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1.MÍSTO 

 VERONIKA ŠUBRTOVÁ 

 90. LÉTA – IMPRESE 

Sál zapadlé vesnické hospody byl naplněný tak, jako snad nikdy. U stolů pro čtyři se tísnilo šest a 

více lidí, poposedávali, šoupali židlemi; zkrátka snažili se vydobýt si pro sebe trochu toho 

pohodlí. K nervózní náladě přispělo i to, že ačkoliv jim v letáku byly slíbeny „staročeské hody“, 

zatím nedostali vůbec nic k jídlu. Sálem se neslo komandování, fňukání i stížnosti.  

„Slíbili nám, že navštívíme zoologickou. A přitom jsme jí viděli jenom zvenku. Že prý není čas. 

Aby taky jo, když ta cesta trvala přes tři hodiny. A přitom to není daleko, po dálnici je to od nás 

slabá půlhodina. Kudy to ten řidič jezdil, to mi hlava nebere!“  

Zatímco si účastníci zájezdu navzájem stěžovali, vystoupali na malé pódium ozdobené krepovým 

papírem tři usměvaví muži ve fialových sakách s vycpanými rameny. Ve stejnou chvíli vytlačila z 

kuchyně malá pihovatá servírka velký barel na kolečkách a jednotlivým hostům nalévala do 

sklenic naběračkou vlažný čaj.  

Nejmenší z mužů přistoupil k mikrofonu a do hlučícího davu zvolal: „Vážení přátelé, dámy a 

pánové! Všechny vás tady srdečně vítáme! Omluvte prosím tu trochu nepohodlí – pan hostinský 

s námi tak brzy nepočítal, ale jsem si jistý, že za chvíli stihne dát všechno do pořádku. Zatím se 

napijte – určitě máte po té dlouhé cestě žízeň!“  

Lidé začali z plastových kelímků bez valného nadšení usrkávat tekutinu neurčité barvy, muž u 

mikrofonu je mezitím uklidňoval: „V kuchyni už všechno připravují, můžete se těšit na klobásky, 

jitrničky, ovárek s křenem, to si dáte, dědo, už se oblizujete, co? A taky budou chlupatý knedlíčky, 

bramboráčky, pan hostinský narazí soudeček a dáme si pěkně vychlazený, napěněný, to se tady 

všichni pomějeme! Jak nám tu spolu bude dobře! A teď, když dovolíte, dám slovo tady Čendovi, 

který se právě vrátil – to neuhodnete – až z Ameriky, kde několik let žil!“  

Davem proběhlo obdivné zašumění a drobný muž předal mikrofon svému nejstaršímu kolegovi. 

Ten si odkašlal a poté hlubokým, melodickým hlasem spustil: „ Dámy a pánové, mám z vás 

radost! Už jsem ani nedoufal, že se tady něco změní, že tady z toho srabu někdy vylezeme a že ty 

rudochy vyženeme od válu a najednou BUM – Gusta, Milouš, Vasil a ti další exoti už si balej 

fidlátka! Jste úžasný, že jste to dokázali. Jste neuvěřitelní. A na to se napijeme.“  

V ten moment vešla do sálu opět pihovatá servírka, tentokrát ve společnosti vytáhlého kolegy. 

Oba na rukou nebezpečně balancovali obří podnosy s vysokými sklenicemi plnými průzračné 

tekutiny.  

„Napijte se s námi, všichni, i vy paní! Jen se klidně napijte – domů vás přece odvezeme. My se 

také napijeme!“ Trojice mužů si na pódiu nalila z láhve bez etikety a pozvedla sklenice 2 směrem 

k publiku.  

„Na revoluci, přátelé! Na svobodu! A na budoucnost!“ Všichni do sebe na povel obrátili sklenice a 

muž u mikrofonu zavelel: „Jeden přípitek je málo, napijeme se ještě jednou!“ Personál obíhal 

stoly s velkou lahví slivovice a doléval postupně všem hostům.  
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„Napijeme se ještě jednou! I vy paní, nestyďte se! Přeci nám nebudete trhat partu, když je nám tu 

spolu tak dobře!“ Připíjelo se ostošest, až se nad sedícími lidmi začal vznášet nezaměnitelný 

alkoholový opar. Muži na jevišti se na sebe spokojeně usmáli.  

„A teď vám, přátelé, něco prozradíme. My pro vás máme překvapení. Nejen, že jsme vás dneska 

vzali na výlet na ten krásný zámeček, a potom do zahrady na tu výstavu růží, no a potom sem, do 

téhle překrásné hospůdky, kde už za chvilku dostanete zadarmo všechny ty dobroty, co už jsme 

vám jmenovali: jitrničky, jelítka, chlupaté knedlíčky a tak dál. My pro vás máme ještě něco. Něco, 

co vám změní život, něco úžasného a revolučního.“  

K mikrofonu přistoupil obtloustlý muž s vysokým, pronikavým hlasem. Rozhlédl se po davu pod 

ním a začal: „Taky vás těch čtyřicet let štvalo, jak v obchodech nic není, na všechno se musí stát 

fronty; jak si musíte pěstovat vlastní ovoce, šít vlastní šaty? Pořád samé shánění, doprošování se, 

uplácení a na všechno pořadníky, pořadníky, pořadníky! Brát si dovolenou, abyste mohli dva dny 

kempovat před Diamantem, abyste se pak dozvěděli, že ty japonský televize stejně nepřivezli?“  

Muž u mikrofonu udělal dramatickou pauzu. Dav souhlasně pobrukoval a přikyvoval. Tohle 

všichni dobře znali.  

„Nebo byty. Pokoutně si je vyměňovat, lézt do zadku úředníkům a pak dostat byt na sídlišti bez 

silnic a bez chodníků, v desátým patře, kde ještě půl roku nefungoval výtah!  

A teď zavřete oči. No fakt, zavřete oči a představujte si: jdete do samoobsluhy. Regály doslova 

přetékají zbožím: čerstvé tropické ovoce, francouzské jogurty, německá čokoláda, irská whisky! 

Když někdo něco z regálu vezme a dá si to do košíku, prodavači zboží okamžitě doplní, takže 

regál se nikdy nevyprázdní! No řekněte, není tohle ráj? Ale pozor, pokračujeme dál! Na pultech 

leží metráky masa. Prodavačka se na vás usmívá. Neschovává před vámi zboží pod pult, ale 

nabízí vám ho. Nabízí vám víc jídla, než vůbec dokážete sníst.  

Nebo jiný příklad: rozhodnete se, že si koupíte televizi. Jen tak, z fleku se rozhodnete, že chcete 

televizi! Půjdete do elektra, a tam se nebudete muset vedoucího doprošovat a strkat mu 

bankovky do kapsy, aby vám pak stejně nabídnul nějaký šmejd z Jugoslávie, kterému neustále 

skáče obraz! Ne! Půjdete tam a na pultech tam bude deset, dvacet značek televizí, americké, 

japonské, korejské! A ty si budete moct hned koupit a odnést domů!“  

Lidé poslušně seděli se zavřenýma očima. Někteří, zmožení alkoholem, usnuli. Zbylí se zasněně 

usmívali. V této toužebné atmosféře se mikrofonu opět chopil mrňavý kolega a než stačili zbylí 

dva muži zaprotestovat, vypálil do mikrofonu jako kulomet: „A víte, proč v obchodech nic není? 

Protože hospodářství je centrálně řízené, nepružné, absolutně nedokáže sledovat naší poptávky. 

Továrny a obchody musí být v soukromých rukou, aby se to zlepšilo! Všechno musíme rozprodat 

a zprivatizovat! I školy, nemocnice, domovy důchodců, lékárny, doly, vodovody, elektrárny, 

prostě všechno! VŠECHNO! Teprve až bude hospodářství řídit volná ruka trhu, bude všechno jak 

má!“  

Prcek teatrálně rozhodil rukama, načež mu jeho starší kolega vyrval mikrofon z ruky a zpražil ho 

vyčítavým pohledem. Tlustý muž si ťukal na čelo a z pohybů jeho rtů se dalo vyčíst, že říká: „Moc 

brzo, ty vole. Ještě ne!“  

Z davu povstal pán ve flanelové košili. Změřil si tři fialová saka pohledem a pronesl: „A komupak 

chcete všechny ty továrny prodat? Kdo tady z nás má tolik peněz, kromě veksláků?“  

„Zahraničním investorům, pane.“ „Ale jaký to bude mít dopad na nás, zaměstnance? Nesníží nám 

platy? Nevyhází nás?“  
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„Pane, prosím vás, u těch si vyděláte takových peněz, to jste si v životě nevydělal!“  

„A kdo mi to zaručí?“  

Muži na jevišti na sebe pobaveně pohlédli a nejmenší se zasmál: „Co byste chtěl zaručovat, vždyť 

to je snad jasné, ne? Jé, podívejte, už se nese předkrm! Tenhle luxusní salámek jsme pro vás 

nechali přivézt až z Itálie, okoštujte všichni, ať si naladíte chuťové buňky, něž nám z kuchyně 

přinesou ten ovárek! Mám od pana kuchaře zprávu, že bude obzvlášť libový! Že už ho cítíte až 

sem?“  

Ale nic cítit nebylo, kromě palčivého aroma salámu Vysočina a kremžské hořčice. Mikrofonu se 

zase chopil prcek, ve snaze si to u kolegů trochu vyžehlit.  

„ No a co ty naše hnusná sídliště, že už se na ně nemůžete ani podívat? Panelové krabice, jedna 

jako druhá, malé byty, tenké stěny, přes které slyšíte sousedy. Až to tady vezmeme do rukou my, 

to budete koukat! Třeba tamto velké pole, přes které jsme projížděli – tak místo zelí tam budou 

stát baráky! Každý si bude moct koupit vlastní dům, a bude si ho moct třeba natřít narůžovo, 

ozdobit fontánou nebo balustrádou.“  

Neodbytná flanelová košile se v první řadě opět postavila. „Máte pravdu, že naše byty nejsou nic 

extra. Ale pamatujte, že jsme je dostali zadarmo! Například já – nastoupil jsem do podniku a za 

rok jsme dostali byt. Jak dlouho bych musel šetřit na ten váš růžový domeček s balustrádou?“  

„Pane, kdybyste mi laskavě neskákal do řeči, hned bych se k tomu dostal. Chtěl jsem si to nechat 

až na konec, jako zlatý hřeb, ale když to pán už nakousnul: vězte, že to nejlepší na našem 

systému je: „když něco chcete, nemusíte čekat, až na to budete mít! Domy, auta, pohovky, 

dovolený u moře – to všechno můžete mít hned! A splácet to budete až pak, postupně.“  

„A když mě vyhodí z práce, tak ten dům budu splácet z čeho?“ „Pane, vy jste takový ten rejpal, co? 

Vy musíte pořád být středem pozornosti, že jo?“  

„Zato vám se nějak nechce do diskuse. Vždyť tohle všechno by se mělo pořádně probrat a 

prodiskutovat.“ „Prodiskutovat! Pane, my nejsme jako oni. To byly samé kecy, projevy, kecy, 

projevy… My nekecáme, my makáme! A nesnášíme takovéhle rejpaly. Kdo nejde s námi, jde proti 

nám!“  

„To oni říkávali taky…“  

Pánové ve fialových sakách zrudli. Pán ve flanelové košili hrdě mrknul na dámu s pudlí trvalou 

po své pravici. Potom se otočil do davu a zvolal: „Podívejte se na ně! Bavit se s námi nechtějí! 

Chtějí jen, abychom je poslouchali – to už jsme tu přece měli. Jen se na ty grandy podívejte, 

naslibovali nám jitrnici, jakou svět neviděl a zatím jsme dostali akorát veku s Vysočinou. Já se s 

vámi klidně vsadím, že se v kuchyni nic nepřipravuje. Teď hned se tam půjdeme podívat a 

uvidíte, že tam nenajdeme žádné maso, žádné pivo, nic!“  

Lidé se začali zvedat ze židlí, dokud je nezastavil vytáhlý číšník. „Tak to teda ne, do kuchyně mi 

žádné davy courat nebudou, to bych měl opletačky s hygienou! Tam může jenom personál s 

potravinářským průkazem. Tady pána tam pustím, protože mu chci ukázat, že v kuchyni je 

všechno, jak má být. Spoléhám na vás, že mě za to nikam nenahlásíte, to by nám to tu taky mohli 

zavřít.“  

Lidé si zase posedali a pán ve flanelové košili odešel s vytáhlým číšníkem kamsi dozadu. Prcek 

zamával směrem ke dveřím, odkud zase vyběhla pihovatá servírka s další várkou tvrdého 

alkoholu.  
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Atmosféra se trochu uvolnila. Muži na jevišti se předháněli v líčení skvělé budoucnosti, která 

přítomné čeká, až jim dají svou důvěru. Popisovali jim silnice plné krásných silných aut, bazény u 

každého domu; jak lidé budou moci kdykoli jít k milým, kultivovaným lékařům i když nebudou 

nemocní, jen budou mít pocit, že by potřebovali větší prsa nebo menší nos. Vypočítávali, za jak 

dlouho doženeme v životní úrovni západní země, a předháněli se v optimistických odhadech. 

„Dohnat, předehnat!“, burácelo sálem. Tahle hláška se prostě lidem dostala pod kůži.  

Jen paní s pudlí trvalou byla nervózní. Pán ve flanelové košili se podezřele dlouho nevracel.  
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2.MÍSTO 

EVELÍNA KOUBOVÁ 

PŮLNOČNÍ BOUŘKA 

Nejdřív ze všeho se musím omluvit. Normálně nepoužívám silná slova, ale v tomhle případě to bylo 

nezbytné pro zachování autentičnosti výpovědi. No, však uvidíte sami.  

