vdaná. Saša je zkoumavě 

pozorovala. Četla jejich gesta i myšlenky. „Tohle je Petr,“ představila jim nevěsta budoucího manžela. 

Pohodář s rozčepýřenými vlasy a širokým sebevědomým úsměvem. Ten, který nad jejím mužem 

zvítězil. Vypadal, že vůbec netuší, že o něco musel bojovat. Stáli tam vedle sebe, nevěsta a ženich, 

svůdce a podváděná, v jednom jediném smutně zamotaném klubku. Vlastně měla být šťastná, že 

vyhrála, že je tou, která si manžela udržela. Měla zvláštní paradoxní pocit, jakoby její vítězství nestálo 

za to. Nevěrný a opuštěný milenkou, která jím opovrhla, stal se v jejích očích malým, smutným, 

nepřitažlivým klaunem. 

Nepamatovala si přesně tu chvíli, kdy na to přišla. Vznášelo se to ve vzduchu dlouho, nejasně 

neuchopitelné. Jako vůně, která vás lehce ovane, přibližuje se k vám, řídká a nenápadná, nevíte, o co 

jde, proč se tak cítíte, zvláštně nepohodlně a pak se to náhle zhutní, ozve se falešný tón, zaječí siréna a 

všechno je náhle úplně jasné. Takhle nějak to bylo. Kroužilo to kolem, v neměnném úsměvu, 

hloupoučkém a křišťálově šťastném, obráceném do sebe, v lehkých vzdeších a matné měkkosti těla 

věčně se povalujícího na kanapi. Možná to byly feromony nebo něco v jeho očích, zahleděných do 

dálky, snivě, trpitelsky a děsivě opravdově. Zamilovaně. Ženská intuice. Věděla to úplně přesně. 

Pak začal vyprávět tu vtipnou příhodu z práce. Vlastně nebyla vůbec vtipná, jen prostě nedokázal 

mlčet, nemohl odolat, nemluvit o ní, valilo se to z něj, jak o závod. Úplně přitom zářil. Šťastně. 

Nesmyslně. Řekla mu, že ji to vůbec nezajímá. Mrsknul po ní zlým pohledem, zdrcujícím, jakoby 

pošlapala něco důvěrného, nesmírně cenného. No jasně. Markéta. Nic dalšího vědět nepotřebovala. 

Od té doby uběhl už rok. Po cestičce se k nim přiblížil postarší zarostlý chlapík. Martin, představil jí 

Michal dalšího kolegu z práce. V kostkované košili, působil sebevědomě jako muž, který by se na 

svatbu uměl obléct vhodněji, kdyby ho konvence ho nenudily a chtěl se přizpůsobit, jenže prostě 

nechtěl. Podal jí ruku a zkoumavě si jí prohlížel. Dlouze ji studoval. Hodnotil. Pozoroval ji se stejným 

badatelským zájmem jako předtím Saša všechny kolem. Role se obrátily. Začínala být už dost 

nervózní, když se ze široka usmál a poplácal Michala po zádech. Nestěžuj si, tahle je dobrá. Nechápu, 

co bys chtěl. Nahlas to neřekl, ale Saša věděla, že něco takového ten pohyb určitě znamenal. 
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Svatební obřad byl krátký a dojemný. Rozplakal ji automatickým mechanismem, brnkajícím na skryté 

struny. Obecná, zaoblená slova, schovávající cokoli si vzpomenete. Dosadíte si svůj příběh, vlastní 

skrytá, temná, bolavá, nikdy nesplněná očekávání. Snažila se, jak mohla a nedostala za to nic. Hloupá. 

Hloupá. Hloupá. Připadala si tak. Slzy jí tekly proudem. Nenápadně je otírala. Zarostlý kolega se na ni 

otočil. Připadala si trapně. Povzbudivě se na ni usmál, jakoby všechno chápal a všemu rozuměl. 

Doufala, že se tentokrát plete. Znovu se na ní zadíval, se zájmem. Už dlouho se na ni nikdo takhle 

nepodíval. 

Kytičky v limetkové barvě ve skleněných miskách rozmístěné na slavnostně prostřeném stole už 

působily povadle. Mezi nimi chaos poloprázdných skleniček, ke kterým se dávno nikdo nehlásil. 

Všechno se nějak rozkládalo. Michal si jí celý večer vůbec nevšímal. Tvářil se, jakoby ho k židli vedle 

ní někdo násilím připíchnul. Troska, ze které někdo vysál život a zapomněl ji uklidit. Připadala si taky 

tak. Unavená a opilá. Možná se sebe vysáli život vzájemně. Potřebuju na vzduch,“ řekla. 

„Tak běž,“ pokrčil Michal rameny, jakoby nechápal, proč mu to vůbec říká. 

„Půjdu s vámi, taky se potřebuju malinko nadechnout,“ řekl ten zarostlý kolega. 

Vyšli ven. Hvězdy svítily blízko, mnohem blíž, než jindy. Představila si, jak se Země řítí vesmírem, do 

centra galaxie. Řítila se s ní. Obrovský vír ji někam stahoval. Neviditelná síla. Něco končilo. Zatočila 

se jí hlava. Malinko se zapotácela. Zachytil jí. Objal. Vzal jí za ruku a vedl parkem. Nechala se vést 

přes dřevěný most, který měl patřit jen novomanželům. Průsvitné šály omotané kolem sloupků ji lehce 

zašimraly na nohách. Podpatky na pískové cestičce skřípaly, zarývaly se mezi kamínky. Připadala si 

svobodná. Něco z ní spadlo, ale smutek zůstal. Jakoby ji někdo sežvýkal a vyplivnul do písku. 

Bezcenná. Zbytečná. Bolelo to, ale věděla, že to přejde, znovu se zvedne. Ať už se mezi nimi stalo 

cokoli, dneska to skončilo. 

Opřel ji o strom. Tisíciletý dub. V dálce svítily pravidelně rozmístěné body světelného bludiště. Pak ji 

políbil. Jen tak lehce. Teplou dlaní se dotknul jejího stehna. Cítila, jak hřeje i přes šaty. Lehce látku 

odhrnul. Ruka pomalu stoupala vzhůru, jak oddělená od těla. Obrysy štíhlých prstů zlehka svíraly 

kůži. Nebylo v tom nic zvláštního ani nečekaného. Nepřemýšleli, nemuseli přemýšlet. Vedeni 

instinkty, osvobozeni, věděli, co se musí stát. Mezera v její duši potřebovala zacelit. Bylo to tak 

přirozené, jako svět, který náhle stál při ní. Kůra stromu byla drsná, ale teplá, celý strom dýchal s nimi, 

ovíval ji větvemi. Nakonec jí políbil na čelo. Ochranitelsky. Věděla, že je konec. Neměli nic 

společného, jen tuhle chvíli. Bylo jasné, že nic jiného se mezi nimi už nestane. 

Mlčeli i cestou zpátky. Vedl jí znovu parkem. Nebe nad ní bylo lehké, nevážilo nic. Hvězdy, jak 

přátelské tečky, proplouvaly kolem ní, vznášely se, stejně jako ona. Připadala si krásná. Proměněná. 

Vešla do sálu, temného, hlučného, plného kouře a potu. Vstoupila dovnitř a svítila. Prachem hvězd. 

Ulpěl na ní, na čele i na duši. 
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„Kde jsi byla tak dlouho?“ Otočil k ní Michal obličej rozteklý vším tím smutkem, vínem i nocí, která 

nelítostně postupovala k ránu. Namáhavě zaostřil oči a zneklidněně ji pozoroval, jakoby se právě 

probudil z osamělého spánku a po dlouhé, opravdu dlouhé době ji znovu uviděl. 

Posadila se mlčky k němu. Měla chuť mu říct, že všechno ví, o jeho lásce, zradě i smutku. Nemělo by 

to ale vůbec žádný smysl. Zasmál by se a všechno by popřel. Obvinil by ji, že si to celé vybájila. A 

možná, to tak bylo. Neměla vůbec žádný důkaz, jen ženskou intuici. 

 

 

Čestná uznání bez udání pořadí a kategorie 

 

Alena Kohoutová, České Budějovice 

Pocity 

Těch bezedných nářků 
co ulpívaly na okrajích, aby to nemohlo dovnitř. 
Jen vzdálenost mezi pravdivostí a cirkusem, 
stéká dolů. 

 
Stále se pošťuchují, kroužící divadelnice. 

 

Dobrou chuť 
 
A proto pláču, 
loupeš se mi tu jak cibule. 
Každá tvá další vrstva mě nutí vzít nůž. 
Oba se prokrájíme k chutné poslední večeři. 
Jen, když se zhltnem my, 
věčnost nám to nedá. 

 

Ticho 

A v samotě odepření života  
duch kráčí 
jako jestřáb, 
co pírka prohýřil a zapomněl  
na sklonku dne. 
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Zaostřit na kořist. 

 

Piedestal 

Ve všech časech naráz 

pro tebe tvořena, ve všech mých dimenzích ty. 
Nezněle pulzující. Jsi se mnou tak dojemně nepravý. 
Tvořím si tě, hnětu. 
Tím víc netělesný, 
obojživelník, 
trofej v zaprášené knihovně dětství. 
Nejednou jsem toužila, abys nebyl - tím víc věčný, obraze. 
Nemohu se tě dotknout, 
stírat tě do skutečnosti - podlehla bych času! 
 

 
Všednost 
 
Přísliby nočních pokojů 
a rána kuchyňské krutosti. 
 