Slavnostní májové dny se ten rok vyvrbily tak šikovně, že by bylo hřích s tím dlouhým víkendem 

něco neudělat. I v rodině nastal čas – vyrazit ven s oběma mlaďochy. Aby si vážili svých rodičů, 

pravil můj muž. Copak jednička, náš nejstarší, ten už si párkrát vážil ve svých téměř sedmnácti, 

potíž byla s třináctiletou dvojkou. Synek zrovna procházel základním obdobím mladého muže – 

rodiče přehlížel a jeho mluva se skládala jen z několika slov, zásadně nepublikovatelných. Na 

naše přátelské pozvání na čundr odvětil lakonickým: „ Na to vám seru!“ Jemně jsme ho 

upozornili, že buď zůstane doma a bude pečovat o své dva mladší bratry nebo, ještě lépe, odjede 

s nimi na chalupu, kde už jim děda práci najde. Rázem procitl a souhlasil s průďou v lese, ovšem, 

pokud tam budou hospody.  

A tak jsme ve čtvrtek večer vyrazili ve čtyřech, směr Chodsko: otec velitel výpravy, synci první a 

druhý důstojník a matka provianťák . V Dolní Bělé jsme dvojku usmířili bochníkem chleba a 

půlkilem nebeské tlačenky v místní hospodě, takže první noc pod širákem spal jako batolátko. 

Byla to taky noc jako z reklamy – hvězdy, netopýři, šumící les a blažené ticho. A ráno jako 

vymalované. Prostě idyla.  

Kluci po kopcích běhají rádi, to mají po tátovi. Zadumaná Haltrava nás okouzlila, i když přišel 

májový deštíček. Přenocovali jsme pod nějakým přístřeškem na auto, čímž jsme pochopitelně 

stoupli u mlaďochů v ceně. Šplhli jsme si i čtverným jelením gulášem, švestkovými knedlíky a 

bavorským pivem na Výhledech, třebaže jsme tam museli seběhnout a pak se zase do kopce 

vracet. Další den je přímo nadchnul Čerchov – než dolezla funící matka, hopsali jako kamzíci skrz 

děravý plot a hledali díru ke vstupu do vojenského objektu. Bahnění v rašelinné tůni, lehké 

pospání a pak dlouhý pochod pod Jezvinec zdeptal spíš velitele výpravy než zdatné důstojníky.  

A tady to všechno začíná.  

Po spršce na Haltravě zbyl ranní opar, ten se zvedl a nastal krásný den. Až moc krásný. Sluníčko 

pálilo jako o závod, k večeru se utišil vítr a nastal tichý vlahý soumrak. Až moc vlahý. Vlekli jsme 

se lesem a doufali, že najdeme NĚCO – krmelec, převis, chýšku, posed, cokoli, co by mělo střechu. 

Tedy – hledala jsem to já, protože se mi ta vlahost pranic nelíbila. Klukům to bylo šumafuk a ve 

veliteli bublal adrenalin. Dobublal a vyšuměl v devět večer uprostřed borůvčí na pasece s 

krásným výhledem do údolí Úhlavy.  

„Dál nejdu!“ prohlásil s výrazem hladového vlka a shodil bágl mezi trsy kousavé trávy. „Taky už 

bych se na to vysral,“ pokývl moudře hlavou dvojka, mezitím co jednička začal rozbalovat žracák.  

„Tady je to blbý,“ pípla jsem, „jsme na hřebeni, co když přijde bouřka?“  

„Ne – pří –de,“ procedil velitel mezi zuby, „ proč by měla přijít? Je pěkně, obloha jak vymetená a 

kdyby, půjde dolů po Úhlavě. Už bude sakra ta polívka?“  

Po půlhodině čichání, míchání, mlaskání a srkání jsem to zkusila ještě jednou.  
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„Nemohli bychom ještě popojít, aspoň dolů, z hřebenu, určitě tam bude něco se stříškou.“   

„NIKAM NEJDU,“ zavrčel můj ochránce a velitel výpravy zarytě, „ hledáme tu tvou stříšku už 

dobře dvě hodiny. V tomhle kraji se o zvěř nepečuje a žádná bouřka nebude!“  

Vzdala jsem to.  

Nad údolím vyšel měsíc, bylo příjemně teplo a zdravé chrápání se brzy neslo nad pasekou. 

Odpadli všichni, takže jsem se naposledy rozhlídla a zapnula zip od spacáku. Blik! Ne, to se mi 

zdálo, lehnu, usnu, pohoda. Ale ten měsíc měl kolem sebe kruh. A to ticho je divný. Znovu jsem 

vystrčila hlavu a zadívala se k západu. Blik! Byl tam. Daleko, ale byl. Blesk.  

„Blejská se,“ zatřesu spacákem vedle. Chrápání ustalo. „Bude bouřka!“  

Velitelská hlava se vynořila z kapuce a naštěstí se netvářila tak, jak jsem se obávala.  

„Kde?“  

„Támhle,“ ukazuju ochotně ke tmavému obzoru. Blik!  

„Prosim tě,“ zabručel velitel a nasadil kápi. „To je někde daleko za Javorem, to sem nepříde. Lehni 

si a už konečně SPI !“  

Tak jsem si lehla a snažila se konečně spát. Asi to na chvilku vyšlo, protože ten vítr mě probudil. 

Vystrčila jsem hlavu a zvětřila déšť. Blik! Blik!  

„Vstávej,“ cloumám opět chrápající hromadou vedle sebe, „ bude bouřka!“  

Hlava se vynořila celkem slušně naštvaná a obhlídla situaci.  

„Nešil! Jenom se blejská, žádnej hrom. Je to daleko a ten vítr to rozfouká. Spi!“ Pak zaostřil na 

mou vyplašenou maličkost a mávl rukou. „Dobře, tak nespi, číhej a až tady ta bouřka bude, tak 

mě vzbuď.“ A zaplul do zipu.  

Číhala jsem. Nejdřív tak, že jsem zabalila všechno do báglu a boty postavila na dosah, jen do nich 

skočit. Pak jsem se vsedě dočkala prvního zahřímání, pak jsem asi klimbla, protože mě probral 

zásah reflektoru. A rána z děla. O kousek dál se pohnula spacáková housenka a jednička s klidem 

sobě vlastním konstatoval: „Hele, bouřka.“  

To už jsem zase třásla spacákem vedle sebe, tentokrát ale s doprovodem solidního burácení. 

Velitel vyjel ze spacáku jak fretka z nory, jedním pohledem obsáhl situaci a začal jednat.  

„Balíme! Rychle! Všechno do báglů! Jde to přímo nad nás, musíme dolů, dyť jsme na hřebeni!“  

Skočila jsem do bot a začala shrnovat věci do báglů. Velitel si svítil mobilem, trošku zbytečně, 

nebeský reflektory svítily na můj vkus až moc často a moc silně.  

„Vzbuď mladýho!“ Prásk!  

Nojo, dvojka se ještě nepohnul. Ten má teda spaní. Vrhnu se směrem, kterým večer odkráčel náš 

zelenáč hledat útulný pelech. Zakopnu o něj poměrně brzy.  

„Vstávej,“ lomcuju spacákem. Světlo blesku je skoro slyšet. Svissst. A Prásk!  

Spacák se s rozmachem převalil na druhou stranu. „Slyšíš, vstávej!!! Je bouřka!“  

„Seru na bouřku!“ Svissst a Prásk!  

Na ten dunivej pokyn zhůry přece jenom vysoukal končetiny z pytle a začal shánět svršky 

roztroušené opodál. Nahrabala jsem věci kolem do báglu a zavěsila mu ho na záda. Pár přískoky 

jsme se zařadili vedle jedničky, kterej spořádaně stál nad běsnícím velitelem a přemýšlel nahlas.  
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„Svítil jsi s ním, tak ho máš někde blízko. Nedal sis ho do báglu?“  

Svissst a Prásk!  

„Co hledáš?“ ptám se velitele zoufale šátrajícího v borůvčí.  

„Mobiiiiil,“ zavyl a zajel rukama do vřesu. „ Teď tady byl!“  

Klesli jsme na kolena a šátrali ve čtyřech. Svissst a Prásk! Ječím, že už musíme jít.  

„Vysypu ten bágl,“ rozhodl velitel a v borůvčí se rozesypou vnitřnosti velkoobjemového vaku. 

Šátráme všichni. Svissst a Prásk.  

„Já mám baterku,“ pronese nevzrušeně jednička a blikne. Hromada předmětů na zemi se 

velikostně rázem zdvojnásobí.  

„Kde jéééééé,“ kvílí velitel a cpe hromadu zpátky do báglu. Svissst a Prásk. Ječím.  

„Tady nikde není, tak musí bejt u tebe,“ logicky vyvozuje jednička a rve otci batoh na záda. 

„Nemáš ho v kapse?“  

„Ty už jsem přece prohle…… A hele! Fofrem, padáme, na co čekáte, musíme dolů, z toho 

hřebene!!!!“  

Svissst a Prásk!  

Ječím a utíkám, je mi jedno kudy, hlavně dolů.  

„Tudy,“ řve velitel a strká mě někam do lesa, „ tam je cesta.“ Jak to ví, nikdy nepochopim. Ale je 

tam. Ovšem v lese. A mně vždycky učili, že v lese za bouřky pod stromy……. Prááááásk!  

Švihnu sebou na zem doprostřed cesty. Brejle mám v louži a na zádech mi sedí asi puma 

americká velmi sympatická. Pokud to není bágl.  

„Co blbneš?“ povykuje někde nahoře nad pumou můj choť a velitel.  

„Ha houhky na plahině má hlohěk lehet,“ huhlám zásadní poučku mého mládí.  

„ Tady nejsi na planině ale doprdele v lese, uhodí do stromu, ne do tebe! Vstávej!“  

Tím mi teda fakt zdvihl intéres.  

„Hahi he hehnu!“ I kdybych se chtěla hnout, leží na mě puma americká. Prááááááásk!  

„Bouchlo do tý mobilový věže nad náma,“ zvěstoval jednička.  

„Děláš si prdel?“ otázal se zvídavý dvojka, ale neznělo to moc suverénně.  

„Já padám dolů a vy koukejte mazat za mnou,“ nařídil velitel a vyběhl. Bylo mi to jedno. Buď 

zhynu udušením zamáčknutá v louži nebo do mě praští blesk. Na pomníčku se bude líp vyjímat 

ten blesk, pumu americkou mi asi nezbaští.  

Svisssst a Prásk!  

A najednou nade mnou pronese mutující hlas: „ Mámo, prosím tě, vstávej!“ a polodětská ruka mě 

podebere pod pravým ramenem, z levé strany už mě drží další teplá dlaň a oba mě staví na nohy, 

ze dvou stran se k mým dlaním došátrají velké klučičí ruce, pevně mě stisknou a drží celou dobu, 

kdy utíkáme z kopce dolů, do bezpečí.  

Blik. Blik.  

Dole ve tmě narazíme do velitele, který, už zase s mobilem, lustruje mapu. „Tudy,“ máchne rukou 

nějakým všeobecným směrem, „ kilometr odtud je ves, tam se schováme.“  
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„To je na hovno, začíná chcát,“ jemně nás upozornil dvojka.  

Bouřka se úderem do mobilvěže vyzuřila, ale následovalo to, co nutně následovat muselo. Liják. 

Takovej, co ani pláštěnky nezaberou. Mně to bylo celkem jedno, já už jednu louži břichem 

vytřela, ale pánové hurónským jásotem přivítali první lampu jakési vsi a pak, ó blaho!, 

autobusovou zastávku. Vůbec nevadilo, že do ní v rožku trošku zatíká, že místo podlahy má dva 

betonové panely a kolem nich protéká slušný potok. Pojem sucha je velmi relativní.  

Po vzoru svého velitele jsme rozhodili na vlhký beton spacáky, a s vděkem se nechávali ukolébat 

šamanským bubnováním na stříšku. Z velitelského rohu se ozývalo bohatýrské chrápání, vedle 

odfukoval dvojka a jednička se po svinutí dokolečka už taky nehýbal. Podložila jsem si kyčle 

botama a snažila se zabrat. Moc to nepomohlo. Kromě toho mi občas káplo na hlavu a taky nohy 

se mi nějak samy ocitly mimo panel v roztomilém jezírku plném vajglů. Noc se táhla. A táhla. A 

táhla…..  

Ještě nesvítalo, když se liják změnil na pouhý déšť. Před očima se mi míhala vidina měkkého 

gauče a teplého alkoholického nápoje. Co bych za to dala! A vtom se z levého rohu zastávky 

znenadání ozvalo velmi tichounce:  

Prší prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká.  

Posadila jsem i se spacákem a svému prvorozenému synkovi tichounce odpověděla:  

Prší prší jen se leje Vinetú se z okna směje Oldšetrhend na dvorku nastartoval motorku.  

Folklorista se socialistickou verzí přebít nedal a spustil znovu:  

Padla kapka na panenku umáčela jí sukénku tralala tralala panenka se schovala.  

Nedala jsem se a vytáhla popík osmdesátých let:  

Hleďte kam padá déšť, kapka ta druhá též…  

To už jsme se chechtali oba a svorně spustili:  

Pršívalo blejskalo se bejvalo bláto, aach, bejvalo bláto..  

Doplnili jsme to sambou  

K dešti choulí se, klouže za límce dlaň než na čelo dá,  

A Ozvěňáckým hitem  

Když déšť vyprahlý zemi, která už tak těžce dýchá, vláhou svojí žízeň zahání  

Ani jsme si neuvědomili, že už zdaleka nešeptáme, a tak nebylo divu, když se do malé přestávky 

v dešťovém koncertu ozvalo z vedlejšího spacáku:  

Prší prší jen se leje, děte mi s tim do prdele, nemám rád, nemám rád, když tak venku začne chcát  

Ano, vy víte kdo, že?  

Řehtali jsme se tak mocně, že jsme nezaregistrovali náhlou významnou absenci chrápání v 

pravém rohu. A pak se ozvalo mocným velitelským barytonem:  

Prší, do rakve mi štěrbinou zatéká, prší, v tom dešti se mé tělo roztéká….  

Co mám povídat – prozpívali jsme se k ránu, v té vsi si asi dodnes vyprávějí o stádu hejkalů, kteří 

se objevili s bouří a se svítáním zmizeli. Každopádně na nás nikdo nevlít a ranním vlakem jsme 

taky odjížděli sami.  
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Když jsme potom večer doma rozložili těla do suchých, měkkých a teplých polštářů, jednička se 

zasnil a nadhodil: „Příště pojedu někam do pořádnejch hor.“  

A z druhého polštáře zaznělo: „ Příště se vám na to vyseru.“  

Oba svá předsevzetí splnili.  
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3.MÍSTO  

PETR BERGL  

CHLUPY  

Zrovna jsem zametal chlupy v koupelně, když u dveří zazvonil zvonek. Hned na to se pes 

rozštěkal. „Ticho!“ Pavla napřáhla ruku, ale ještě ve vzduchu pohyb zastavila. Potom strčila hlavu 

ke mně. „Už toho nech; vždyť víš, že na záchod u nás stejně nikdy nejdou.“ 

 „Děda Jirka s Danou jsou tady!“ Zavolal Péťa od okna.  

Pavla vzala do ruky sluchátko domácího telefonu a zmáčkla tlačítko bzučáku.  

„Nazdar hlídači“, sehnul se děda k Aranovi a šoupal při tom nohama o rohožku.  

„Ahoj“, pomrkávala za ním Dana.  

Položili na zem papírové tašky a oba se jako na povel vyzuli. Děda uchopil kytku, kterou před tím 

položil na botník a otočil se k Pavle. Bez bot byl teď menší, než ona.  

„Ták všechno… ty víš co… Che che... Hlavně zdraví,“ dodal a předsíní se rozlehlo dvojí lepkavé 

mlasknutí.  

„Pavlínko, hlavně to zdravíčko“ přidala se macecha a třásla paží ve vzduchu. Pavla natáhla ruku. 

Tentokrát to nemlasklo ani jednou. „Hlavně zdravíčko,“ opakovala Dana, protože nevěděla, co by 

měla ještě dodat.  

„Arane! Kdepak je? Tady! Něco sem tě přines…“ smál se šťastně děda. Vysoko ve vzduchu držel 

průhledný pytlík s hnědými a červenými kolečky.  

„A tati, kdepak je kupuješ?“ zeptala se Pavla jako obvykle. „U nás, jestli víš, jak je Družba. No tak 

tam vedle. Je tam takovej krámek se psím žrádlem,“ odpověděl vážně děda, stejně jako vždycky. 

Pes nasával čenichem a chňapal po pytlíku. Děda 8 ještě několikrát ucuknul a znovu se dětinsky 

rozesmál.  

Potom se podíval přes brýle na Pavlu a ukazoval na kroužky v pytlíku. „Ty tmavší sou z hovězího 

a ty světlejší kuřecí,“ poznamenal důležitě.  

„Hop ááá hop.“ Pes tancoval na zadních a opatrně si bral jeden kroužek za druhým. Otevřel jsem 

lednici. „Jirko, dáš si pivo?“  

„Nedám, dyť sem tady autem,“ odmítnul děda moji nabídku jako už tolikrát.  

Z chlebíčků jsem opatrně odstranil několik černých chlupů a talíř odnesl do pokoje. Pavla vytáhla 

z ledničky krabici s dorty. V pokoji je přendala na památeční mísu. Po posledním kousku si olízla 

prsty. Dana se dívala neurčitě někam před sebe a míchala kafe.  

„Tak co, tati, jak se máte? Co pořád děláte?“ zeptala se Pavla jako pokaždé.  

„No, co děláme…“ nasadil děda vážnou tvář a ohrnul spodní ret. „Minulý týden sme byli na 

hřbitově. Víš, kolik už chtějí v Hrombachu za kytku? Sedmdesát korun! Darebáci to sou. Darmo 

mluvit. Tak sme jeli na zahradu a tam sem natrhal pár sněženek. Zametli sme to tam. Zapálili 

svíčku. Jo, máme to tam teď zas pěkný.“ Namočil lžičku do hrnku a usrkával z ní kafe.  

„Berte si,“ posunul jsem trochu talíř s chlebíčky.  
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Děda je beze slova přejel pohledem. Dana řekla rovnou: „Já nechci,“ divně se zasmála a podívala 

se zpátky na dědu.  

Bylo ticho. Nikdo nevěděl, co dál. Přiběhl pes s plyšovým hrochem v hubě a začal s ním strkat 

dědovi do nohy. „Hele, viděli jste to, jak za mnou přišel?!“ zatvářil se vítězně a začal se se psem o 

hrocha přetahovat. Pes výhružně zavrčel, zapřel se zadními do podlahy a tahal dědu i se židlí po 

pokoji. Děda se pevně držel hrocha a radostně hýkal. Psa to rozzuřilo a několikrát zaškubal 

hlavou do stran. Potom pes nečekaně zatáhnul a děda se skácel i se židlí na zem. Dana se pištivě 

rozesmála. Než si děda znovu sednul, oprášil si kalhoty od černých chlupů. Všiml jsem si, že 

jeden přiletěl až na stůl. Ležel teď na šlehačce toho největšího dortu. Počkal jsem si, až se Dana 

nebude dívat, a nenápadně jsem ho dal pryč.  

Přisunul jsem k ní talíř: „Vem si aspoň sladký. Ty jsou od Rejzlů.“  

„Tak to jo. Tam chodíme taky, viď Jirko. Já ale jen jeden. Jirka si dá dva“  

„Hele, nemluv laskavě za mě, jo. Rači si mě vůbec nevšímej. Buď tak hodná.“  

„Tatí a co kuželky. Byli jste?“ rozehnala blížící se hádku Pavla.  

„Ve čtvrtek sme měli výroční schůzi,“ začal děda a lžičkou si strčil kus dortu do pusy.  

„V pátek, Jirko, to bylo v pátek,“ opravila ho Dana.  

„No tak v pátek, to máš jedno a neskákej mi do toho pořád.“  

„Řekni, jak jsi objednával tu držkovku,“ nedala se odbýt Dana.  

„Říkám tě, abys mě nepřerušovala… No, co vám mám povídat. Zase sem to musel všechno zařídit 

já. Jinak by nebylo nic.“ Zvednul sklenici a napil se minerálky. „Zkrátka šel sem do toho řeznictví. 

Je to tam někdež u náměstí. A řek sem jim, že chceme pořádnou držkovou. Že máme výroční 

schůzi. Druhej den sem jí jel vyzvednout. Ale nemysli si. Půjčil sem si naběračku a zajel až ke dnu, 

jestli je dost hustá. Mě nedoběhnou. Ale zařizoval sem jim to naposled. To se tě nezdá, ale to není 

sranda. Nejdřív to musíš objednat,“ narovnal palec a začal vypočítávat na prstech. „Potom 

telefony,“ přidal ukazovák. „A nakonec tam pro to musíš zajet,“ dodal, když ukazoval rukou 

trojku.  

„No ale zase si to ohlídáš, jak říkáš.“ Nevěděl jsem, co lepšího na to říct.  

„No, to máš pravdu,“ ukázal na mě a plácnul se do kolena. „Asi tam pojedu příště zas.“  

„Jirko! Pivo! Zapoměls na pivo!“zvolala vzrušeně Dana. Potom se podívala na mě: „To ještě 

zapomněl na pivo,“ zašeptala.  

„Jo, dvě bedny lahvovýho. Na ty bych zapomněl. To znamená koupit a přivézt.  

„Vždyť hrajete v hospodě. To tam nemá točený?“  

„To víš, to tak,“ poklepal si děda na čelo, „o korunu dražší. Kdopak se mu na něj nevytento. Víš co, 

jo?“ 

„Jirkóóó?!“ zahrozila se smíchem Dana.  

„No, já nevím,“ namítl jsem. „Ale tahat se s bednama. Ten benzín taky něco stojí. A vůbec, točený 

je točený. No ne?“ Přitom jsem si pozorně prohlídnul chlebíčky a po jednom jsem sáhnul. Pavla 

se už ani nesnažila pobízet a vzala si taky. Pes ležel na pohovce a podřimoval. Zřejmě se mu něco 

zdálo, protože ležel na boku a pohyboval nohama, jako kdyby utíkal. Při tom frkal, až se mu 

tlama nadouvala. Dana se rozesmála a řekla jen: „Vidíte ho?“  



 

 
19 

Děda se zamyšleně koukal před sebe. Zas bylo ticho.  

„Jirko, řekni, jak tě naštval Hobl,“ přerušila to konečně Dana.  

„Co já, pořád. Tak to řekni ty, když jim to chceš říct.“  

„Já to tak neumím, jako ty… Zkrátka, někdo nám přepiloval zámek od sklepa a ukrad brambory a 

kyselý okurky. Máme podezření na Hobla. To je ten, co bydlí nad náma. Jednou se Jirka díval 

špehýrkou na chodbu. Zrovna šel kolem Hobl s ruksakem, v ruce zavařený okurky. Jirka vyběh 

nahoru, zazvonil a co byste řekli? Hobl otevřel a schválně před ním kousal tu okurku.“ Potom na 

nás ještě mrkla: „Hobl, to je co sluníčko ukáže, měsíček dá,“ mávla rukou, jako že je to zbytečný a 

šťastně se usmála.  

„Já bych se s tím nepáral. Kradeš, šmik a ruka pryč. Věříš mi?“ zvážněl děda a rukou naznačil, jak 

šmiká tu druhou.  

Pes se probudil a protáhnul se tak, že spadnul z pohovky na zem. Dana se zase rozesmála. Sevřel 

jsem jazyk mezi palec a ukazovák a vyndal chlup, který mně tam už chvíli vadil. Pak si děda na 

něco vzpomněl, zvednul hlavu a povídá: „Propadla mi občanka. Jdu si jí vyměnit a ta úřednice 

povídá, jestli mám fotku. Že se můžu nechat vyfotit u nich. Tak sem si sed a ona řekla, abych se 

usmál.“ A děda hned předvedl, jak vycenil zuby. Na to se Dana začala smát a poznamenala: „Ještě, 

žes na ni nezačal vrčet.“  

„Ukázala mi hotovou fotku a já povídám tak to ne. Ještě jednou. To byste nevěřili, já vám na ní 

vypadal vopravdu jako pes. Na podruhý sem zavřel pusu a pak už to bylo dobrý. Teda taky nic 

moc, ale aspoň sem to byl já.“  

Dana se se smíchem zaklonila a vypískla: „To byste koukali. Vypadal opravdu jako pes!“  

Aran se přiloudal ke stolu a děda ho začal drbat. Při tom se natočil ke mně a zeptal se: „A co 

žáci?“ A aniž by čekal na odpověď, hned pokračoval. „Já tě řeknu, já bych na ně nervy neměl. Já 

bych to hned fackoval. Ty lidi teď jezdí, to bys nevěřil. On jede a nedá blinkr. Tak si to jen 

představ. To bys nevěřil.“ Mávnul rukou a dodal: „Darmo mluvit.“ Podíval se na hodinky, potom 

na Danu a zavelel: „Pudeme, miláčku, už je hromadu hodin.“  

S Pavlou jsme se po sobě podívali a mě napadlo, že ještě nebylo Chorvatsko.  

„A co Chorvatsko tati, jedete letos?“ přečetla mi žena myšlenku.  

Děda posmutněl a zavrtěl hlavou. „Ne, letos nejedeme,“ zatvářil se provinile.  

Nikdo nevěděl jak dál a tak jsme se jen dívali do stolu a rozpačitě mlčeli.  

„Jedeme miláčku, zvedej se, je hromadu hodin,“ řekl po chvíli znovu děda, tentokrát definitivně, 

protože se rovnou zvedal.  

Vzpřímeně kráčel do předsíně a Dana hopkala za ním. Vyndala si z tašky svojí vlastní lžíci a 

začala se obouvat. Pavla podala dědovi z věšáku naší. „Nepotřebuju. He,he, vidíš, už je to,“ 

vklouznul do zánovních prestižek.  

„Jirko, viděl už jsi Péťovo vysvědčení?“ konečně jsem si vzpomněl, co jsem to ještě chtěl.  

„Já ho znám. Vím, jak vypadá vysvědčení,“ odpověděl děda zvláštním tónem.  

„Má vyznamenání. Opravdu ho nechceš vidět?“  

„Nechci.“  

„Dědo, chtěl bys mít doma taky psa?“ zeptal se najednou nečekaně Péťa.  



 

 
20 

Děda se narovnal: „Podívej se chlapče, já vlastně proti psům vůbec nic nemám. Ale do bytu, do 

bytu pes prostě nepatří.“ Sebral ze země obě papírové tašky a ještě dodal: „Jo, a to sem vám chtěl 

ještě říct. K nám už toho psa, prosim vás, nikdy nevoďte.“  

Červené autíčko nejdřív prudce vycouvalo. Potom dvakrát zatroubilo a ještě prudčeji vyrazilo 

vpřed. My jsme tak, jako vždycky mávali z balkonu a já přitom povídám ženě: „Nevíš, proč u nás 

nejdou nikdy na záchod?“  

„Prosím tě… Jako kdybys je neznal. U nás by se štítili. Ani chlebíček si nevezmou, když ho děláme 

my. Proto jí jen to sladký, že je koupený. Ničemu jinýmu tady nevěří. Ani tý lžíci na boty.“  
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3.MÍSTO  

ŠTĚPÁN VRANEŠIC  

KLETBA HRUŠEK  

Žádné jabko.  

Hruška to byla!  