Kováři obratných slov a tepajících vět - 
okovy bytí splétáš mi jak cop. 
Na řetízek všedních dní 
uvázal si 
lasičku 
času nestálého. 
 
 
Prosba 
 
Namaluj mou duši, beránku, 
 
vezmi zelenou a utěš ji, 
vezmi černou a rozpusť ji. 
Namaluj můj mír, beránku, 
podej mi plátno obzoru, 
rozkryj mé touhy, 
pročeš je milostí. 
Ať v ohrádce 
života mého 
zůstane jen 
blízkost. 
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Anna Kaczmarska, Praha 

 

Jak otevřít cestu 

v lavině nesplnění. 

Knihy píší 

a mlčí. 

 

Vyvětrat 

nitro 

ven! 

 

Jak uhlídat 

otevřenou dlaň 

před uříznutím. 

 

 

Obraz na tvém rameni 

svádí nešiděnou svobodou, 

by neprodávat 

každé 

poupě, 

zrno v sobě, 

které ještě nedospělo. 

-------------------------- 

Opět se blýská 

na pohodlnou beznaděj 

dozlata 

zahalená 

vyškubaná pírka. 

Vrána je nahá! 

Bezpečně bezbarvá…. 

----------------------------- 

Odstřihávání lístků 

z sebe 

kousek po kousku 
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vlastní důstojnosti 

Přímo do oči  strachu, 

strachu z pravdy 

žhoucí. 

 

Chtít víc 

neznamená 

víc chtít. 

-------------------------- 

dobře víš bože, 

že láska 

je tam, kde není; 

schválně si nám dál 

strach. 

víš .. 

díky za cestu 

z raje 

pryč 

--------------------- 

PROČ 

 

proč jemu, 

proč jí, 

proč tomu, 

proč si, 

proč. . . vůbec, 

proč ne? - 

věřit..? 

----------------------------------- 

Proč chodby 

k tobě 

jsou tak úzké? 
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proč cesty 

se stávají 

kanály? 

 

Proražme okna. 

do stropů, 

do podlah, - 

do sebe navzájem 

 

 

 

Simona Hofmanová, Čáslav 
 
Mamince k Mezinárodnímu dnu žen 

 

K Mezinárodnímu dnu žen každý dárek s kytkou dává. 

Já ji jdu natrhat ven a vidím, jak mi maminka po cestě mává. 

Tak natrhám karafiáty a najednou slyším máminy telefonáty. 

Ostatní ji přejí, hodně štěstí, zdraví. 

Ať tě neopustí láska, 

Ať tě knihy baví, 

A ať si stále kráska. 

Podávám mamince kytici, 

Kytici karafiátů, 

Podává mi levici, 

A děkuje za kytici. 

 

 

Vodovky 
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Vodovkami maluješ barevní svět, 

Aby byl jako rozkvetlý květ. 

Červenou maluješ kvítky v trávě, 

Žlutou kus zapadajícího ráje. 

Zelenou maluješ lístky u těch květin, 

Hnědou zas kousíčky zarostlých pěšin. 

A modrou zářící nebe, 

z kterého padá sníh, jenž tě zebe. 

 

 

Petr Steindl, Brno 

 

Olše olše lepí 

když kol potoka klopýtáš 

k zahradní kapli 

 

 

Klenutá kopule 

krvavé fresky chrlič baroka 

anděl štukatér 

křídla draná z per 

 

Ježíš bez oka 

 

ke kříži vzhlíží 

nad oltář 

s modlitbou ve víně 
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ve zpustlém kříži 

hledá tvář 

 

Zhliněné řasy 

v nekonečenstvu půd. 

Vyhaslé basy 

bubnují na osud 

 

Vrásčité zdivo 

pobitá střecha. 

Slepá ulice 

vnucuje samotu 

prázdnému bytu. 

 

Rámcovou paměť 

zanesl strach 

v hrnečku čaje 

opilý strach. 

 

 

Panenské ráno 

Mlha vykrádá hroby 

Vítr obírá pocestné 

/Stromy/ 

 

Sněhové jazyky 

řvou do polí 

tam v průsečíku srnčích stop 

najdeš zklamání 
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Senosečí podťatá kolena 

spřádají babí léto 

jež užírá drak z papíru 

 

Čápi a havrani 

počali 

Let o zimu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Michalíková,  Dolní Břežany 

Z deníku Hany M. 
 
6. 1. ztratil Petr Hruška své sešity „ Každý den jednu větu.“ Dneska tedy: ztraceno ve vlaku, navždy. 
 
Poločas 
Nejprv: ukoptit umatlat natrhnout pomačkat prosáknout pachy pak hned zchmoustat nahňahňat 
zadupat zkompostovat stlačit a dál vyndat vyprostit vytřídit vyprášit vykapsovat rozdělit odmastit 
odblešit odvšivit odskvrnit namočit potom namačkat napustit poprášit spustit. Vymýt vypláchnout 
odstředit vyčistit omastek bláto prach pach vypustit vyndat a vysušit poskládat pokropit zahřát 
vyhladit vyvonět. Konečně: navléknout onosit pokapat posypat pokydat ošoupat ochmatat okopat 
rozdrbat rozplést proděravět prodřít zteřit zpráchnivět rozpadnout zetlít rozplynout rozpustit odvát 
odvlát vyvanout… 
 
 
 
Posluhující Bohdanu Ch. 
Žehlit. Záhyb po záhybu krku podpaždí 
uší očí tváří povisle pomačkaný obal kůže. 
Vařit. Ledvinky srdce plíčky brzlík játra 
ve vlastní šťávě zadušeno do měkka. 
Míchat. Krev temnou páchnoucí. Vylít žluč 
šlachy a kosti na dvorek psům posedlým syrovou šlichtou. 
Kartáčem pleny mozku střeva zahradní hadicí 
blátivé výkaly do kanálu. 
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plomby vlasy nehty drobenka kůže přes sítnici trubkou žil 
Nákup. Ve vlažné vodě rybníka pod čističkou 
rukama hmatat kluzké zavalité rybí tělo. 
 
17. 1. se mi zdálo že za mnou přijíždí noční pětsetpětkou když spím abych neměla šanci se bránit 
neposlouchá když přibíhám v pomačkaných pyžamových šatech nečesaná nemytá nahá v trní ústa bez 
zvuku otevřenýma očima bezvládnýma nohama zavřít vchod ona se mi nutí dovnitř už tam je a směje 
se chechtá překotně gestikuluje do vzbuzeného rána v kterém nikdo ani já nechápe kdo byla co chtěla 
a proč. 
 
Pátek večer sobota ráno 
Erotika, pornografie, fotografie? Vábivá, oplzlá, přítulná? Nahota? Bílá, nateklá, svraštělá, smyslná, 
opelichaná, lem punčochy, šminka, pudr, pot. Touha, chtění, temnění mozku, padání dolů (kalhot, bot, 
těch punčoch). Překotná spřízněnost bez s kým? kolikrát? proč? když ráno vaří kafe z kocoviny a 
potrhaných vzpomínek co bylo včera v baru IKS. Tah dámou? Blonďaté hlavičky za dveřmi se 
dožadují vstupu, oko přimhuřuje ostří, popaměti repliky dětských dialogů s medvídkem, schovaným v 
záhybu peřiny v ložnici s balkónem na parkoviště, za kterým po Novodvorské občas prořízne vzduch 
víkendový řidič ve škodovce. Co´s mi to psal? Chtění upadlo před záchodkem, už ne tak naléhavé, 
hladové a červené. Taxikář, strach o neposkvrněnost potahů. Zhluboka dýchat, punčocha jemně pukne, 
když nemotorně ven. Klíč, špehýrka, výtah, pokroucené žaluzie v kuchyni, hlavičky spí, vůně 
zpocených vlasů, tichý šelest víček. V sobotu ráno pod okny nákup v popelnici. Skoro plná petka 
červeného, muž si přihýbá, potěšeně gestikuluje na ženu, vybírající zboží z vedlejšího kontejneru. 
Hlavičky kakao, přihlížejí sobotnímu rituálu kontejnerových lidí. Ti s veselou šněrují dál. Bolehlav 
odeznívá, pyžamka běží do pokojíku - krabičky od sirek. Kniha doširoka rozevřená ústa, membrána 
měňavky. Chapadla stran vtahují, věty ovíjejí, písmena na pochodu, tiskařská čerň do očí, bílý list, 
kafe s kapkou mléka, odlety a přílety, ex libris paneláku na Kamýku, abych nezapomněla, co je čí. 
18. 2. jsem měla šanci se v Café Montmartre dozvědět, zda P. H. našel svoje sešity, ale nakonec jsem 
se dusila ve Fra kouřem z ručně ubalených cigár Elsyho Aids a jeho monologem o lásce. 
 
 
Jen a jen vina 
Je jenom zoufalá. Zoufalá dělá divné věci, chápeš? Proč to udělala, zničila, rozbila, pošlapala, spálila? 
Protože on v městě s úchvatnou krásou, ladnou křivkou, temnými záhyby vzrušení, slasti, bolavé, 
tajné, bezvýchodné. Ale. Opustit hlas vlastní krve? Nepřichází v úvahu. Pro něj. Opomenutá hledá, 
pročesává, sleduje, zjišťuje, loví. Strach mlží mozek, trhá, kouše a škrabe, plazí se a kvičí. A zas bledá 
mlčí, počítá co a jak. Nevychází součet odečet tak podělit? Ale čím a kdo prověří výsledek? Sousedka 
učící na základce, snad ona? Jenže stejně. Večer prázdno, duto. Byla to vina, ano vina, jen a jen ona. 
Vina navoněná, černobílá, chtivá vina. Vystrkuje ji z kouta přes schody a zábradlí na betonovou 
dlažbu, asfaltovou cestu, strká do autobusu, kupuje jízdenku, mává, jeď a jeď. Každé rozmrzelé ráno 
vstát a jít a dělat věci. Čekat. Až on. On zjistí. On se vrátí. Použije rohožku. Vyvenčí psa. Vypije kávu. 
Řekne jí věty, kterým rozumí jen oni. Zasmějí se. Postěžují. Řeknou si vtip. Až. Zatím ale večer čaj, 
rozsoudit děti, roztřídit prádlo, rozvařit oběd, roztrhat na kusy temnotu v sobě, rozsvítit, rozemlít, 
rozsypat, rozestlat, rozmyslet, rozležet. „Vždycky oba, já nejen, nejsem v tom vinně“, on řekne. Jde. 
17. 3. Tři v tom. A čtvrtá? 
 
Lost yourself? 
Dnes v pondělí utéct od všeho jako ta stará dáma z Polska stopem na konce světadílů potkat bídu i 
přebytek beznadějnou hloupost šťavnatou závist štědrý úsměv kapesní okradače nekompromisní 
násilníky v podvečerních záhybech měst. Nohy špinavé záda ztahaná popruhy batohu se stanem 
hrnkem ovesnou kaší vlastnoručně vyrobenými pohlednicemi na prodej. Bez peněz. Na motu v 
Polynésii u Bora-Bora pít darované víno za odměnu předvést taneček. Ošlehat tvář u Trondheimu 
touhou po kapce piva v sobotu večer ve stanu na Handargervidě schovaná před štípajícím hmyzem. 
Obdiv nad širokou kreolskou matkou a mnoha dětmi a mnoha otci v Buranově na Quadeloupe kde 
cestou na sopku Soufrière nohy podklouzly a déšť promáčel tričko a boty napadrť nepustila tě k tělu 
naopak děsivým sirným puchem odehnala do města tam na tebe pískali domorodci až sis zase oblékla 
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promáčené svršky na vlhkou a vystydlou kůži. Z kráteru Piton de la Fournaise nad ostrovem Réunion 
pekelný dech nahoře na kopci vichr a zas dolů do vedra odkud stopem na pobřeží. Anebo sejít údolím 
k Vltavě a podél trati zase sama hledat otevřenou hospodu cestou do Davle. Taky možnost.--------------
--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jiří Bell, Cheb 
 

Bezejmenná 

 

polykáš 

další šesté ráno 

včera ti pod hlavu položili 

rezavou růži 

 

a nepopřáli 

vše nejlepší 

 

ten sedmý večer 

uskakoval 

 

jako stíny patníků 

u dvou světel 

………………………………………………………………… 

Čas mezi tmou a světlem 

 

na naostřený večer 
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vzal vítr do ruky 

něžný bič 

 

noc sténala mezi ústy 

v poutech ebenové kůže 

úsvit ránem otřel 

zkrvavená záda 

 

na těle spánek 

sní o kávě s andělem 

po trnech Edenu 

se vine bájný had 

 

jen růže dál pijí skrze žaluzii 

den 

z nedopité láhve 

…………………………………………………………………………. 

Dvojí tvář 

 

o starý dub 

nastrouhala mlha do klína 

usedavý klid 

 

povětřím ovázané vášně 

ulehly do útrob spřízněných duchů 

 



31 

 

31 

z tvých prsou tikot odehnal 

rostoucí dech 

a spánek v kapuci 

vypadá  jako převlečená smrt 

 
David Pillow, Praha 
 
Provazochodci 

 

Lano zavěšené mezi domy  
houpe se v rytmických škubnutích.                                                                                           
Chodí po něm 
jako na márách,                                                                                                                              nahlíží 
do oken bytu 
voayerskými pohledy.                                                                                                                                                   
Oblaka,                                                                                                                                                                                  
ptáci bez peří,                                                                                                                                                                               
dráty nabité elektřinou.                                                                                                                                              
Vše mají téměř na dosah ruky.                                                                                                                                                              
Ve tvářích soustředění,  
smutek.                                                                                                                                  
Každý další krok 
může být jejich  
labutí písní. 

 

 

ROZPUŠTĚNÝ 

 

Tulákova rána rozpíjejí se  
v opuštěných lokálech  
za bodavého východu slunce.                
Za neutichajícího  
hukotu strojů  
a klapotu podpatků.  
Týdny letí jako splašené,  
jistá je jenom rezignace  
s další sklenkou  
odstátého koňaku. 

 

ODPLATA 

Hudba hrála odevšad,                                                                                                                
židle v místnosti obíhaly kolem dokola.                                                                      
Byznysmeni se modlili ke svému Porsche,                                                                                                                  
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zatímco muž za závěsy, 
nabíjel svou brokovnici. 

 

 

OSLAVA BYTÍ 

Ulice jsou plné muzikantů,                                                                                                  
žebráci úpěnlivě prosí o příspěvek na chleba.                                                                         
Ženy jsou necudné, 
ve vzduchu visí  
chlípné pohnutky mužů                                                         
vychutnávaje si poslední teplé dny.                                                                             
V předzahrádce kavárny s hříšně krásnou barmankou                                                                                                             
opodál vášnivě diskutují mladí Španělé.                                                                                  
Zítřek bude novým začátkem,  
opředen laskavostí vzpomínek 
a ty se konečně přede mnou 
bez ostychu svlečeš. 

 

ŽENA V ČERNÉM 
 
Na odlehlém místě pod viaduktem zakryla mi oči. Po zbytek 
noci jsme se procházeli ve světle lamp. Potom unaveni padli na postel. Noc se zbarvila doruda a já 
nepřestával 
snít, zatímco mé tělo obepínaly černé kožené rukavice. 

 

 
 
Bohumír proChor Procházka, Jičín 
 
Dva ze života 

Stůl 

Už ve dveřích poznal jsem, že je poněkud zle. V zavedených rodinách pozná se to záhy. 

V kuchyni byl žena, moje žena, a stůl poněkud zborcený. Ukázala mi nohu, která začala poněkud 

otékat. Už na ní ten stůl neležel. To my, kteří jsme schopni poněkud uvažovat, víme – že když na nohu 

spadne stůl, tak nejmíň oteče. 

Řekl jsem: „No tak … “ Nic jiného mne nenapadlo a asi ani neumím. Špatné by bylo v té chvíli říct 

cokoli. I neříkat nic. 

Stůl byl přibližně tak starý jako naše manželství. Byl to dobrý stůl. 

Po chvíli, která v různých rodinách bývá různá, jsem se dozvěděl banální příhodu. Žena chtěla utřít 

prach, stůl naklonila, ten se vysmekl a spadl. Je to moje vina, že spadl přesně tam, kde žena měla 
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nohu? Ale to jsem si jen pomyslel. Taky jsem si netroufnul zeptat, proč utírala prach zespodu, když 

ten prach tam není vidět. 

Stůl spadl proto, že se viklal. Viklal se proto, že jsem ho nespravil, když se viklal. Vzpomněl jsem si 

na radu, kterou mi někdo řekl asi před patnácti léty. Když se viklá stůl, musí se nejdříve rozklížit a pak 

zase sklížit. 

Začali jsme rozkližovat stůl, když už byl napůl rozklížený. Ten děj nebudu popisovat, mnozí ho ze 

svých manželství znáte, když něco děláte se ženou, kterou spadlo vaší vinou něco na nohu. 

Pak jsme nechali převrácený stůl na zemi a čekali, až Disperkol zaschne. Chodili jsme okolo stolu a já 

se bál co bude, když se sklížení nepovede. Jestli se něčeho bála žena, netroufnul jsem se zeptat. 

Teď sedíme u stolu, pijeme kávu, Jihlavanka,  a já občas vezmu za hranu stolu a opatrně zkouším. 

Drží. Zatím? 

V rozverné náladě vzpomínám, jak na Kozinově statku vykládala průvodka o významu stolu uprostřed 

kuchyně. Jak je důležitý. Že se u něj rodina schází. „Vždyť vím“, řekne žena. „Byli jsme tam spolu.“ 

 

Masopust 

I když Jičínský masopust byl v neděli 2. března, první organizační schůzku svolal kastelán Jirka v půli 

ledna. Tady se řešilo, zda masopust vůbec bude. Vyřešilo se, že bude, akorát jsme nevěděli jaký. Od té 

doby jsme se scházeli každé pondělí, abychom to věděli. Na začátku února jsme to pořád ještě moc 

nevěděli. Ale už jsme věděli, že kobyla bude kadit jedlé koblihy. 

Schůze to byly velmi poutavé. Míša udělala čaj, my jsme ho pili, akorát Jirka ne, protože pořád mluvil. 

Fantazíroval. My jsme pili ten čaj a mysleli si svoje.  Když jsme něco řekli, bylo to nebezpečné, 

protože jsme to začali řešit a schůze se o půl hodiny protáhla. Stejně nevyřešili. 

Ale zněla tam slova úžasná: „Přilákat kuře tou loutnou, gastrogalerie, hlavu strčí do díry, bordeloidní, 

žrádlotoč, déšť dobrot,…“ Klasický příklad toho, jak bývají schůze vzdáleny od praktického života? 