Ano, čtete správně. Skutečně jsem toho názoru, že ovoce ze zakázaného stromu, které první žena 

Eva utrhla a nabídla choti Adamovi, bylo plodem malvicovitým. Nejednalo se však o jablko, jak 

hlásá dosud tradovaná fáma, nýbrž to byla hruška. Jakou asi měla chuť? Byla sladká a šťavnatá, 

anebo tvrdá a kyselá?.. To ale vlastně vůbec není důležité. Ach, ty moje myšlenky. Chvilka 

nepozornosti a už se zabývají hloupostmi. Tedy zpátky ke kauze hruška Evina. Samozřejmě, ne 

nadarmo se výčnělku na mužském krku, tzv. ohryzku, říká „adamovo jablko“. Čtenáři, dumejme 

však: Proč by se tomu chrupavčitému útvaru nemohlo říkat „adamova hruška“? Ostatně, nebyl 

by to jediný plod hrušně pronásledující muže. Stužkovák se blížil. Ve snaze vypadat na tom 

významném večeru šik jsem ze skříně vytáhl oblek. Mírně elegantní našedlé sako stesilkami 

stejné barvy (komplet doplňovala samozřejmě i vesta) bylo mnou zakoupeno pro účely 

tanečních. Ovšem, čas od času jsme tvořili sladěný pár i na rodinných oslavách, půlnočních mších 

či svatbách sestřenic. Nicméně byl tomu už skoro rok, co jsme se viděli naposled. Což o to, sako 

sedělo parádně. Pak ale přišla řada na kalhoty. Uhm...Eh...Spš...Ýu...nejde to. Obvod nohavic 

zastavil pokrývku dolní poloviny těla někde v půlce stehen. Zarazil jsem se. Chvíli jsem uvažoval, 

zdali nemá skříň srážecí schopnosti, pak mi na mysl přišlo, jestli nedošlo k záměně mých kalhot 

za tesilky bratra, mimochodem o dost hubenějšího. Co naplat, bylo nutno připustit, že oblek je mi 

malý. (Všimněte si, jak zmiňuji „oblek je malý“ místo „kalhoty jsou úzké“. Myslím si, ani nevím 

proč, že takhle to vypadá vznešeněji.) Nikterak jsem nepropadl panice, protože řešení bylo 

lehoučké. Prostě si koupím oblek nový.A tak se taky stalo. Respektive mělo se tak stát. V prvním 

obchodě, bylo to v útrobách velkého nákupního komplexu, jsem nepořídil. Tamní obleky měly 

divné barvy a jednoduše mi neseděly. Nezoufal jsem a druhého dne se hned ze školy vydal do 

nenápadného butiku uprostřed města. Byl to obchod docela na úrovni; dokladem nechť je fakt, 

že mamka, která tam dorazila o chvíli dříve ve snaze pomoci mi s výběrem, dostala zdarma 

espreso pro příjemněji strávené čekání. Vešel jsem dovnitř. Přivítala mě sympatická mladá 

slečna s krejčovským metrem kolem krku. Mile mě požádala, abych si odložil kabát. Provedl 

jsem. Tu se však úsměv té milé slečny nepatrně pokřivil (opravdu jen nepatrně, nemůže přeci 

urazit zákazníka). Zdálo se, že jí čelo pokryly krůpěje studeného potu. Výraz tváře se pořád 

měnil. Nechápal jsem. Vždyť na sobě nemám výbušniny, ani jsem větu „Odložte si kabát.“ nepojal 

exhibicionisticky. No, slečna mi vyndala z regálu jeden z obleků. Vyzkoušel jsem ho. Bohužel 

sako bylo příliš velké, zatímco kalhoty příliš úzké. Slečna statečně přemýšlela dál, vytahovala 

jeden sváteční úbor za druhým. Problém byl ale vždy stejný. Velké sako, malé kalhoty. Tak to šlo 

chvíli dál, prodavačka se pořád snažila usmívat, závěs zkušební kabinky se neustále odtahoval a 

zatahoval... „Tak já to zkusím ještě ve skladu.“ řekla ta milá slečna a zbaběle ode mne utekla. 

Abych si čekání zpestřil něčím hezkým, podíval jsem se do zrcadla. A, pochopil jsem.  

Vraťme se k Evě. (To neskloňuji jméno mladé prodavačky obleků, která teď V záchvatu 

zoufalého smíchu hrabe někde ve skladu, nebo to alespoň předstírá. Myslím mytickou Evu od 
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Adama.) Dokážu si ji živě představit, jak se producíruje po ráji a neustále vytváří nové outfity z 

fíkových listů. Tu přijde ke stromu poznání. - Hade, co ty tu? - Ále, plazím se tak zahradou a co 

nevidím. Eva! Tak tě jdu pozdravit. - Máme to dneska pěkně, že? - Ano, a ty máš dnes stejně 

pěkné fíkové listí. -Ty lichotníku. - Nechceš zkusit hrušku? -Hospodin to ale zakázal. - Prý je 

dobrá na krásu, takže ji vlastně nepotřebuješ. -  

Hihihi,  

hade, hihihi. Tak mi jednu dej, zanesu ji, Adamovi ‘. 

Pak si Eva kousla, hruška jí zachutnala a v záchvatu naivní shovívavosti běžela ta bláznivka 

domů, kde dala (myslím, že spíš vnutila) hrušku i Adamovi. Strom poznání nebyl však zakázán 

jen tak nazdařbůh. Ta hruška se totiž rozptýlila oběma pralidem do celého těla, zúžila jim 

ramena, zvětšila zadek a boky. Ženám to zůstalo doposavad. Ale jak tato biblická alegorie souvisí 

s mým oblekem?  

Jak říkám, stál jsem před zrcadlem a prozřel. Nevím, jestli máma v požehnaném stavu snědla 

nějakou zakázanou hrušku, ale tváří v tvář odrazu jsem zjistil, že má postava nabyla jaksi tvaru 

Hruškoidu. Hruškoidu!!! Mezi tím se ze skladu vrátila má obsluhovatelka s mírně vlhkýma očima. 

Nejsem si jist, zda se mým proporcím smála, nebo nad nimi brečela. Avšak její návrh „Řešení 

vidím v tom, že vám dáme větší oblek a sako dáme paní krejčové. Ona ho rozpárá a pak znovu 

sešije.“ byl nepřijatelný. Ačkoli jsem odcházel s nepořízenou, hlavu, úzká ramena, široké boky, 

ani velký zadek jsem nevěšel. Stužkovák se odehraje až za čtyři dny, bydlím u polských hranic, 

vyrazím tedy i do Polski na trg.  

Polský obchodník si mě očima a posléze i metrem změřil. Přinesl dva nepěkné obleky. S 

vědomím, že jsem v Polsku, kde není možné nekoupit, jsem se slušně zeptal, jestli nemá hezčí 

barvu. „ Něch se pan češi, že garnitur budže pasovač. Kolor sobě nemože pan vybirač.“ S úžasem 

jsem na něj vykulil oči. Situace je opravdu zlá.  

Nedopasoval jsem! Polák mi dal jen radu: „Něch pan něpotřebně něchodži po sklepach. Nic 

někupi.“ – Nenávidím ty špeky, které si usmyslely, že vykonají dávné prokletí a udělají ze mě 

hrušku! Zkroušen jsem se ubíral k autu.  

V hlavě mi bolestivě poletovala myšlenka, že na pasování do stavu maturantského půjdu v 

teplácích. Už mě napadla i výmluva. – Nemělo to být v hip-hop stylu? Proč jste mi nic neřekli? – 

Se zatlačovanou slzičkou míjím malý obchůdek. Jen z čiré zvědavosti vcházím dovnitř a hle, už 

mám oblek na sobě. A pozor! Sedí. Jak je to možné, ptáte se? Hodná prodavačka měla obleky, u 

nichž bylo možné zkombinovat sako s kalhotami podle potřeby čísla... Stejně si myslím, že to 

nebyla pravda. Polka se nade mnou prostě slitovala, vidouc můj psychický stav. Ale co, vše 

pasovalo výborně, spodek byl sic o tři čís...prostě o nějaké to číslo větší než sako, avšak hrozba 

teplákové stužkovací potupy byla zažehnána. Chvalme Polsko!  

A pro ty z vás, kteří sdílíte mou figuru: Nejsme neforemní, jen švadleny jedí málo hrušek. 



 

 

POEZIE
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1.MÍSTO  

KLÁRA SOUKUPOVÁ  

VÝPOVĚĎ  

Sníš.  

Vstaneš.  

Pastu.  

Čistíš.  

Navlečeš.  

Zamkneš.  

Chvátáš.  

Sedíš.  

Čumíš.  

Nevíš.  

Nechceš.  

Musíš.  

Trpíš.  

Zvládneš.  

Běžíš.  

Skáčeš.  

Letíš.  

Blázníš.  

Žiješ.  

Najíš.  

Lehneš.  

Zavřeš.  

Sníš.  

RUČNÍK  

Já jsem pro tebe  

jako ručník  

když  

jedeš  

k někomu  

na návštěvu.  

Když je přibalenej  

je to příjemný  

ale když ho  

zapomeneš  

vůbec nic  

se  

neděje.  
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BIOLOGICKÉ HODINY 

Cítím  

jak mi tikají  

biologické hodiny.  

Uvědomila jsem si  

že na dítě  

nejsem zralá.  

Takže svojí láskou  

zahrnuji  

akvarijní rybu.  

UMĚLKYNĚ  

Ano, já tvořím.  

Hraji na hudební nástroj.  

Rozmazávám prsty barevné pastely.  

Vyjadřuji se pohybem.  

Ale nejdřív  

se  

musí  

odnést a uklidit  

ten  

nákup.  

ŠTĚSTÍ  

Šla jsem z práce domů  

a přes železniční most,  

pod kterým jsem právě procházela,  

jel vlak.  

To nosí smůlu.  

Ještěže nejsem pověrčivá,  

uvědomila jsem si  

překračujíc spáru  

mezi kostkami kočičích hlav.  

IMAGINACE  

co kdybys  

na mě  

prostě zapomněl  

vypařila  

bych  

se ti z paměti  

měli  

bychom  

šanci začít znova  

zamiloval  
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by ses  

do mě?  

představila jsem si to  

a  

nejde mi  

se vzpamatovat  
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2.MÍSTO  

VÍTĚZSLAV KAPRÁL  

UVĚDOMĚLÝ SOBEC  

Jsi numero  

dělitelné pouze samo sebou  

 

procházíš rodinným stříbrem  

jak mamut v porcelánu  

 

autoportrétisto  

zrcadlových reflexí  

 

jsi svůj  

blízký – vzdálený  

 

nasloucháš echu  

v ulitě amonita  

 

kaloni nad propastí  

puklé duše.  

 

Jsi poslední  

svého rodu.  

JIKRY DNÍ  

Mám v dlani slova bez chuti. 

 

Dlouhými černými prsty 

je nahazuji od podemletých břehů 

za chladných jiker dní. 

 

Tvé bytí nespočívá  

v tělesné přítomnosti  

jen vlasec v ústech zaseknutý  

k sobě pojí  

dvě duše svačící  

pod mokrými deštníky.  

 



 

 
28 

V hodinách tmy skřípe pnutí.  

 

Vibrace nevysloveného  

rozeznívá lodní zvon  

dozvuky v mé mysli  

síť se plní  

je krajně obtížné  

udržet hlavu nad vodou.  

 

V teple mělčin není k hnutí.  

 

Nesnadné je uhlídání chvil  

jež nevyvážím zlatem  

když tvá hlava těžkne  

jak svislé kyvadlo ve studni  

stoupám pod čarou ponoru  

vzhůru do hlubin.  

Kdo na honu neuslyší  

výstřely z pušek  

připlete se do rány a zhasne.  

 

Spím a čekám na písknutí.  

 

A PÁTÝ JEZDEC JE…  

Bezhlavě odložil jsem strach.  

 

Domů na bledém oři  

vrací se z moravského pole  

setnutý jezdec  

nad hlavou černou korouhev. 

Není s kým se smířit  

spánek spolykal prášky  

smutek putuje tváří  

a jeho chuť je nad zlato.  

 

Už ani nerozeznám samou tmou  

vlastní ruku v ustřižené rukavici  

strach se v srdci podepsal  

třemi křížky  

 

a duše je nejtenčí  
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když padne noc  

a síly temnot  

nad námi mají  

největší moc.  
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3.MÍSTO  

ŠTĚPÁNKA PODLEŠÁKOVÁ  

ROMANTICKÁ  

vlez mi pod tričko  

podprsenku nenosím  

vlez mi na záda  

tak to mám fakt ráda  

sukni si nechám...  

tvůj obličej nade mnou  

tvoje tělo ve mně  

tvoje duše s mojí  

hlavně že ti stojí  

 

HAIKU VIRTUÁLNÍHO VĚKU  

místo hlazení  

nechám si na záda svítit  

počítač  

 

na internetu  

marně hledám  

sama sebe  

 

ticho po pěšině  

prázdno po facebooku  

 

DISLIKE  

How does it feel  

srdce mám suché  

vysušené  

scvrklé jako švestku  

oči mi zarostly kůrou  

uši zalehly tichem  

a na palubě ani muž, kapitáne  

přesýpací hodiny těla zůstaly stát:  

hlava přeplněná  

a v klíně zoufale prázdno  

ještěže mě svírá tíseň postmodernity 

abych nepřepadla  
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3.MÍSTO  

JARMILA H.ČERMÁKOVÁ  

PLÁŽ  

Raději naději  

než hněv  

 

Řev podrážděných davů  

z nudy  

si žádá krev  

Z nudy si žádá hlavu  

 

Z chlípnosti  

žádá nevinnost  

raněných dětských údů  

A utonulé střevíčky  

a mořskou sůl  

i pod víčky  

A ze řetězů puštěnou  

saň  

ďábelského voo doo  

NADĚJE  

Petrklíč  

puká ve spáře  

a jaro požehnalo luka  

 

Slunce  

s blatouchy na káře  

už posvěcuje boží muka  

 

Kapři  

zamíří k hladině  

Světlo jim potřísnilo skřele  

 

I jarní vítr  

zahvízdal a letí dál  

A sviští v dál ztepilý jako lukostřelec  
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VELKÁ NOC  

Hřmí hřích  

a peklo  

smíchy hřímá:  

Kam zmizel ten co hříchy snímá?  