Ne, většina se vyřešila. Včetně klasického schématu úspěšného konaní: Chvíli budeme fantazírovat – 

pak dostaví se pocit beznaděje – pak se začne – následuje druhé stádium beznaděje = tohle se nemůže 

stihnout – závěrečné stádium relativně povedené akce. Relativně proto, že Jirka vždycky chyby najde. 

Třeba že proChor má blbé boty. 

Nastává komické stádium. Kupříkladu jak bude Jabloňový mužíček čůrat jabloňový mošt. (Čůrání 

nakonec úspěšně vyřešil Tomáš, dopoledne před masopustem. Akorát že půlka močového měchýře 

vytekla správně pod břichem a druhá půlka Jabloňovému Vojtovi do rukávu. Ale krásně voněl 
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jabloňovou vůní. Vedlejší efekty jsou někdy důležité). O tom jak jsme řešili provázek, který pan 

starosta přestřihne v bráně, na začátku masopustu se zmiňovat nebudu. Stejně to pak Jirka s Lenonem 

po mně předělávali. A pak měl pan starosta rezaté nůžky a nešlo mu to přestřihnout. 

Ostatní masky to už byla sranda. Nejjednodušší to měla Míša Kapička. Ta má měla obrovská ňadra a 

s nimi hraje s dětmi „skořápky“. Když uhádly, tak schované cukroví dostaly. Jmenovalo se to Expreso. 

Žrádlomat La Bouffomate byl taky jednoduchý, protože Helen umí francouzsky, když je Francouzska 

a Danča taky, když je Češka, která umí francouzsky. Bylo ještě spousta masek, ale o nich psát nebudu, 

protože jsem je zapomněl. 

Akorát, že Vampýr měl z Češova galoše a píše se s měkkým y a měl na těch drápech jablka, klobásky, 

bramborové placičky a malé topinky. Kdo okusil, bude mít dva měsíce ve škole samé jedničky, při 

nejhorším dvojky. A že Koláční hráli a rozdávaly co? No hamburgery ne. 

V neděli jste všechno nakonec viděli a kdo neviděl, může se za rok přijít podívat. 

Když dohrálo Řehečské kvarteto, všechny masky se seřadily a odešly k lesu, aby se zas za rok vrátily. 

Všichni lidé jim z Lodžie mávali. Když jsme tak šly (správně tvrdé = my masky), přišel na mne 

podivnej pocit a řekl jsem: „Ty vole, já jsem snad dojatej.“ 

 

 

 

 

 

Jiří Hort, Ostrava 

Jákobův žebřík 

Stará paní spěchala. Nejraději by se ještě nějaký čas zdržela, výstavy v nemocničním vestibulu ji 
příjemně rozptylovaly, ale každou chvíli měla přijít dcera. Však také se po přivítání hned pochlubila. 
"Viděla jsi dole ty obrazy?  Musíš se podívat, jsou krásné, zvláště ten Jákobův žebřík. Vede z nebe 
přímo do rozbouřeného moře." 

Má černé myšlenky, pomyslela si dcera, ale odpověděla, jak jen to nejveseleji šlo: "Tak to je dobře, že 
se chodíš dívat. Určitě se zastavím."  
  "Aby ne. Co by tu taky člověk celý den dělal," odvětila stará paní spíše jen mimoděk, zatímco její 
pohled mířil k dceřině tašce.  "Neseš mi ten koňak pro primáře?" 
"Ale mami, vždyť už jsi dala dost. Tady doktorovi nedávno tisícovku, a další jsi dala v ambulanci, 
ještě když jsi byla doma,"  odporovala dcera. „A z důchodu nekupuješ nic jiného než kávy a čokolády 
pro sestřičky." 
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   "Až ti bude těžko," nedala se stará paní, "taky dáš. A ráda. Kdybych doktorovi v ambulanci nedala 
obálku, tak bych nedostala vitamínové injekce. Však sama víš, že ta doktorka, co jsem u ní byla 
předtím, mi nepředepsala nic. Jen vykládala, že mne nebudou trápit, že prý musí hledět na kvalitu 
života." 
   "Ale to je přece jejich povinnost, za to jsou placeni. Já bych se styděla brát peníze od důchodců," 
snažila se matce rozmluvit utrácení.  
   "To bys jim křivdila," odporovala stará paní. "Podívej, tady náš pan doktor, co ho tu máme. Je 
strašně hodný. On by si o peníze určitě neřekl. Když přijde, sedne si na lůžko, chytne mne za ruku a 
všechno mi pěkně vysvětlí, viďte paní," obrátila se k sousedce na vedlejší posteli. 
   "Vaše maminka má pravdu," přitakala sousedka. "Je to slušný člověk. Já jsem třeba nedala nic, jen 
pěkně poděkuji a nedělá mezi námi žádné rozdíly."  
   "Vy jste nedala nic?", překvapeně stará paní pohlédla na spoluležící. "A já se bála, že jsem dala 
málo." Zjevně se jí ulevilo. Možná si i pozvedla sebevědomí. Alespoň na okamžik. Nebylo dne, kdy 
by některé ze sestřiček nedala kávu nebo čokoládu.  Nepřipadala si tak jako nějaký chudák. Už když 
do nemocnice šla, nesla si sebou pár čokolád.  A doktorům? Bála se. Namlouvala si, ani nevěděla 
pořádně proč, že když zaplatí, nemohou ji odbývat. Nepřipadalo jí to nepřirozené. Odmítala se smířit 
s myšlenkou, která ji neodbytně pronásledovala, že dny mají cenu týdnů. Její muž žil s rakovinou 
čtrnáct let a tehdy také doktoři mluvili o půlroce.  
   "Přece nemůže dávat najevo," rozčilovala se dcera, "že s jednou bude zacházet tak a s druhou jinak. 
Ale jestli tě to uklidní, tak ten koňak přinesu", dodala již smířlivě. Sama si nebyla jista, jak by 
se zachovala a před matkou  se bála zabřednout do podobných úvah. Neměla ráda tyto rozhovory, 
připadala si jako ve hře na schovávanou. 
   "Víš, mám něco za sebou, a ničeho se nebojím, jen aby mi pak píchli nějaké pořádné injekce, až 
bude zle", vysvětlovala stará paní. "Když nedáš, řeknou si, stará babka, ta už nic nepotřebuje." 
   "Ale mami, nepřeháněj," snažila se dcera převést řeč  konečně jinam. Raději rychle postavila na 
noční stolek tašku s jídlonosičem. "Přinesla jsem trochu bramborové kaše a domácí podmáslí, dělá ti 
to dobře na žaludek" 
   Stará paní poděkovala, dcera urovnala čerstvé kytky ve váze, probraly co sousedky, vnoučata, a 
návštěva byla u konce. 
 
S blížícím se večerem denní shon na nemocničních chodbách utichal. Když dostala injekci a prášek na 
spaní, v pokoji se zhaslo. Stará paní se snažila vzpomenout, co jim to kdysi dávno v náboženství pan 
farář o Jákobovi vyprávěl. Obraz jí nedal spát. Něco se jí pletlo o andělech, jak sestupovali po žebříku, 
aby Jákobovi pomohli. Také přemýšlela o zpovědi, ale bála se požádat. Nejraději by byla, kdyby o ní 
nikdo nevěděl. Jako dospělá přestala do kostela chodit. A najednou zpověď. Byla by za blázna a farář 
se přece zve k lůžku až na poslední pomazání. Znovu ty vtíravé myšlenky o čase. Když byla naposledy 
na propustku doma, roztřídila rodinné fotografie do obálek a nadepsala je jmény, komu je dát. Tehdy 
plakala, ale nyní jí to uklidňovalo. Měla ráda pořádek a tak pro každý případ.  Konečně prášek začal 
působit a stará paní usnula. 
 
     
   Po čase instalovali ve vestibulu novou výstavu. Když sundávali Jákobův žebřík, byl prázdný. 
 
 
VRTULNÍK 

Šero ohleduplně sestupovalo do ulic a pohyb za okny se stával vláčnější. V azylovém domě bylo dnes 
živěji než v ostatní dny. Před sprchami se vytvořila nezvykle dlouhá řada. Přivezli balíky čistého 
šatstva a dobrovolnice, třebaže jsou dnes vlídnější, trvaly na svém. A chlapi nebrblali. Nebrblají ani 
jindy, ale dnes se proti nim spiklo i těch několik málo bezdomovkyň, které se mohly v ženských 
sprchách cákat, jak dlouho chtěly. Co chvíli některá upozornila na špatně oholené místo, upravila 
někomu límeček nebo se významně usmála. 
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Vrtulník, jinak Milana nikdo ani neznal, sebou málem trhl, když ho dobrovolnice oslovila „Pane“ a 
příjmením, aby podepsal převzetí vánočního balíčku. Odvykl si. Přezdívku si přinesl z kriminálu, kam 
se pravidelně vracel a kde se kupodivu cítil docela spokojený. Nedostal se tam sice k chlastu, zato si 
liboval ve své pověsti zručného zahradníka. Pokaždé, když byl zavřený, bylo to ve věznici znát. 
Upravené záhony, ostříhané keře, posekané trávníky, nalíčené obrubníky. Raději pobýval celé dny 
venku s kolečky a zahradnickým náčiním než na cele. A přes zimu natíral sokly, katry a plechové 
záchodové boxy. Co chvíli byl vidět na jiném místě a odsud i přezdívka. Venku to bylo ale horší. 
Chlast je svinstvo, přiznával rezignovaně pokaždé, když ho opilého nechtěli vpustit na ubytovnu. A 
opilý byl téměř denně, snad jen s výjimkou, kdy mu bylo špatně a celý den prospal. Naštěstí neměl 
zlou opici, jen každému skákal do řeči. Byl to takový všeználek, ale v autech se vyznal. Řidičák mu 
vzali už před léty, na obnovu neměl prachy, ale i tak si občas zajezdil, než ho znovu načapali a 
„mařenku“, jak se v hantýrce říká maření úředního rozhodnutí, mu přičetli k drobným krádežím, když 
už neměl co pít. 

Dnes však nepil. Na Štědrý den nepil nikdy. Měl své zásady, říkával a „svátek je svátek“. Ani nebyl 
naměkko. Také nikdy nevyprávěl o svých šťastnějších dobách. Pokaždé mávl rukou, a když měl 
vyjmenovat své tři už dospělé děti, odříkal to jako jednoduchou násobilku a tím to pro něj skončilo. 
Nebyl cynik, jen si dávno přiznal, že to zpackal a byl rád, že když byly malé a on ještě dělal na šachtě, 
tak na dárcích nešetřil. Nejel ani do televizní Pošty pro tebe, kam si ho pozvaly. „Zkurvil jsem jim 
život už dost a jiný stejně nebudu“, sprovodil věc ze světa. Možná i zatrpkl, když ho v kriminále chtěl 
ředitel za odměnu pustit na pár dnů domů. Psal všem třem, jestli by mohl k nim, ale nikdo se neozval. 
Tehdy v noci na záchodě, kam si šel zakouřit, našel pověšeného mladého feťáka. Rychle ho nadzvedl a 
držel, než přiběhli dozorci. Ještě ho rozdýchali, ale za týden v nemocnici stejně zemřel. Když vyzvali 
rodinu, aby si vyzvedla tělo, odmítla. Tak ho Vězeňská služba zpopelnila na své náklady. Všichni 
okolo nad tím kroutili hlavou, ale on se nedivil. Jednou skončím stejně a ani pes po mně neštěkne, 
pomyslel si. Chválili ho, že zachránil lidský život, říkával, že by to udělal každý a tak si to i myslel, 
ale přece jen byl rád. Ochotně na potkání každému vyprávěl detaily, ale především měl po dlouhé 
době pocit, že alespoň na chvíli ho řadí někam jinam. Rád by tomu i uvěřil, ale dobře si uvědomoval, 
kam patří. Nestyděl se. Každý jsme nějaký, tvrdíval a považoval si, že si umí na tabák a kafe vydělat a 
nechodí po buzeráku sbírat vajgly. 

Když už byli všichni vykoupaní a převlečeni, roznesli na stoly rybí polévku a přípitek a pan farář začal 
pronášet řeč. Vrtulník byl zticha, ale moc neposlouchal. Věděl dopředu, co farář řekne. Pozemské 
soudy ho jaksi míjely, zakládal si alespoň na tom, že nic nepředstírá a že mu to jednou bude přiznáno 
jako polehčující okolnost. 

Před půlnoci se z azylového domu vytratil. Pan farář je pozval na Půlnoční a kostel byl jen nějakých 
patnáct minut pěšky. Ani nebylo příliš zima. Jak se blížil, potkával přicházející rodinky, páry a party 
puberťáků. Zastavil se. Byl sám. Z ochozu kostela se nesly melodie koled v podání místních trubačů, 
které zvaly ke mši. Chvíli naslouchal a vrátil se. 

 

 
Daniel Srb, Čelákovice 
 
 

PODMĚSÍC 

Matka Hladina 

V noci 
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Porodila 

Podměsíc 

Jen proto 

Aby 

Ráno 

Propadl 

Do Jitra. 

 

SATYR 

Nad mělkým hrobem 

Starý Satyr stojí 

Plno je pláče 

Co z hrudě 

Rudý 

Tek´ 

 

Nad mělkým hrobem 

Starý Satyr stojí 

Co z hrudi 

Zemi 

Srdce 

Vetk´ 

 

AŤ KREV MÁ ZEMI NEZASVINÍ 

Rozhodl jsem se 
máchnout perem 
a pořádně - 
až vám ztuhne dech 
a miliony zimomřivek 
rozutečou se po zádech 
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Skrývaj´ se ve mně 

draví ptáci 

rozervat hruď 

a vzhůru ke hvězdám 

ulovit touhy 

co se nevyplácí 

že člověk nechce zůstat sám 

 

 

 

NAPOSPAS 

Snad každý den 

 
Je jedno oko slepé 
 

Mrtvý jen ten 
 

Kdo neví 
 

Kde jeho duše tepe 

A přece jsme tu všichni 
 

a přece je tu každý z nás 
 

a přece jdeme svými dějinami 
 

do kopce vzhůru - sami 
 

napospas. 
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Jarmila Hannah Čermáková, Praha 
 

Básníku v Blížencích 

/motto: Ó bys byl jako bratr můj požívající prsí matky mé... Píseň Šalomounova/ 

 

Bratře 

pomoz mi přežít zrání 

a odevzdání 

Odevzdání! 

Varyto věštců nezná lék 

na hluchoslepý novověk 

Hladíš-li struny 

dlaní pěvce 

echo ti vrací cinkot měšce 

Hamižnost nezná hranice 

a národ nechce 

písně pravdy 

Tvé přísné sloky 

jenom těžce 

padají do oranice 

 

Vyznání 

 

Lásko má nezvaná 

nad roztrpčenou řekou 

tekou 

nám slzy Tekou s tebou do dáli 
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Jsi vzpurné dítě 

zpupné neštípené 

Trpký plod doby  které nepřály 

sudičky v snách 

Bloudíš po horách dolinách 

nach křticí svíce 

plane v líci Jsi nevěstkou i poustevnicí 

Neumíš nic než řvát 

hlady Loudit naprázdno sát srdce 

usedavá pláčem 

Válečnou torbu sebou vláčet 

a počurané plenky 

děsu... Já už tě lásko neunesu ! 

 

 

Maturita 

 

Beránek v rouše vlčím 

vlk v rouše beránčím 

- čím budu? 

 

Kterépak rouno beze studu 

navléknu pro karneval 

s heslem: 

Člověk člověku vlkem 

vlk vlku člověkem 
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- koho já 

slunéčko zlatovlasé 

k večeru sežeru 

ach matičko 

a koho vezmu veslem? 

 

 

Sbohem 

 

Ztepilý milý 

zvolna kráčí 

do stinné staré aleje 

jde o krok napřed 

přes bodláčí 

už po mně hlavu neotáčí 

a ptačí písně 

naděje 

už dozněly 

 

Už pozdě je 

a čas nás tlačí 

včas stisknout kliku od ráje 

Kdo s láskou vchází 

- vyhraje 

Zbloudilým zbudou oči k pláči 

 



42 

 

42 

Synkopa srdce 

 

A ticho zbylo po básníku ... 

Na němé stopy 

padá sníh 

a v prosincových šlépějích 

přítomnost boží 

nepochopíš 

bez varhanního echa lesa 

Vykřikl havran? 

Mlčky 

klesá 

hvězda * 

 

 

Marek Řezanka, Praha 

 

Vše je jen iluze  

 

Vše je jen iluze,  
jen dopad zhaslých světel 
co bude, bylo již 
co vznikne, zaniká 
Had z Ráje vypuzen 
si hříchy s vinou plete 
čím dál jsme, tím jsme blíž 
otiskům na klikách 

Když světlo pohltil 
val velmi silných obrů 
a vše se v jeden bod 
tak náhle soustředí 
Pak život mohl z žil 
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se ze zla klonit k dobru 
 Zlo, dobro – jeden kód 
a jedno prostředí 

Co je, je bez zrodu 
nic nekončí, jen mění 
svou hmotu, prostor, čas 
je to děj bez vůlí? 
 Jsou řeky bez brodů 
a reci bezejmenní 
již budou dotaz klást 
co dál se nepůlí 

Vše je jen iluze 
a to, co je, vždyť není 
Je to snad věčný sen 
z nějž smrt až probudí? 
Jsou kroky bez chůze 
a pravdy bez zjištění 
Co znám? Že neví se 
co proč je v osudí 
 

 
 