 

Byla s ním nuda  

Byl tak nahý!  

S modlitbou na rtech za své vrahy  

vypustil duši  

 

Nedobušil se milosti v srdcích bližních lidí  

 

Vlastní národ  

se za něj stydí  

a žádná slza  

nevytekla mu vstříc  

 

v těch mukách V žáru pekla  

Jen slza  

milenky A matky  

Velká je noc  

Živé jsou jarní svátky lásky !  
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ČESTNÁ UZNÁNÍ BEZ UDÁNÍ POŘADÍ  

TOMÁŠ CHOURA  

SEBEVRAŽDA  

Ptám se, zda je každý  

schopen sebevraždy,  

na ulici třeba,  

když ho život neba.  

 

Ani mě už nebaví,  

jsem však střelec váhavý  

a z vlastní pistole ránu,  

tu já hned tak nedostanu.  

 

Ty už jsi mě totiž dávno oddělala  

a nad rakví anděl zpívá - tralalala.  

Pevná vůle  

Proč poslední cigareta  

zapaluje se už léta,  

a proč první hodina  

potisící začíná?  

BYL JSEM HOLT ŠPATNÝ HOKEJISTA  

Byl jsem holt špatný hokejista,  

jo, hbitý puk mi v bráně přistál  

a dávat si vlastní góly  

někdy vážně hodně bolí.  

 

Tenkrát ses usmála - ahoj, ty filuto,  

kdybys měl třeba chuť, tak na mě zaútoč!  

A já byl v tobě natotata,  

byla z toho hned paterčata.  

 

Denodenně vřeští, meju je a krmím,  

holt ty cesty života bejvaj někdy strmý,  

nahoru, kolmo a bez žebříku,  

užívat sis chtěl, tak se teď vykup,  

skákej kolem dětí,  

první, druhá, třetí,  

čtvrtá, pátá lžíce,  

hochu, jsi v tom chycen.  
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Tebe, holka, jsem už dávno, dávno poslal k ledu,  

k tomu ledu, na který já hned tak nevyjedu.  

Mám to ale vymyšlené, bude ze mě trenér,  

už vidím, jak tým z mých svišťů za pukem se žene!   
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DANIELA KNYPLOVÁ  

LITERATURA (PŘE)ŽIJE  

Upozornění: Při čtení následujícího textu se, prosím, neudivujte nad tím, že knižní postavy z 16. 

století znají některé moderní pojmy. Je tomu tak, jelikož v knihovně toho hodně zaslechly a náležitě 

si spojily. Některé věci však neznají, protože se o nich v knihovně moc nemluví.  

„Ale my jsme čtyři!" ozývá se jinak ztichlou Knihovnou Kongresu rok co rok přesně 23. dubna. To 

Tři mušketýři přesvědčují místního správce, že, ač v názvu uvedeno jest jinak, oni jsou opravdu 

čtyři. Avšak správce má své předpisy, a tak se páni mušketýři musejí střídat. V čem? Na Den 

Knihy dává největší knihovna světa svým svěřencům volno. Je jich ale mnoho, proto jsou z knih 

propouštěni ve skupinkách. Nyní se už pomalu začíná smrákat. Světlo světa pro letošní rok již 

spatřili Tartuffe, Tři sestry, Děti ze stanice Zoo i všichni Bídníci. Novinky prodiskutovali Gandalf, 

Paničky windsorské, Sherlock Holmes a mnoho, mnoho dalších. Správce odchází domů, znaven 

věčným napomínáním Dášenky (pro domácí mazlíčky platí zvláštní celodenní volno, aby 

knihovna neměla problémy s týráním zvířat), aby mu proboha přestala kousat ty pantofle!  

Athos, Portos a D´Artagnan tak mají celý areál pro sebe. Ne nadlouho. Za chvíli se ozývá hádka 

Romea a Julie o to, kdo natrhl Paridův proslov na straně 354. Julie tvrdí, že to udělal Romeo ze 

žárlivosti. Její druh se brání tím, že k takovému činu neměl důvod, protože tenhle Parísek mu 

nesahá ani po kotníky. Zvýšené hlasy slyší i Ferda Mravenec (na hmyz se žádné zvláštní pravidlo 

nevztahuje. Správce si tuto úlevu vydobyl poté, co jeden rok celý den poslouchal jen Brouka 

Pytlíka!), jenž se právě na nejvyšším (893.) regálu snaží pověsit obraz, který srazil hopkající pan 

Nelson. Pipi Dlouhá Punčocha se moc omlouvala a páně Nelsonovu chybu chtěla napravit svou 

pomocí při věšení obrazu. Přitom se jí podařilo srazit speciální vydání Zkrocení zlé ženy, které 

spadlo na v houpacím křesle sedící a právě cosi vyšívající Babičku. Té ještě nezkrocená ženština 

po tvrdém nárazu pěkně od plic řekla, že už spala, co ji budí. Babička si z toho však nic nedělá. 

Jako moudrá žena ví, že „Nezkrocenku“ to jednou přejde.  

Do takového humbuku neslyšně přichází Vinnetou a znělým hlasem praví: „Přátelé, když jsem 

dnes opustil svůj úkryt...", (Pipi se rozhlíží, jaký úkryt má na mysli. Babička jí vysvětluje, že pod 

pojmem ,úkryt´ si Vinnetou představuje knihu), „…šel jsem nejdříve prozkoumat okolí! Zjistil 

jsem, že dveře ven jsou otevřeny! Proto si dovoluji navrhnout plán, po jehož splnění již dlouho 

toužím. Vydejme se do světa! Moc bych chtěl vědět, jak si Apači beze mne vedou." Nikdo se proti 

tomuto návrhu nestaví na odpor. Athos, Portos a D´Artagnan by rádi prozkoumali nové zbraně. 

Romeo a Julie si navzájem chtějí dokázat, že se jeden bez druhého obejdou. Ferda nutně 

potřebuje šroubovák! Babičce pro změnu došly nitě. Pipi souhlasí s každým dobrodružným 

výletem.  

Tak se nám tato různorodá skupinka vydává vstříc dnešnímu životu. Hned na první křižovatce se 

však zastavují, protože Ferda přešel už tři železářství. Navíc se vůbec nejsou schopni dohodnout, 

kudy se vydají. A aby toho nebylo málo, tak Vinnetou má pocit, že dělají moc 22 hluku a 

Komančové mohou být všude! Nakonec se zde, na křižovatce kilometr vzdálené od Knihovny 

Kongresu, jejich cesty rozcházejí. Slibují si však, že se zde přesně za měsíc sejdou a povědí si, jak 

se jim daří v novém životě.  

Jejich osudy, příběhy a cesty již dále nesledujme. Nechejme je připojit se k nám do našeho 

běžného života. Prozradím vám však, že za měsíc bylo na oné křižovatce liduprázdno. Našim 

hrdinům se nepodařilo dostavit se na místo schůzky ve stanovený den a čas. Abyste nebyli 
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ochuzeni o vyprávění žádné ze zúčastněných postav, povím vám teď ve zkratce, jak si v našem 

světě žijí.  

Athos, Portos a D´Artagnan navštívili jeden nejmenovaný bar. Moc se jim z něj nechtělo, a tak se 

dostali přes různá oddělení policie až do Bílého domu. Tam si jich všiml šéf ochranky. Slovo dalo 

slovo a naši tři kamarádi se nyní živí jako bodyguardi náměstkyně prezidenta USA pro 

zahraniční vztahy. Jestliže se ptáte, proč zrovna této náměstkyně, pak odpověď je prostá. Tento 

post totiž nezastává nikdo jiný než naše dobře známá Pipi Dlouhá Punčocha. S panem Nelsonem 

se procházeli okolo Bílého domu. Trochu hlasitěji si prozpěvovali, až si jich všimla paní 

prezidentová, jež je představila svému manželovi. Prezident byl nadšen, že do jeho domu 

zavítala princezna, jejíž otec je králem na vzdáleném ostrově. S vyhlídkou lepší atmosféry mezi 

USA a tímto dosud neznámým ostrovem, nabídl Pipi místo. Pak už pro ni byla hračka, aby s k 

mušketýrům v roli bodyguardů připojil dosud neuprchlý Aramis.  

Co naši další známí? Ferda Mravenec, když viděl, že prodavač v železářství si neumí sám ani 

spravit vodovodní kohoutek, usoudil, že by nechtěl být na místě jeho nešťastné manželky. 

Rozhodl se tedy takovýmto nebohým ženám pomáhat a založil si firmu „Hodinový manžel Ferda 

– práce všeho druhu“.  

I Babička lomila rukama nad dnešními moderními ženami. Poté, co v tamějším supermarketu 

nenalezla ani sádlo, natož pak živou husu, nabídla svůj um televizi. Každý čtvrtek ji můžete vídat 

na svém přijímači v show s názvem „Kuchyň, dvůr a zahrada - pomůže Vám paňmáma!“  

Romeo s Julií už nebyli tolik feminističtí. Pomáhají nejen ženám, ale i mužům. Nejdříve se kvůli 

natržené stránce rozešli ve zlém. Romeo to ale bez své milé prostě nevydržel! Vydal se tedy k 

jejímu provizornímu bydlišti a volal na ni tak dlouho, dokud nevyšla na balkon. Pak jí po více jak 

400 letech znovu vyznal lásku. Dojaté Julii chyběla slova. Tak se stalo, že nyní společně vlastní 

manželskou poradnu „R+J“, ve které svým zákazníkům radí, jak spolu vydržet minimálně stejně 

dlouho jako oni.  

Vinnetou se opravdu vydal do tábořišť Apačů. Jaké však bylo jeho překvapení, když místo týpí 

tam stály betonové domy a Apači již nežili tak, jak pamatoval. Pracovali v bankách, obchodech, 

firmách. Rozhodně se neživili lovením ryb nebo jiných zvířat. Vinnetou byl tím tak rozhořčen, že 

zaprodal své stopovací schopnosti tamějšímu bulvárnímu deníku, sledujícímu život známých 

indiánských tváří, a stal se paparazzim.  

Dále do jejich života nezasahujme. Radujme se raději nad tím, že i v dnešní nelehké době 

literární postavy přežijí!  
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ADÉLA DVOŘÁKOVÁ  

FIALOVÁ  

Celé dny ležela v knihách. Vlastně bylo výjimečné, když vzhlédla či šla dělat něco jiného. Zatímco 

pro ostatní lidi byly věci jako koukání na televizi, cesta do nákupního střediska nebo poslech 

hudby denními rutinami, ona nic z toho nepraktikovala. Opravdu seriózně celé dny ležela v 

knihách. Skoro nebyla vidět, jak se za hřbety svých milovaných schovávala, hltala každičké slovo, 

obal držela tak pevně, až ji bělely klouby a bez knih byla jako ryba na suchu, 23 lev bez hřívy, 

pták bez křídel…do svého knižního světa, světa fantazie, kde je vše možné a nic nenastavuje 

zákony možna a nemožna utíkala. Před reálnými problémy, před lidmi, před vším, co ji trápilo. 

Proč by měla toužit po normálním životě?  

Spousty jiných náruživých čtenářů si přálo se do jedné ze svých oblíbených bichlí dostat, být v 

nich, cítit to všechno na vlastní kůži…ale ona ne. Protože tam byla. Jiným způsobem, ne 

doopravdy, ne reálně, avšak stejně to pro ni bylo tak skutečné jako je pro jiné normální dimenze.  

Hrála si s příběhy a osudy svých oblíbených postav, po nocích se tajuplně usmívala, když si podle 

sebe tvořila jejich konce nebo začátky…vždycky se těšila na pokračování, nevztekala se, pokud to 

nedopadlo tak, jak si myslela, nepřekáželo ji to v tom dosadit si vlastní pointu… jednou se takhle 

začetla, brýle klouzající po kořeni nosu, zrychlený tep a nesetřené kapky vody na rtech, do 

knížky bez názvu, pouze s tlustou černou čárou na přebalu a ocitla se přesně na místě, kam 

málokdo smí…  

Postávala na dlouhém černém linu, možná podlaze, místo stěn se leskla stejně tmavá plocha a 

přímo naproti sobě měla dveře. Fialové. Tak moc…fialové. Fialová je úžasná barva, tolik se v toho 

v ní skrývá…tajemství, touha, moc…umí být krásná, když jí to dovolíte…jenže někdy ji člověk vidí 

a cítí až moc, někdy to není správné, někdy je potřeba přestat, nadechnout se a spadnout zase 

zpět na zem. Ne všichni takhle vidí a ona mezi lidi s tímto zrakem patřila. Fialová je úžasná 

barva. Ale za úžasné věci se musí platit. Stojí to za to?  

Dívka stála ve tmě. Kolik váží tma…? Byla teď tak moc hustá. Doléhala na ni, ze všech stran ji 

utlačovala, skoro se přes ni nedalo dýchat, jenže stejně se v ní odráželo i něco jiného, utěšujícího, 

příjemného…dívka se ve tmě cítila jako ve svých knihách. V bezpečí, klidná a oddaná. Mohla být 

skryta, nepozorována…sama jen s myšlenkami. Topila se. Ve tmě.  

Vzpomněla si na domov. Tam, kde rostou stromy. Milovala ty časy, kdy byla ještě malé dítě a 

hrávala si venku. Běhala po chodníku, zakláněla hlavu, aby viděla na hvězdy, na hvězdy, na které 

nikdy nedosáhne, smála se listům, jež se třepetaly ve větru a počítala stromy. 360, 361, 362…kdy 

nastal ten zlom? Zlom, kvůli němuž se z veselého dítěte stal zamlklý a uzavřený člověk? Možná, 

že jednou viděla pravou barvu. Barvu tmy, barvu listů a hvězd, padajících kapek a očí moudrých 

lidí. Fialovou. Možná, že jednou ji objevila a pak na ni nedokázala zapomenout. I když sebevíc 

chtěla.  

Právě teď, v tento okamžik, nebyla doma ani nikde poblíž. Stála před fialovými dveřmi s 

podobně barevným … cosi … za nimi, i přestože byla nejdál, kam kdy mohla zajít, dýchala klidně 

a plynule, hravě by dokázala odříkat složité matematické vzorce, seznam knih napsané 

spisovateli mezi 30-40 roky a druhy vyhynulých zvířat, jenže…nedokázala říct proč. Vzala za 

kliku, zatlačila a otevřela oči.  

Nikdy nezapomene na chvíli, ve které kolem sebe nechávala plynout tuny fialové, na chvíli, kvůli 

níž se stáhla zpět. Zjevně toho bylo moc, příliš tíživé a mocné, příliš…neuvěřitelné. Co se skrývá 
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za povrchem skutečnosti? Dívka otevřela dveře, podívala se a zjistila, že i když čte tolik knih, 

získává tolik informací a od mnoho lidí má nálepku „ta chytrá“, jediné, co může s jistotou vědět je 

to, že neví nic.  

A právě toto na ni po otevření těch nádherně fialových dveří dolehlo, pohltilo ji a zničilo.  

Když se probudila, odhodila knihu s černou čarou na přebalu, promnula si oči a zadívala se na 

sebe do zrcadla. Nebyla tou samou osobou jako předtím. Z odrazu ji upřeně pozorovalo stejně 

vypadající děvče, tak jako vždy, avšak když jste zaostřili, neunikl vám lehký fialový záblesk v 

jejích očích, který tam kdysi nebyl.  

Dívka vyšla ven z domu, uprostřed noci, bez čepice, vítr ji cuchal vlasy, po tvářích stékaly horké 

slzy a zatímco se snažila zaplnit prázdno v sobě, roztahovala prsty ve tmě, dotýkala vlnící se 

fialové, dívala na hvězdy, smála listům a počítala stromy. 360, 361, 362…  

Stálo to za to?  
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ADÉLA ČERNÁ  

DEFINUJ KRÁSU  

Inspirováno četbou Obraz Doriana Graye  

„Definuj krásu,“  

„Víš, že nesnáším definování. Označování. Škatulkování. Cokoliv. Definice jsou nesmysl,“ ozve se 

podrážděný dívčí hlas. Štětec jí vypadne z chabého sevření a nakloní hlavu do strany, aby ji její 

společník přes plátno viděl.  

Chlapec zvedne hlavu při tlumeném dopadu štětce na zem a unikne mu pobavený smích, když 

spatří rozhořčený a podrážděný výraz na pihovaté tváři.  

„Dobře, dobře, uklidni se, víš přece, že si ty úkoly sám nezadávám.“ Sklopí obličej znovu ke štosu 

papírů na stole před sebou.  

„Definovat,“ zabrblá si dívka pro sebe nespokojeně, „definovat krásu! Pch. Taková naivita. 

Hloupost.“ Pak umlkne, natáhne se pro nový štětec a začne jím dělat pomalé a táhlé pohyby na 

plátně. Slyšet je jen, jak se štětečky otírají o látku a jak pero vrzavě škrábe po papíře.  

„Cos tam teda napsal?“  

„Co jsem tam teda napsal?“ zopakuje po ní chlapec.  

„No,“ vyštěkne dívka netrpělivě a pohodí ohnivou hřívou.  

„Definovat, definovat krásu. Taková naivita. Hloupost,“ přečte strojeným hlasem.  

Znovu je ticho.  

„Co je podle tebe krásný?“ zeptá se mladík a vyčkává na odpověď.  

Dotyčná se posměvačně zašklebí: „A co chceš slyšet? Mou pravdu nebo pravdu společnosti?“  

„Obojí,“  

„Takže,“ nadechne se rusovláska a odloží si štětec na stojan, „krásná je symetrie. Nevinnost. 

Ladnost. Mládí. A lidská krása? Lesklé, voňavé vlasy, drobný nos, drobné rty, štíhlé tělo s 

výraznějšími křivkami. To, že se podíváš a řekneš si, to je ono, takhle je to správně. Víš, o čem 

mluvím?“ Vyzývavě si založí ruce v bok.  

„Samozřejmě,“ odpoví bleskově chlapec a nadzvedne jedno blonďaté obočí, „pravda společnosti.“  

Dívka jednou krátce kývne a pak se jí pohrdlivě stočí rty, když si vzpomene na to, co říkala.  

Takhle je to správně. Rusovláska nezapadá mezi pravdu společnosti. Ví to, ví to ona, ví to její 

společník a každý, kdo ji zná. Není krásná.  

„Tvoje pravda?“  

Chvíli je zticha. Kouká někam, kam jiný nevidí. „Moje pravda?“ hlesne tiše. Najednou vypadá 

trochu vyděšeně. „Je toho tolik. Krásno. Když stojíš nad drolící se propastí a pak sebereš odvahu, 

skočíš, jenže nepadáš. Lítáš. Vznášíš se nad propastí, vznášíš se nad tím, kým jseš. Život. To ti je 

nádhera. To co dělá život životem. Že jsme schopní cítit, nemyslíš, že to je překrásný? Když 

zakloníš hlavu a koukáš nad sebe, až se ti z toho zatočí hlava. Vidíš všechny ty puntíky, svítící a 

nekonečné. Vidíš je? Když sklopíš hlavu a koukáš pod sebe, až se ti z toho zatočí hlava. Vidíš to 

spektrum barev, ty možnosti, tolik a tolik. Vidíš je? Když se podíváš před sebe a… Co vlastně 

vidíš?  



 

 
40 

Když si uvědomíš, všechno to, co je třeba, když jsi si jistej sebou, když ti to všechno přestane 

dávat smysl. Když se postavíš na balkon a posloucháš pleskot pár osamělých dešťových kapek, 

cítíš pohlazení slunečního paprsku… dýcháš. To je krása. To je taková krása, na kterou pravda 

společnosti nikdy, nikdy nebude schopná dosáhnout.  

Ty si to nepíšeš?“ „Ne,“ zavrtí chlapec hlavou a z jeho tváře nelze nic vyčíst.  

Dívka má zarudlé tváře, jako kdyby běžela dlouho a vytrvale, zhluboka oddechuje. Neposedné 

vlny jí opět padají do tváře. Tentokrát je nezastrčí za ucho. Oba jsou zticha. Nepotřebují mluvit. 

Rusovláska se pomalu vrátí se svému obrazu. Zlatovlasý se pomalu vrátí ke svým listům.  

Chvíli je slyšet jen ,jak se štětečky otírají o látku a jak pero vrzavě škrábe po papíře.  

„Cos tam teda napsal?“  

„Krása je, když si řeknete: tohle není tak úplně správně,“  

Znovu je ticho.  

Dívka maluje. Chlapec píše.  

Drhnutí propisky přestane. Chlapec se na ní podívá, dlouze. „Cos nakreslila?“ zeptá se jí. 

Neodpoví a pokyne mu rukou.  

Rusovláska se lehounce, téměř neznatelně usměje: „Takhle to vypadá, když stojíš na tom 

balkoně.“  

„Takhle to vypadá, když to není tak úplně správně.“  

Dívají se společně. Na něco krásného. Každý vidí něco trochu jiného.  

Co byste viděli vy?  
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ANNA GAŽIOVÁ  
BÁSNĚ BLAHOSLAVA PAŘÍZKA  

Blahoslav Pařízek (21 let) – mladý a nadějný český básník. Své básně charakterizuje jako 

dadaistické s masochistickým a ekologickým podtextem. Je velmi ovlivněn poezií Tristana Tzary a 

Arthura Rimbauda. Vystudoval střední lesnickou školu v Písku. Jeho celoživotním snem je stát se 

hajným.  

JÍDLO JEST ŽIVOTEM  

Utáhla jsi mě na vařený nudli,  

já bloud, nebyla ani pečená.  

Slibovalas mi buchtičky a štrůdly,  

říkalas, bude husa, kačena.  

 

Lákalas mě na pečené houstičky  

na maso, zauzené v komíně.  

Však už jsem prohlíd všechny tvoje kličky,  

vím, že nebude králík na kmíně.  

 

A když tu bašta není, moje milá,  

tak místo bůčku tvou ručku si dám.  

Říkáš, že pro jídlo jsi vždycky žila,  

je to tvůj osud, já si pochutnám.  

LOVECKÁ  

Jako nůž v másle  

je jehla v kupce sena.  

 

Neměj mi za zlé,  

že v neckách není pěna.  

 

Oheň je v poli  

a kolem plyne řeka.  

 

Kdo vrabce skolí,  

toho zlý osud čeká.  

 

Je to tak běžné,  

jablko padá dolů.  

 

Při niti režné  

hlavní je, že jsme spolu.  
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MÁ  

Máma má maso,  

Ema má mísu,  

otrava jistá  

kuličkou tisu.  

 

Kovboj má laso,  

ve třmenech stoje,  

někam se chystá   

nejspíš do boje.  

 

Ema má maso,  

máma má mísu,  

kovboj má laso  

a hlavu v lisu.  

RIZIKA NAŠÍ DOBY  

Vytahaný jako kšandy  

náhle vylez z bazénu.  

Jasně, že je konec srandy,  

veverka má migrénu.  

 

Těžkopádný, rozechvělý  

jede traktor do pole.  

Proč se zvony rozezněly?  

Datel boural na kole.  

 

Oslík z plyše zvedl hlavu,  

když ucítil silný čmoud.  

Jeho krásnou dobrou trávu  

spálil elektrický proud.  

 

S hubou plnou marmelády  

seděl žabák u řeky.  

Než ji všechnu dobře stráví,  

budou z lesů paseky.  

 

Mladý jelen ležel v síti,  

přitápěl si přímotopy.  

Když pařezy v noci svítí,  

ve vzduchu jsou izotopy.  
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SRDCE ZE ZLATA  

Našel jsem dívenku se srdcem ze zlata:  

když jsem jí poznal, zdála se vlasatá,  

později zjistil jsem, že je i nohatá,  

když jsme se znali déle, byla nahatá.  

 

Do náprsní kapsy nůž jsem schoval  

a místo, abych se s ní pomiloval,  

3x pod žebra jsem jí ho dal,  

a pak jsem to zlatý srdce prodal.  

SÝROVÝ DÉŠŤ  

Kočka se natáhla v krabici  

se seschlým marcipánem.  

Miláčku, řasu máš na líci,  

přikryju ti ji stanem.  

 

Budeme ležet v podhoubí  

a tlachat o paletách.  

Pojďme se schovat do loubí,  

aby z nás eidam netáh.  

 

Pejsek, co odpadl z blatníku,  

nehybně leží v poli.  

Přemýšlí o cestě k patníku,  

nežli ho smutek skolí.  

 

Když z nebe prší keksíky  

a mají příchuť sýra,  

je třeba začít od píky,  

páč v ozónu je díra.  
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ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ  

PUSINKA  

Všichni jsou ještě unavení po zimě.  

Pozdní sluneční paprsky odhalovaly šmouhy na skle výlohy. Tý mladý servírce to bylo očividně 

jedno, bylo jí jasný, že dneska už nikdo nepřijde a dopřávala svým nehtům novou vrstvu krvavě 

rudýho laku.  

Rudá je barva lásky. Vášně a krve. Děvek v krátkejch sukních.  

Asi mě nedokázala vyhnat. Klepala jsem bříšky prstů těsně pod okraj šálku. Nerozmíchaný cukr 

na dně se srazil a nedalo se to pít.  

Chyběl jsi mi. Něco jako stará jizva. Pořád ve vás je a sem tam v ní škubne. To aby se připomněla. 

„Zaplatím,“ otočila jsem se k postavě za pultem. Uvolněný pramen z drdolu jí jemně splýval s linií 

čelisti. Účet, naškrábaný podle prázdných rýh na několikrát, skoro nebyl k přečtení. Nechala 

jsem pár drobných spropitného, zapnula knoflíček na saku a odešla. Stíny stromů už byly delší, 

větve se natahovaly jak prsty, připravené se v konečcích ohnout a zlámat kolemjdoucím žebra. 

Listy prokrvené chlorofylem se pomalu zase chystaly kvést do bíla a jemně růžova.  

Růžová je barva takový tý romantický lásky, symbolizuje sentimentální city a může narušovat 

vztah k realitě. Bílá představuje nevinnost a čistotu, osvobození, možná až absolutní svobodu, 

nový začátky.  

Mám srdce poškrábaný zevnitř…  

Vzpomínám na tanec v tvým obýváku, cigaretovej kouř v očích, rozsvícenou lampičku a návštěvy 

v cizích bytech. Kytary, zpěv a návraty domů až na ránem, to jsem byla schovaná pod jeho rukou, 

protože „aby ses neztratila, takhle mi tě neseberou.“  

Figuríny ve výlohách s ubývajícím světlem vzbuzovaly strach. Vlasy melírovaný posledníma 

paprskama, co hřejou do zad a hlavně mezi lopatkama. Stokrát pošlapaný chodníky.  

Šedá je spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory.  

První záškuby jara. Šuškalo se, že brzo pustí kašnu, co je na náměstí.  

Cinkání další tramvaje místo ukolébavky, víčka už příliš těžký na to, aby se udržely nahoře. Tvář 

rezignovaně vklíněná mezi tvůj krk a rameno a pomalý fetování tvojí voňavky. Oba dva 

poznamenaný, ale každej jinak. Lidma, zvukama, barvama a minulostí. Očima otevřenýma jenom 

na škvíru jsem viděla pruhy světel.  

Žlutá povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu a harmonie.  

„Šššš, spi,“ a malinkej polibek do vlasů.  