 
Petra Gasnárková, Brno 
 
Když 
 

Když odhaloval její ňadra, srdce se mu rozbušilo. Zdálo se, že se usmála. Taky má radost, že ho vidí. 
Tento týden už se vidí podruhé. Ohromné, omamující. Stejně jako ten krásně obdařený hrudník s 
malými růžovými hroty. Přemohl se a nejdříve ji políbil na čelo. Pak na ústa. Nechce, aby si myslela, 
že mu jde jen o jedno. I když ona to možná věděla. Věděla a nevadilo jí to, to na ní bylo krásné. 
Zachvěla se? Ano, určitě se zachvěla.  
Zachvěla a přitiskla k němu tělo pevněji. Měla tak chladné prsty. Políbil ji na zápěstí a do loketní 
jamky, kde byla kůže nejjemnější. Měla tak krásnou a sametovou kůži, jako by se koupala ve 
smetaně.  
"Jak já tě zas rád vidím!" stihl jí ještě hlesnout do ucha, než propadl touze přisát se k růžovým hrotům. 
Žena mu tohle nikdy nedovolila. Že prý ji to lechtá. Ale jinak byla v posteli dobrá, to zas jo. Tedy jen 
do doby, než otěhotněla. Pak už nechtěla o sexu ani slyšet.  
Neochotně propustil ze sevření jednu bradavku jen aby se vrhl k druhé. Zavrněla a prohnula se v kříži. 
V rozkroku mu bolestně zatepalo. Už brzy...  
už brzy bude v ní.  
Opustil hrudník aby chvíli jen tak přejížděl nosem po linii krku. Mezitím ji líbal a rozepínal si kalhoty. 
Proč jen to neudělal dřív... příště k ní přijde už nahý. Jeho ruce hladily dokonalé křivky, boky, pevné 
hýždě. Zasekl se prsty do kůže a užil si ten zvuk, jak sykla. Hranice bolesti a rozkoše. Položil své 
břicho na její a snažil se vnímat hladkost kůže celým tělem. Tohle si musí vrýt do paměti. Bude si to 
přehrávat znovu a znovu dlouho po tom, co už bude doma na pohovce.  
Často si představoval, že mu na to žena přijde. Že se vrátí domů, bude volat její jméno, jméno svého 
syna... a nikdo tam nebude. V ložnici zůstane na posteli posledních pár svršků, vše ostatní bude 
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sbaleno. Jako ve filmech. Nenávratně pryč. Možná dopis na rozloučenou - nebyl jsi dost dobrý, 
odcházím. Vezme dopis a lahev a posadí se s tím vším na pohovku. Tam se opije a rozbrečí a zase 
opije, jenom tak pro pořádek, aby nevyšlo najevo, co tuší jen on sám. Sám sobě to nerad přiznává, ale 
teď by jí to nejradši šeptal do ucha. Přeje si to, přeje si, aby to tak bylo. Přeje si, aby jeho frigidní žena 
byla pryč, on aby ji donesl přes svůj práh v náručí, praštil s ní o pohovku a tam jí to udělal jak nikdy 
předtím.  
Z té představy přerývaně dýchal. Dost bylo mazlení. Vrazil ho do ní a užíval si pevné křečovité 
sevření pánevních svalů. Vzdychala pod ním.  
Vzpínala se a kroutila. Bral ji za zadek a přirážel k sobě víc a rychleji. Obličej zabořený mezi jejími 
prsy šeptal a křičel vše, co se kdy bál doma říct. Bíle vyprané košile. Večeře a pořádek. To vše bylo 
bezcenné. Na košili měl svůj pot a její rtěnku. Nejčistším parfémem je vůně jeho vlastního spermatu. 
Vítězství vůle nad hmotou. Vítězství chtíče nad spořádaným životem. Touha. Příraz. Pot. Příraz. 
Krása. Příraz. Chtíč. Příraz.  
Vztek, žena, kůže, vůně, dech, vzdechy, bílé zuby, bílé ruce, bílé gejzíry pochopení.  
Ano, ona ho chápe. Jenom ona.  
"Ty jediná mě chápeš." řekl nahlas. Zasmála se. Svezl se z ní a kousl ji do ušního lalůčku. Dostalo se 
mu přitom do úst několik jejích kaštanových vlasů.  
Přejel jí prstem od krční jamky k jamce tam dole a pak zase zpátky. "Jak se vlastně jmenuješ?"  
"Proč se nepodíváš sám?" odpověděla laškovně.  
Políbil ji na krku a vydal se cestou, kde před chvílí cestoval jeho prst. Mezi prsy, po břiše, mezi 
stehna. Vrazil jí jazyk dovnitř a ochutnal své vlastní neproměněné potomstvo. Pak ji líbal dál od 
stehna ke koleni, po lýtku na kotník, až skončil u palce na noze.  
Otočil štítek.  
"Zuzana. Takže ty jsi Zuzana. Rád tě poznávám, Zuzanko..." políbil ji zespoda na chodidlo a zvedl ze 
země bílou plachtu.  
 
Když jí rovnal vlasy pod prostěradlo, stále se ještě chichotala. Nebo se mu to zdálo? Tak nerad ji tady 
nechával.  
"Uvidíme se zas zítra, Zuzanko." hlesl, než zatlačil pojezd zpátky do lednice a zavřel dveře.  
Urovnal si kalhoty, dopl košili a vyrazil domů. Čekala ho tam jeho žena.  
Žena, co mu vůbec nerozumí. 

 

Karla Krátká, Milostín 

 

Pacientka doktora Heg/e/ra 

/Marie Pujmanová nechť promine/ 

 

Malá vesnička ve středních Čechách, vzdálená od okresního města asi šestnáct kilometrů. Píše se rok 
2025. Jsou tři hodiny ráno a v jednom z domků zvoní budík. Stará paní už ale stejně  nespí. Čeká ji 
totiž dlouhá cesta. Opatrně vstává, jde k umyvadlu s vodou od večera, potom se pomaloučku obléká 
do šatů přichystaných vedle postele na židli. Obouvá si pevné boty, na záda ztěžka dostává lehký 
batoh jen s tím nejnutnějším a navyklým pohybem se zavěsí do francouzských berlí. Třikrát 
zkontroluje, zda zamkla domovní dveře, a pak už vychází na ulici. 

Čeká ji cesta na jednu z lékařských kontrol. Je kolem čtvrté, a podle dosavadních zkušeností ví, že 
putování do města bude trvat dlouhé hodiny. Autobusové linky byly zrušeny již před mnoha lety, 
stejně jako místní nádraží, jehož kdysi krásná budova s květinami všude kolem byla zatlučena 
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mřížemi. Koleje vytrhali částečně zaměstnanci bývalých drah, částečně lidé bez práce. Za hrozného 
období socialismu vesnice žila. Autobusy jezdily několika směry mnohokráte denně, od pěti ráno do 
jedenácti v noci. Také vlaky bylo slyšet snad několikrát do hodiny. Děti chodily do školy, dospělí do 
práce, babičky vařily, nakupovaly v místním konzumu a masně.  Dědečkové pečovali o zahrady a 
starali se o údržbu svých příbytků. 

Bývaly tady koncerty, plesy, maškarní bály, zábavy. Dvakrát v týdnu filmové představení.  Na hřišti a 
v sokolovně denně sportovali dospělí i děti. Nacvičovalo se na Spartakiádu i na Staročeské máje. Byl 
zde i ochotnický soubor. Koncem léta vesnice ožívala příchodem česáčů chmele z velkých měst. 
Tehdy kino se vstupenkou za korunu či dvě fungovalo dokonce každý den. Lidé si spolu povídali, 
uměli se zasmát i pomoci jeden druhému. V rámci svých možností zvelebovali svoji vesnici, 
vybudovali kanalizaci a také prodejnu, jež byla po jistých podzimních revolučně-společenských hurá 
změnách prodána a nakonec zavřena. 

Nyní je tu jen mrtvolné ticho. 

Co bylo zemědělské družstvo či státní statek, a o tom, že dávaly práci místním lidem, se už dávno 
nemluví. Zmizely chmelnice, sušárny tohoto zeleného zlata se rozpadají. Dopisy už nikdo nepíše, 
k čemu tedy pošta? Obecní úřad je zavřen, neboť není nikdo, kdo by chtěl tuto kdysi malebnou 
vesničku vést. A kam také? Žádné lepší zítřky se už nečekají. Dřívější plány rozvoje se změnily v  
plány řízené destrukce a zániku českého venkova. V obci zůstalo už jen několik posledních 
nostalgických starousedlíků a pár živořících nezaměstnaných. Na začátku rekreační sezóny přijíždějí 
skalní a velmi otrlí chalupáři zkontrolovat, co jim kdo zase ukradl. 

Stará paní patří k těm, jež léta udržovali svá stavení po předcích. Doufala, že k ní rádi a často budou 
jezdit nejbližší příbuzní. Její syn je pátou a její vnučka už šestou generací, která zanechala své stopy 
v tomto domě. Ovšem návštěvníci přijíždějí jen sporadicky, nepravidelně a pouze na otočku. Mají 
práci, kterou si musejí udržet, aby se sami udrželi při životě. Tak jako statisíce jiných často pracují i o 
sobotách a nedělích. Na rodiče není čas. O tom, že by je vozili na pravidelná či nutná vyšetření, 
nemůže být ani řeč. A na sanitku, která je zpoplatněna a přidělována jen opravdu výjimečně, stařenka 
nemá. 

Prochází první vesnicí a věří, že pokud udrží své tempo, bude v čekárně kolem desáté hodiny. Ráda by 
někdy byla první na řadě, jenomže to by musela vyrazit už krátce po půlnoci. A to je i na ni přece jen 
příliš brzy. Po odchodu z ordinace si dopřeje dva rohlíky po deseti korunách, zapije čajem přineseným 
v termosce, krátce spočine na lavičce v parku a poté se vydá na zpáteční cestu. Ve městě zakoupí 
pouze nezbytně nutné léky, protože jinak by jí nezbyly peníze na živobytí. Drahou elektřinou šetří jak 
může, ovšem uhlí a dříví koupit musí. Zimu tráví u kamínek v kuchyni, starost o topení jí v tomto 
období zabere téměř veškerý čas. 

V případě pana ministra zdravotnictví zdaleka neplatí přísloví o kovářově kobyle, co chodí bosa. 
Naopak, přes tři desetiletí strávená v tak náročné funkci se těší dobrému zdraví; jeho mladistvý vzhled 
neustále vyzařuje dobrou náladu a dodává ostatním spoluobčanům naději, že přece každý v této 
šťastné zemi se může dožít stejně vysokého věku bez nemocí a v pohodě. Pan ministr je ostatně ke 
svým stárnoucím, starým a přestárlým pacientům poměrně štědrý. Euthanasie nebyla ještě schválena, 
ale dvakrát do roka, a to zcela zadarmo, je populaci nad sedmdesát doručena zásilka dvou balení 
silného uspávacího prostředku. To, jak si tito lidé prášky rozvrhnou, je pouze a toliko na nich. 