A potom táhnutí se ulicema do hotelu. Ženská v recepci vůbec nevypadá jak z americký 

romantický komedie, není dokonale upravená a veselá, v unavený tváři má obtisklou bledou zář 

z obrazovky počítače a vedle dlaně s opotřebovanou manikúrou má hrnek s kafem, který už bylo 

určitě studený.  

Hnědá patří k představě jistoty a pořádku, domova a zdrženlivosti.  
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Sprcha syčela, voda byla horká, pod vlivem vysoké teploty neprůhledná, spíš bílá, nechávala kůži 

narůžovělou. Jako po výprasku. Prach, kouř a moje a tvoje a naše starý malý hříchy končily v 

odtoku, kterej ještě ucpávalo pár mejch vlasů.  

Doma mě nikdo nečekal. Klidná izolace čtyř stěn, co studí do rukou a čela, když se člověk na 

posteli schoulí do fetální polohy.  

Jenom mi napiš, že ti taky chybím. Už nikdy nebudu chtít nic jinýho. Slibuju.  

Výhled z okna na noční město. Tma schoulená dole u pouličních lamp má jinej odstín. Není černá, 

spíš tmavě fialová s odlesky zlata a zašlýho majestátu. Působí to cize. Jsme daleko. Dál, než si 

umíš představit.  

Černá evokuje popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání. Purpurová zanechává 

důstojný dojem, je hrdá, vznešená, povzbudivá, spojená s představou spravedlnosti a 

sebevědomí bez střetů, klidu, příměří. Zlatá symbolizuje pocit zářícího štěstí. Je to barva 

nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, 

drahocenné a žádoucí. Transformuje poznání v pochopení.  

„No tak, pojď si lehnout.“ Místo srdce hodinovej strojek. Nebije nahlas. Není dvanáct, a tak tiká 

jenom potichu.  

Vlasy rozhozený po polštáři jako svatozář. Bříška prstů na páteři. Jako kočičí tlapky po dlažbě. 

Utíkej dál, až do úplnýho zatracení. Fantome noci…  

Mám nad postelí reprodukci obalu alba Wish od The Cure. Bledě modrej kruh s černou hvězdou, 

jakoby popraskanej žílama šedý a bílý zasazenej kousek od středu červenýho čtverce.  

Modrá vyvolává klid, důvěru, ticho, stálost přetrvávající na věky. Neklade žádné nároky.  

Nikdy jsi mi neřek, kdes to sehnal.  

Ráno bledý a unavený, ploužící se ulicema. Občas se zastaví na rohu a zírá do oken. Proudy lidí 

spěchající za lepším životem. Nesrozumitelnej šum místo jednotlivých hovorů a šoupání kol po 

silnicích.  

Pořád se snažím naučit zůstávat a případně vracet. Podvědomě tě vyhlížím. Abys mě zase naučil 

žít. Pamatuješ?  

Žádná z těch vzpomínek totiž nikdy nebyla doopravdy naše.  
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JANA BALOUNOVÁ  

JITRO  

Když se poprvé dotkne slunce země,  

pohladí ji pomalu, lehce a jemně.  

Vychází každé ráno z náruče Boží,  

tam opět po krásném dni svou hlavu složí.  

 

Na celičký svět v tu chvíli zasvítí,  

třpytí se rosa pavoukům na sítích.  

Dbá, aby všechen lid probudilo,  

i když se teprve narodilo.  

 

Vyhání měsíc i hvězdy z nebe,  

teď už nechá svítit jenom sebe.  

Chce, aby všude kvítí kvetlo,  

proto přináší na svět světlo.  

 

Všichni vstanou a zahodí svůj sen,  

jen zlaté slunce svítí, už je den.  

Ač se nad hlavou nám slunce blýská,  

po krásném snu se mi přece stýská.  

POSLEDNÍ TANEC  

Už hudba pomalu a tiše doznívá,  

poslední pár se na parketu kolíbá.  

Tak ještě než půjdou spát,  

poslední píseň jim začnou hrát.  

 

Tančí tolik něžně, lehce a jemně,  

snad se ani nedotýkají země.  

Světla kolem nich se mihotají,  

krásné šaty nad parketem vlají.  

 

Když je tanec takto sloučí,  

těžko se pak spolu loučí.  

Jdou sami alejí stromů,  

spát každý do svého domu.  

 

Dál dlouho si pak představují,  

jak nad parketem spolu plují,  

jak tančí a tančí v celé své kráse,  

když jeden na druhého usmívá se.  
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STÁRNUTÍ  

Hle, objevila se další vráska,  

kde jsou časy, kdy jsem byla kráska.  

Ještě včera v očích lesk,  

dnes zbývá mi jen stesk.  

 

Kdysi mé nohy běhávaly po loukách a po lese,  

teď má ruka, než ze stolku si šálek podá, třese se.  

Vždyť člověk je jen na krátko  

mladé a krásné poupátko.  

 

Já mívala vlasy zlaté jako klas,  

za to všechno může ten prokletý čas.  

Jak nemá člověk snít o kráse,  

když na svůj odraz podívá se?  

 

Jen pro pravdu se člověk zlobí,  

když čas mu vlasy stříbrem zdobí.  

Proto, jak vám moudří radí,  

buďte rádi, že jste mladí.  
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ELIŠKA BÍLKOVÁ  

JAK JSTE NAKONEC BYLI RÁDI  

Očekávání důležité schůzky se v okamžiku přetransformuje v hroudu zmrzlého sněhu na střeše 

domu, pod kterým stojíte. Telefonujete s člověkem, který schůzku s kudrnatými omluvami ruší, 

tedy spíše přesouvá na další den. Vy řeknete, že to nevadí. Člověk na druhém konci cosi huláká 

do sluchátka, pravděpodobně vysvětluje, proč se ona schůzka nemůže konat, když vtom hrouda 

sněhu sjede ze střechy a roztříští se přímo o vaši hlavu. Jste naštvaní. Snad proto, že musíte na 

schůzku zítra v jedenáct, což znamená, že si v pekárně nebudete moci koupit čerstvý chleba, což 

znamená, že budete celý den pěkně nervózní. Jste nervózní už dnes, protože jste tu schůzku měli 

mít dnes v jedenáct, takže jste si nekoupili čerstvý chleba. Jste nešťastní, protože vám dochází, že 

si jej dva dny po sobě nekoupíte. Když si dva dny po sobě nekoupíte čerstvý chleba, jste 

nešťastní. Stojíte pod domem, ze kterého na vás spadla ta hrouda sněhu, a jste mrzutí, protože si 

vždycky stoupnete pod dům, který má střechu, ze které vždycky, když tam stojíte, spadne sníh. 

Připustíte, že na vás ještě nikdy předtím z žádné střechy sníh nespadl. Zeptáte se sami sebe, proč 

tedy máte za to, že na vás sníh ze střechy padá často a rádoby náhodou, přitom schválně. Ano, 

máte pocit, že na vás ten sníh čekal a těšil se na to, jak vás zasáhne. Uvědomíte si, že si o všem, co 

se stane, říkáte, že to bylo schválně. Žena, která právě prochází kolem vás, řekne něco jako 

„Cože? Jste blázen?“ a vy si uvědomíte, že jste tu větu asi řekli nahlas. Nejspíš té ženě. Neřekli 

byste to, kdybyste věděli, že tam je. Chcete říct něco jako pardon. Řeknete to a očekáváte, že vám 

žena odpoví, nebo se alespoň usměje, kývne hlavou, nebo tak něco. Ale ne, nic. Napadne vás, že 

jste to pardon asi neřekli nahlas, jen jste si mysleli, že jste to řekli nahlas. Potichu jste chtěli říct 

tu otázku, proč vlastně máte za to, že na vás padá často sníh ze střechy, ale udělali jste to 31 

naopak.  

Celkem často děláte věci naopak. Jakmile si to připustíte, bodne vás v pravém zápěstí. Občas se 

stane, že vás tam bodne. Hlavně, když si něco připustíte. Jelikož to děláte poměrně často, tak vás 

taky dost často bodá v zápěstí. V pravém. Znova si vzpomenete na ženu. Chvíli jen tak stojíte pod 

střechou a se sněhem na hlavě. Připustíte si, že jste asi blázen, bodne vás v pravém zápěstí, 

odemknete vchodové dveře domu a vejdete dovnitř.  

Zastavíte se na druhém schodu a přemýšlíte, proč jste odemkli levou rukou, když jinak 

standardně odemykáte rukou pravou, zatímco schováváte klíče do kapsy. Připustíte si, že jste to 

udělali proto, abyste nenamáhali pravé zápěstí, které vás zrovna dnes tolik bolí. Připustíte si, že 

si nebylo dobré ten fakt připouštět, když vtom vás bodne v zápěstí. Dvakrát. Bodne vás v něm 

tak, až vymrštíte celou paži do prostoru vedle sebe. Jakmile uslyšíte zoufalé zakřičení, připustíte 

si, že jste rukou možná nemrštili do prostoru, ale spíše do člověka, jenomže vtom vás v zápěstí 

bodne zase, načež si připustíte, že byste do toho člověka mohli praštit znovu, proto si levou 

rukou tu pravou přidržíte na hrudníku, jenomže už je evidentně pozdě, protože jste rukou zase 

řádně škubli, jak jste si připustili, že by bylo špatné toho člověka znova uhodit. Připustíte si, že 

vlastně nevíte, jestli vedle vás někdo stojí, proto se otočíte dozadu, načež vás bodne v pravém 

zápěstí a vy udeříte rukou do kovového zábradlí u zdi. Zadržíte dech… chvíli sledujete zeď, jak se 

u ní vznášejí obláčky bílého prachu. Slyšíte kroky. Napadne vás, že by to mohl být ten člověk, do 

kterého jste předtím udeřili, vzhlédnete výš a uvidíte ženu. „Proč máte brýle v ruce?“ zeptáte se, 

vzápětí si připustíte, jak hloupá ta otázka byla. Připustíte si, že jste tu otázku snad zase neřekli 

nahlas, a taky vás napadne, že vás ten člověk nevidí, když nemá ty brýle na očích. Vám je žena 
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zvláštně povědomá, připadáte si, jakoby jste ji už někde někdy viděli. Připadáte si špatně, 

protože se vám zdá, že si o vás ta žena myslí, že jste…  

Zarazíte se. Napadne vás, že vás teď vůbec nebodlo v zápěstí. Nadechnete se a podíváte se na 

ruku. V tom okamžiku vám celou paží projede příšerně ostrá bolest. Uvědomíte si, jak moc vás 

pulsující zápěstí bolí. Bolí vás dost na to, abyste si připustili, že musíte do nemocnice, ale ne zas 

tak hodně, abyste mohli rukou jednoduše pohnout, pustit se zábradlí a jet tam hned. „Kde sakra 

jsi?“ ozve se ze dveří v patře hlas. Hlas vaší matky. „Viděla jsem tě z okna na chodbě. Chtěla jsem 

jít s odpadky do popelnice, ale potkala jsem domovníka. Říkal, že se zrovna chystá shazovat sníh 

ze střechy, tak mi to smetí vezme. Hodný pán, že?“ „Jo, to teda,“ utrousíte, pohlédnete na matku, 

vystoupáte čtyři zbývající schody a vejdete do bytu. Posadíte se ke stolu na nabídnutou židli. 

Matka stojí u kuchyňské linky a připravuje černý čaj. Připustíte si, že nesnášíte černý čaj, ale 

nikdy jste to matce neřekl. Ona si tak myslí, že je to váš oblíbený nápoj. Nemůžete se na ni zlobit. 

Napadne vás totiž, že čaj vždy vypijete 32 tak rychle, že to opravdu vypadá, jako byste se ho 

nemohli nabažit. Chcete to matce říct, že ten čaj nemáte rádi. Nadechnete se, pomalu se chystáte 

otevřít ústa, když v tom je váš záměr přerušen.  

„Tak co schůzka, jak jsi dopadl?“ zeptá se matka.  

„Nijak. Nebyl jsem tam.“  

„Nebyl? Říkal jsi přece, že je důležitá. Na jakou schůzku jsi měl vlastně jít?“  

„Ále, měl jsem se sejít se Šamanem.“  

„Jakej šaman? To je snad ten indiánskej doktor. Nedělej si legraci, vážně m…“  

„Jo, totiž žádnej šaman. Jen Šaman. Pan Rút Šaman.  

„Rút Šaman? A to je zase kdo?“ zeptá se, trochu povýšeně matka, usrkávajíce horký čaj.  

„Pan Rút šaman je vědec, mami. Pracuje na projektu Vrh kostek - symbol náhody, aneb jak 

zvítězit nad okolnostmi.“  

„Aha... a jak teda zvítězit nad těma… no, okolnostma?“  

„No to právě nevím. Nebyl jsem na té schůzce přeci. Pan Šaman pro mě měl připravené jakési 

prospekty. Do telefonu mi toho moc neřekl. On vlastně asi chtěl, jenže když tu schůzku 

přesouval, tak se moc omlouval a chtěl mi vysvětlit, proč nemůže. Říkal, že se jim zrovna dnes 

porouchala elektřina v celé laboratoři, jaká prý to nešťastná náhoda, ale že…“  

„Že?“  

„Nevím, mami. V tu chvíli na mě totiž spadnul ohromný sněhový balvan ze střechy. Odpovíte a 

řeknete si, že za panem Šamanem na žádnou schůzku nepůjdete, protože jste si připustili, že po 

dnešku vás už žádná náhoda nezajímá. O věci, které neexistují, se totiž, jaksi od přirozenosti, 

nezajímáte. Raději budete léčit svou zlomenou ruku. Budete zítra sedět v houpacím křesle s 

pecnem čerstvého chleba, šťastný, že to přestalo. Jako to bodání v zápěstí. Límec svetru vám 

dávno uschl a už taky nejste naštvaní, že vám ta paní řekla, že jste blázen. Jen ruka vás stále bolí, 

ale to se změní, až se zahojí. Změní se to tak, jako se přeměnil sníh ve vodu, šaman v Šamana, 

schůzka ve chléb a tak, jako se zdánlivé náhody mění v život.  
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DANUŠE KOLÁŘOVÁ  

KDYŽ JARO ZPÍVÁ  

Připlula k nám vesna,  

mraky letí sivé i bílé,  

v záplavě květů  

slunce touhu zlatí a  

dívky odloží barvy šedé,  

vyhoupnou se na koně  

a počne vlání vlasů,  

plavých, černých, bůhvíjakých,  

z dálky je slyšet zapísknutí vlaku,  

všude je zrození  

a nová míza stromů,  

mladé rašení, vůně  

a zpěv ptáků,  

jarní vášeň  

pod tichou střechou domů  

odežene tíseň  

závojem z polibků a pohlazení,  

podoba jara sladce voní  

a chorál jarních zvuků  

je v nás navždy vrytý.  