V tajném plánu Ministerstva úpadku venkova je již navrženo postupné obehnávání vymírajících vesnic 
ostnatým drátem, připravuje se též práškování tohoto území zatím utajovaným prostředkem, ovšem 
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jiné plány již vesele a veřejně kvetou. Na místech, kde v potu tváře dobývaly svůj chléb desítky 
generací našich předků, budou po nájezdu buldozerů a jiné těžké techniky vystavěny obří 
supermarkety a zásilkové haly zahraničních firem, objeví se nejmodernější golfová hřiště, rozšíří se 
pro českou krajinu tak typický chov pštrosů a krokodýlů. Výsledné lahůdkové produkty skončí ve 
vybraných restauracích pro zmlsané jazýčky. Nebude nouze ani o rozsáhlé akvaparky se cvičenými 
delfíny. Zcela přestanou existovat místní hřbitovy, neboť pohřby výhradně žehem budou skupinové a 
rozptýlení povinné.  Země česká, domov můj… 

Stará paní je dnes velmi unavená. Syn s rodinou tady byli před měsícem, další krátkou návštěvu může 
očekávat až někdy za půl roku. Po příchodu domů dlouho odpočívá, poté pomalým krokem projde 
celý dům a zahradu.  Vrátí se do kuchyně, natáhne staré pendlovky a do třesoucí se vrásčité dlaně 
vysype celý obsah ministerstvem darované krabičky léků. Ty zapije zbytkem vlažného čaje 
z termosky. 

Hodiny pravidelně bijí celou noc. Odbíjejí každou celou hodinu. Bijí mollově a do vyčítavého ticha. 
Sedmou generaci už toto stavení nepřivítá… 

 

 
Petr Doležal, Hlinsko 
 

 
Hledá se David 
 
Letošní zimní dovolenou jsme trávili v Krkonoších. Naše ubytovna Helenka, mimochodem jsem ji 

vybrala hlavně proto, že se jmenovala jako já, se nacházela nedaleko řeky Úpy v krásném údolí. 
Každý den jsme chodili na túry, ale jednou jsme zůstali doma a tehdy se to stalo. Měla bych ale začít 
hezky od začátku. 

Celou dovolenou nás provázela smůla. Když jsme si ji v červnu vybírali, netušili jsme, že v lednu 
nebude na horách ani trocha sněhu. Náhle se přiblížil náš termín a my museli vyrazit do holé mrazivé 
pustiny až k chatě uprostřed Krkonoš, kde se tou dobou dalo lyžovat snad jen na dvou nebo třech 
uměle zasněžovaných sjezdovkách. Taky jsme je navštívili, ale kvůli malému zájmu se ceny vyšplhaly 
neúnosně vysoko, a tak nás permanentka s pěti čaji s rumem stála tolik, že jsme utratili skoro polovinu 
našich peněz. 

Rozhodli jsme se změnit strategii. V pevných botách a teplém oblečení jsme prošli snad všechny 
hlavní turistické stezky. V létě by to byla jistě krásná podívaná, ale věřte mi, v zimě to není nic moc. 
Trochu otrávení jsme čtvrtý den zůstali doma, hráli Kris-kros a odpočívali v teplém pokoji. Okolo třetí 
hodiny odpoledne se šel David projít někam ven. 

„Kolik t ěch áček tam ještě máš? To snad není možný. Lidi, já to balím.“ zvedl se Karel znechuceně 
od stolu a vrátil písmena do pytlíku. 

„Ale to nám přeci neuděláš! Ve třech to není taková zábava.“ žadonil Michal. 
„Lásko, nebuď labuť.“ Snažila se ho přesvědčit Klára, ale Karlíček jako by ji neslyšel. Někdy se 

prostě ke svojí holce choval trochu divně, ale na to jsme si za ty roky už zvykli. 
„T řeba půjde hrát David.“ zamumlal ještě a svalil se na postel. 
David ale v chatě nebyl a já marně přemýšlela, kdy se to vlastně ztratil. Klára se najednou zdála taky 

trochu ustaraná. 
„Už je pryč dobrý dvě hodiny.“ Koukala po nás. „Kampak by šel? Vždyť tady v okolí nic pořádnýho 

není.“ 
„Nevím.“ odpověděl trochu bez zájmu Karel, kterému bylo vždycky všechno jedno, a převalil se na 

bok. 
„Já nevím, ale neměli bysme se po něm podívat?“ nedala Klára pokoj. Bylo vidět, že má o něj strach. 
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„Proč? Není přece malej.“ Mávl Michal rukou a s vítězným úsměvem vysázel na herní desku 
všechna svá zbylá písmena. „Osmdesát pět bodů. Myslím, že je zbytečný hrát do konce, vážení. Už mě 
nikdo nedostane.“ halekal a přepočítával skóre. 

„No, fajn. Tak jsi vyhrál. Stejně už mě to taky nebaví.“ Vstala Klára od stolu a začala se oblékat. 
„Kam jdeš?“ ptala jsem se jí. 
„Musím ven. Podívat se po něm.“ 
„Je tam kosa jak v márnici. Že by se mně chtělo.“ Kroutil hlavou Karel a zabalil se do deky. 
„No vážně. Skoro patnáct pod nulou.“ Naklonil se Michal do okna, na kterém byl zvenku 

přimontovaný teploměr. „Hele, lidi, vono tam sněží. Konečně.“ 
„Tak vidíš. Kampak se mnou do vánice. Nebuď blbá.“ Zachumlal se Karel do deky ještě víc. 
„Ty seš blbej. Měl by ses zvednout a jít ho hledat se mnou.“ Utrhla se na něj a hodila na sebe bundu. 
„Nejsem padlej na hlavu, dneska mě tam nikdo nedostane.“ 
Na to Klára nereagovala a zabouchla za sebou dveře. 
„Ve dvou to už vůbec nemá cenu.“ koukal Michal smutně na hrací desku. „Tak co budem dělat? Co 

si trochu zablbnout?“ mrknul na mě, ale nějaký milostný radovánky mě teď vůbec nelákaly. „Mohli 
bysme jít vedle, tak na hodinku.“ Naklonil se ke mně a šeptal mi do ucha. 

„Mně se nechce, běž sám.“ Odsekla jsem mu. Ta Klára mě navrtala. Už jsem o Davida měla strach 
taky. 

„Sám? To by přece nemělo smysl.“ Vemlouval se mi neustále Michal, až jsem se naštvala. 
„Víš, co? Já se jdu taky projít. Začíná tu na mě bejt móóc dusno.“ Zvedla jsem se a nazula jsem si 

boty. 
„Jak myslíš, byl to jen takovej nápad.“ Zívl Michal a lehnul si vedle Karla. Bylo mi jasný, že budou 

až do večera chrápat. 
… 
Venku už bylo slušně pocukrováno a po Kláře tu zbyla jen vyšlapaná cestička. 
Šla dolů k řece, tak jsem se vydala na druhou stranu, co kdyby byl David právě tam? Nikde jsem ale 

neobjevila nic, co by tomu třeba jen trochu napovídalo, a řekla jsem si, že se také podívám směrem k 
řece. 

Sněžilo tak hustě, že její stopy před chatou už nebyly skoro znát. Za cestou, která vedla pod chatou, 
jsem je ztratila úplně. Přestávalo se mi to líbit. David je pryč, Klára se mi právě ztratila a já v téhle 
husté vánici taky skoro na krok nevidím. Najednou jsem ale zaslechla křik. Takový vyděšený výkřik 
zdola od řeky, který mi silný vítr kradl od uší. Kláru jsem v něm ale poznala bezpečně. Musela jsem 
rychle za ní, určitě se jí něco stalo. 

. Když jsem byla už skoro u řeky, naskytl se mi mezi stromy hrozný pohled. David ležel z poloviny 
ve vodě. Hlavu měl sice na břehu, ale na kameni vedle něho byla krev. Klára nebyla schopná ničeho. 
Seděla u Davidovy hlavy, třásla s ním, plakala a skoro šeptem vycházelo z jejích úst pár 
nesrozumitelných slov. Mě duchaplnost naštěstí neopustila. Srdce mu tlouklo a dýchal. Na hlavě měl 
jen malou oděrku, a tak jsem ho vytáhla z ledové vody« „Davídku! Davídku!“, vzlykala Klára a zírala 
do blba a byla v šoku. 

Mám ji ráda a snad proto se dodnes nestydím za to, co jsem udělala. Po dvou fackách se probrala a 
byla jakž takž schopná mě vnímat. „Hlídej ho a pořád na něj mluv. Jasný?“ „Jo.“ Z její odpovědi bylo 
znát, že už je zase duchem přítomna. „Jo. Rozumím.“, zopakovala, vzala Davida za ruku a mlčky mu ji 
třela. Na nic jsem nečekala a vyrazila k chatě. V chodbě za dveřmi si kluci chladili slivovici. Doufala 
jsem, že zabere. 

Za chvíli jsem s ní byla zpět u Kláry. Ta už se zdála docela v pohodě, ale David ještě ne, ‚‚Chytni 
mu tu hlavu, já mu dám loknout, To by ho mělo probrat.“ Klára rychle pochopila a David byl za pár 
okamžiků při vědomí. Otevřel oči a bylo vyhráno. Klára ho objala a začala líbat. Jednou, dvakrát,… 
Snad z pocitu, že překážím, jsem odvrátila hlavu. Hladila ho po vlasech, slzy jí tekly po tvářích a 
mrzly. Nemuseli mi nic říkat, pochopila jsem to. „Já se tak bála, Davídku, ach, Davídku!“ „To nic, už 
je dobře. Je mi zima, Klárko.“, zachraptěl David. Pomohly jsme mu do chaty a za dvě hodiny jsme už 
byly v nemocnici. Zápal plic to nebyl, ale bylo to jen tak tak. Naše dovolená skončila po čtyřech dnech 
tak smutně, jak začala. Ani toho nového sněhu jsme si neužili. Klára v nemocnici skoro nocovala a my 
ostatní se na chatu už nevrátili. Půjčila jsem ji peníze na hotel. 
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Karel, kterému bylo vždycky všechna tak nějak jedno, si pomalu, ale jistě uvědomil, že už žádnou 
holku nemá, ale nezanevřel na nás. Dokonce se zdá, že mu to svědčí. Takže jestli se do další dovolené 
nic vážného nestane, pojedeme opět v pěti, ale do počtu tu bude tentokrát Karel. 

 
 
Vražda 
 
V zátoce vál lehký vánek a přinášel s sebou tu dlouho očekávanou vůni léta. Hladina plná lehce se 

kolíbajících vlnek odrážela v tisících odlescích záplavu jasu pomalu zapadajícího Slunce. Až se ztratí 
za obzor a vše kolem pohltí šero, ochladí se a bude čas obléknout na sebe něco teplého. 

Celé odpoledne uklízel hausbót, protože už pozítří tu budou trávit svůj první letošní víkend a chtěl, 
aby bylo všechno připravené. Byla to spousta práce, ale stihl vše, co potřeboval. Teď už jen stál, 
užíval si přicházejícího večera a čekal. 

Telefon u pasu se mu zčista jasna rozvibroval a pak zazvonil. 
„Ahoj, lásko, jak se máš?“ 
„Čekám. Všechno mám skoro hotové, můžeš se sebrat a přijet.“ ozvalo se z telefonu. 
„To je skvělý. Čekal jsem jen, až zavoláš. Hned sedám do auta a do půl hodinky jsem u tebe.“ 
„Tak s sebou hoď, fešáku.“ 
Uklidil telefon a krátce se rozhlédl. Tady to před rokem začalo. Jen kousek dál po břehu je to místo, 

kde se potkali a začali milovat. Usmál se té roztomilé vzpomínce a vydal k autu. 
V půli cesty se zarazil a začal se šacovat. Proboha, snad jsem to neztratil. Ne. Vždyť jsem to nechal v 

autě, už z toho začínám blbnout. Jakmile sedl za volant, uviděl jí. Malou lesklou krabičku, kterou 
dneska koupil ve zlatnictví vedle kanceláře. Prodavačce dalo moc práce přesvědčit ho, aby se nakonec 
pro jeden z těch prstenů rozhodl. Moc na něm záleželo. Nebyl to jen dárek k výročí, měl také docela 
jiný úkol. Zásnubní prsten a žádost o ruku, to všechno měl dnes symbolizovat. Vše se snažil promyslet 
do nejmenšího detailu. Až se trochu bál, aby se něco nezvrtlo. 

Zaklapl krabičku, nastartoval a nervózně se rozjel. 
… 
V domě panovalo ticho. Až moc ticho, uvědomil si Ben a pustil své oblíbené Love songs no. 5, aby 

to tu ještě více zútulnil. 
„Teď je to dokonalé.“ pochválil se, když celou místnost znovu prolétl očima. Jeho pečlivému zraku 

vše ladilo i do těch nejmenších detailů. Jen támhle, co to je? Že by vlas? Sebral ho z ubrusu. Byl 
krátký a černý. Věděl, že není jeho, asi se sem dostal při luxování, jak se okolo vysavače vířil vzduch. 

„Teď je to dokonalé.“ usmál se a vlas odnesl do koše v kuchyni. Stůl byl prostřený, víno dýchalo a v 
kuchyni čekalo jídlo. 

Stačil podruhé upít ze sklenky, když se rozdrnčel zvonek. Zvedl se a šel otevřít. 
„Ty popleto, to už zase nemáš klíče?“ řekl s úsměvem do dveří a odemkl. 
Jakmile zámek cvakl a on zmáčkl kliku, dveře se prudce rozrazily a uhodily ho do tváře. Ztratil 

rovnováhu, upustil sklenici, která se s řinkotem rozbila o dlažbu v předsíni, a upadl. 
„Sakra, co to děláš?“ stačil ještě říct, než si uvědomil, že je v průšvihu. 
Do dveří se rychle natlačili dva maskovaní chlápci a mávali mu před nosem bouchačkami. Matně si 

uvědomoval, že mu po bradě teče krev z rozbitého rtu, když ho jeden z mužů popadl za vlasy a táhl 
dále do domu. Když ucítil bolest na stehnu, jak si ho rozřízl o jeden ze střepů, po nichž ho vláčel, 
vzpamatoval se a začal křičet. 

Rána přes obličej ho asi měla umlčet, ale ztichl, až ve chvíli, kdy mu ten druhý zatlačil hlavní na 
spánek. 

„Drž hubu a ani slovo!“ procedil přes pletenou kuklu. 
„Co chcete? Dám vám všechno. Peníze, ty jsou tady v taš…“ při další ráně se kousnul do jazyku. 
„Říkali jsme, abys držel hubu.“ Domlouval mu druhý s takovým ledovým klidem. 
Pokýval hlavou a bylo mu jasné, že je lepší je poslechnout. První začal šmejdit po domě a druhý 

hlídal. 
Vrátil se asi za dvě minuty a poklepal si na vyboulenou kapsu kalhot. „Mám to.“ Druhý sotva 

znatelně kývl. 
Ben čekal, že vypadnou, ale oni se uvelebili do křesla. Co po mě ještě chtějí? Zoufale těkal očima po 

zlodějích a ztěžka oddychoval. Proč nejdou? 
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Ten, který ho uhodil, teď dokonce vytáhl cigarety. 
„Ses posral? To tady chceš hulit?“ okřikl ho první. 
„No jo, sakra, do prdele!“ ulevil si a schoval krabičku zpátky do kapsy. 
Na co tu, kurva, čekají? 
… 
Auto zaparkoval před domem, zamkl ho a zvesela vykročil ke dveřím. Zdálo se mu, že se za oknem 

rozvlnila záclona. Ben už ho určitě vyhlíží. 
Pak zazněl výstřel. Polekalo ho to, ale rychle se vzpamatoval. Přikrčený doběhl ke dveřím, opřel se 

zády o stěnu a zkusil vzít za kliku. Bylo otevřeno. Jedním dlouhým skokem se dostal do předsíně a 
ukryl se za botník. 

Hala byla prázdná. Za převráceným křeslem někdo chroptěl. Strach o Bena ho nutil něco dělat. I přes 
riziko, že tu ten střelec ještě je, vydal se k raněnému. Ať to není on, prosím, jen ať to není on. 

Ještě chvíli v sobě živil svou marnou naději, než za křeslem zahlédl jeho nohu. Nehýbala se, jen 
růžové nehty, které mu na ní ráno pomáhal malovat, trčely do prostoru. 

Udělalo se mu mdlo. Ta kaluž krve pod jeho zády, ten bolestivý výraz, oči vytřeštěné do prázdna. 
Věděl, že ho navždy ztratil. 

Mírně ho nadzvedl, objal a položil si jeho hlavu na rameno. Kolikrát si tuhle chvíli představoval, bál 
se jí a dělal všechno proto, aby nikdy nepřišla, ale jeho vlastní strach ho dostihl. A teď necítil nic než 
prázdno. Ani plakat nemohl. Jen prázdno a rostoucí zuřivost. 

Někde vzadu na druhé straně domu klaply dveře. Otočil se a jeho pohled padl na revolver, který se 
válel asi o dva metry dál ve dveřích pokoje. Položil Bena zlehka na zem, vrhl se po zbrani a jako 
zběsilý vyrazil k zadnímu východu. 

Na chodníčku za domem zahlédl nějakou postavu, jak přeskakuje zeď. Zdvihl zbraň a vystřelil po ní. 
Kohoutek klapl na prázdno. Nebyla nabytá. 

Odhodil jí do trávy a rozeběhl se za stínem, ale když dorazil k zídce a seskočil do hloubky ulice za 
ní, zjistil, že je naprosto liduprázdná. 

V dálce zaslechl slabý zvuk policejních majáků. 
Ne, do domu už se nedostane, tu zeď zpátky nepřeleze, z téhle strany byla příliš vysoká a než oběhne 

blok, bude pozdě. 
A tam na té pistoli jsou jeho otisky. Určitě je to ta samá, kterou střelili Bena. Tak se jim to podařilo. 

Dostali ho, jak mu hrozili u soudu. Celý ten program na ochranu svědků byl k ničemu. 
Prostě prohrál, teď si to uvědomoval o to víc. A najednou mu to celé přišlo fér. Hry už takové bývají, 
řekl by Ben. Rozesmál se podivným zoufalým šklebem. 

V kapse nahmátl krabičku s prstenem. Dal za něj skoro třicet tisíc, s tím už se dá na útěku nějakou 
chvíli vydržet. Možná se mu podaří vrátit ho ještě dnes, než v klenotnictví zavřou. A autobusová 
zastávka je jen kousek odtud. 
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