Láska rozkvétá!  

SPOLU  

Jak žít dál když v srdci zebe. 

Pluli jsme životem ruku v ruce,  

jak obláčky na nebi plují, 

stejný směr stejný cíl. 

Mrazivý závan roztrhl ruce, 

obláček jeden změnil cíl. 

 

Až sudičky osudu dopředou nitku,  

najdu ten obláček, co v dáli zmizel, 

poplujem zase ruku v ruce 

dva obláčky bílé - stejný směr, stejný cíl. 

Jak žít dál když v srdci zebe! 

O KNIZE  

Kniha je moudrost tisíců let, 

Kniha je krása, co zdobí svět, 

Kniha je jahoda sladká jak med, 

Kniha je pohádka, co život potěší, 
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Kniha je radost jak dětský smích, 

Kniha je láska, co musím mít! 

KOUZLO SBÍRÁNÍ   

Sbírám a raduji se, 

sbírám a v úsměvech se ztrácím, 

sbírám potají a skrytě 

úsměv a za ním další. 

 

Sbírám, únavy nedbajíce,  

pohlcena vlastním spěchem 

za krásou touhy odleskem, 

neutíkám, i když zakopávám. 

 

Sbírám, z prachu vstávajíce  

hledám v sobě odvahu, 

zvednout košík a vrátit úsměv  

– sobě, lesu, houbařům! 

VONIČKA  

Modrá a bílá v zelené září 

sedmikrásky něžné k nim přidávám, 

kytičku vonnou stužkou vzpomínek zavazuji. 

 

Modrá a bílá v zelené září, 

co kvítek to slůvko přání nese, 

ta slůvka pro Tebe vybraná, 

zdraví, štěstí, radost a klid 

další dle přání Tvých. 

 

Modrá a bílá v zelené září 

sedmikrásky něžné k nim přidávám, 

kytičku vonnou stužkou vzpomínek svázanou 

ač daleko jsi, přec Ti ji posílám, 

kytičku vonnou... 
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FILIP KORYTA 

SKŘÍŇOVÁ ROMANCE  

chtěl bych  

vedle tebe usínat  

a  

každé ráno  

se vedle tebe probouzet  

chtěl  

bych tě  

držet za ruku  

a  

kráčet tak rušnou ulicí  

aby všichni věděli  

že k  

sobě patříme  

chtěl bych  

s  

tebou jít  

do divadla  

do kina  

do galerie  

do ZOO  

 

chtěl bych tě  

představit  

svým rodičům a přátelům  

a 

zároveň se představit těm tvým  

ale  

manželce a dětem  

by se to asi nelíbilo  

TAJEMSTVÍ  

maminka  

by na mě nebyla pyšná  

INTERFERENCE  

snažil jsem se  

na tebe nemyslet  

snažil jsem se  

na tebe nemyslet  

a proto  

jsem všemožně zaměstnával  
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tělo i mysl  

jen abys je dál neokupovala ty  

pokoušel jsem se  

- naučit estonsky  

- stepovat  

- proniknout do tajů kvantové mechaniky  

pokoušel jsem se  

- hrát na tahací harmoniku  

- ochočit si komára a  

- přečíst knihy Václava Klause  

naprosto bez úspěchu  

snažil jsem se  

na tebe nemyslet  

a čím víc  

jsem se snažil  

tím horší to bylo  

když jsem  

v touze splynout s  

přírodou  

objímal stromy  

začal jsem jim bezděky dávat jména  

jež jsme plánovali dát našim dětem  

a při pokusu o akční malbu  

mi z fleků pod rukama  

vznikl tvůj obličej  
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ALŽBĚTA ZDRAŽILOVÁ  

ČERVENÁ HOLČIČKA  

Daleko odkud moře vzpínají své vlny, aby si sáhly na nebe, daleko odkud mraky putují a odkud 

vítr vane, daleko od lidí, domů a lidských strojů, ležel ostrov Zemiboř. Docela malý ostrůvek tam, 

kde jeden okraj mapy končí a druhý začíná. Na ten ostrov se vlezla jedna jediná vesnička, nad 

kterou se nepřetržitě a neustále vznášely nikdy nepřestávající dešťové mraky. Na celém ostrově 

byste se však deštníku nedohledali. Jeden jediný deštník v celé vesnici byl ve vlastnictví malé 

holčičky, která nad svou červenou hřívou nosila deštník ještě červenější a pokaždé, když někdo 

potřeboval vyždímat vlasy, tak mu s radostí svůj deštník nabídla. Pršelo a pršelo a pršet 

nepřestávalo, až vesnice celá zmizela pod vodou a všichni obyvatelé žili v jednom jediném domě 

na vrcholku kopce. Když i ten začal mizet, stavěli další a další patra a zatloukali dveře 

předešlých. Vypadalo to, že asi budou žít v domě napořád. Jednoho dne vyběhl ze spodnějšího 

patra pán a křičel, že voda podemílá základy a celý dům brzy spadne. Přesně v ten moment se 

dům ošklivě nahnul a jeden chlapík dokonce zaškobrtnul, vypadl z okna a s křikem spadl do 

moře. Vesničané začali ztrácet naději a schoulili se v rohu místnosti. Vždyť dům byl jejich jediná 

záchrana tak dlouho! Jediná, kdo zachoval chladnou hlavu, byla malá červená holčička. Byla ještě 

v noční košilce, protože si ráda přispávala, ale v tu ránu, kdy se dům naklonil, vyskočila z postele 

a vyletěla po schodech rychlostí blesku. Když se vrátila, měla v ruce svůj červený deštník a s 

rozběhem vyskočila ze stejného okna, ze kterého předtím vypadl ubohý nešťastník. Někdo 

zděšeně vykřikl, rozběhl a skočil z okna přímo za ní, snad že ji chytí. Chvíli se nic nedělo a všichni 

čekali, co bude dál. Když se zachránce s holčičkou nevracel, tak vyskočil z okna další. A pak další 

a další a další. Místo do studené vody však dopadali do měkké červené látky. Obří červený 

deštník si plachtil vzduchem nad oceánem a na rukojeti se držela malá zrzavá holčička v noční 

košilce, která dalekohledem zkoumala horizont. Lidem začalo docházet něco jiného, 

důležitějšího. Neprší! Zvedali ruce a zírali na oblohu, jako by čekali až jim na obličeje a konečky 

prstů zase začne dopadat voda. Poprvé v jejich životech nepršelo. A to byl ostatně tolik 

oddalovaný konec Zemiboře. Na jeho místě už nic není, jen voda. Občas nějaká loď narazí přídí 

do komína vysokého domu, nebo se do rybářských sítí chytí nějaké to nádobí, ale že tam kdy 

ležel celý ostrov, byste nikdy nepoznali. A co se červené holčičky týče – počkat… Jaká červená 

holčička…?  
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ANETA SCHULMEISTEROVÁ  

DENÍK ANDĚLKY  

Můj milý deníčku, musím Ti napsat, co se mi stalo před čtyřmi měsíci. Šla jsem do zábavního 

parku za tátou, zanést mu oběd a cestou tam jsem narazila do nového sloupu, který postavili jako 

ceduli pro nový moderní zábavní park. Lekla jsem se, protože pak už by nikdo do tátova 

zábavního parku nemusel chodit. Koupila jsem si vstupné a vyrazila jsem na výzvědy. Procházela 

jsem se, koukala po atrakcích, vše bylo úplně stejné jako u táty, ale najednou jsem se zastavila. 

Na ceduli přede mnou bylo napsáno: prohlídka bonbónového města. Tohle táta nemá… Otevřela 

jsem dveře a přede mnou se objevilo město celé z bonbónů, i cukrová vata tam byla. Měla jsem 

chuť se do něčeho zakousnout… Mňam. Mám cukrovou vatu. HOUK. HOUK. Co to je? No asi 

poplach, ale nic se neděje…  

Stát! Jménem bonbónového města, jste zatčená!  

Co? Na koho to mluvíte?  

Na vás slečinko. Do cukrových domů se nekouše. Viděla jste někdy, někoho, kdo by se zakousl do 

vašeho domu?!  

Ne, ale…  

Ale co? Ale já nemám dům z cukrové vaty!  

Jdeme!  

A kam?  

Na naši stanici, jste zatčená nebo vás ta vata omámila?  

Chvíli jsem na něj křičela, že nikam nepůjdu, že jsem to nevěděla, ale policisté vytáhli uspávací 

šipku a střelili mě do zadku. Když jsem se vzbudila, byla jsem ve vězení, řekli mi, že mě už odtud 

nikdy nepustí. Co budu dělat?  

No co? Stěny jsou… no jasně! Z cukrové vaty a tak jsem se začala prokousávat ven. Au. Ve vatě 

byly bonbóny. To bylo nejtěžší. Nakonec jsem se stejně prokousala. Plížila jsem se potichu ven. 

Hlídač mě, ale uviděl. Začala jsem utíkat, vyběhla jsem z města a byla jsem opět v normálním 

světě. Vyšla jsem ven ze zábavního parku a všude jsem začala rozhlašovat, že v tom novém 

moderním zábavním parku je to stejné jako u mého táty, ale dražší a taky tam zavírají lidi do 

vězení kvůli hloupostem. Za pár měsíců zkrachovali. Tátovi jsem zachránila obchody a on si od té 

doby kupuje obědy v práci.  
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DOMINIKA MARCHOVSKÁ  

DENÍK VELKÉHO PANA MYSLITELE  

Milý deníčku. Mě Velkého Myslitele (nejvýznamnější osoba celé republiky) si nikdo neumí 

představit! Protože neexistuji! Přesněji, nikdo neví, že existuji. Myslím za pana prezidenta. Jestli 

mi to nevadí? No to se ví, že ano! On všem namlouvá, že všechno vymyslel sám. Proto jsem se 

rozhodl, že s tím něco udělám. Přestanu pro něj myslet! Uvidím, jak si poradí. Pak mě bude prosit 

na kolenou, abych pro něj zase myslel. Pak udělá všechno, co mu poručím. Chacháááá! Poručím 

mu, aby se přiznal, a všichni budou za prezidenta považovat jen mě.  

Hned ráno jsem chtěl odejít pryč, jenže ouha! Dveře byly zamknuté. Prezident si asi všiml mé 

nespokojenosti a zamkl mě. Co budu dělat? Vylezu oknem? Ale jak, je přeci jen vysoko? Najednou 

jsem si uvědomil, že mám skříň! A židli! Skříň jsem posunul pod okno a židli před skříň. Vylezl 

jsem na židli, pak na skříň a potom na okenní parapet. Otevřel jsem okno a chtěl jsem vyskočit. 

Ale pak jsem si uvědomil, že přeci nemůžu vyskočit z třicátého patra!  

Zamyslel jsem se, a pak mě něco napadlo. Zalezl jsem zpátky dovnitř. Odsunul jsem židli, otevřel 

skříň a vypadlo na mě asi 18 000 oblečení. Než jsem se odhrabal, trvalo to asi půl hodiny. Škoda 

času! Musím si pospíšit, než mi pan prezident přinese oběd, pomyslel jsem si.  

Svázal jsem oblečení k sobě a uvázal jeden konec oblečení za kliku u dveří a druhý jsem spustil 

dolů. Když jsem byl dole, prohmatal jsem se, jestli jsem živý a celý a vyšel na ulici. Uviděl jsem 

světlo… Pane bože, vždyť to je kamion, řítí se proti mně! Nohy mi zkameněly, pusu jsem měl 

dokořán a čekal, co bude dál. Zabrzdí, zajede mě? Myslím, že udělá tu druhou variantu. Najednou 

mě něco srazilo k zemi…  
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JOHANKA KARASOVÁ  

HVĚZDÁŘ  

Každý večer je stejný. Vstanu, obléknu se a jdu zkoumat hvězdy, protože ve hvězdách vidíte vše – 

co se vám stane, vidíte tam měsíce, roky, znamení. Každý den se ve hvězdách objeví něco nového. 

Tak to každý den zkoumám a hlavně víc a víc obdivuji. Dá se říci, že jsem vědec. A taky všechno 

zapisuji, abych zachytil, co jsem objevil. Ale jednou hvězdy selhaly. Byl klidný večer, měsíc svítil, 

mraky byly pryč. Díval jsem se do hvězd, no jo, a pak to všechno začalo. Hvězdy přeci 

předpověděly, že za pár dnů má stát něco významného. A stalo. Mraky se jednoho večera z 

ničeho nic zatáhly, měsíc zčervenal a všichni lidé byli v tu ránu u mě. Co se to děje? A ptali se, 

pořád a pořád. Dalekohledem jsem se podíval na nebe, do hvězd. Doufal, že se mi to, co vidím jen 

zdá, ale nezdálo. Šel jsem se podívat ven a v tu chvíli do mě udeřil blesk. Ztratil jsem vědomí. Po 

chvilce jsem se probudil. Ale něco tu nehrálo. Před tím tady byli lidé, ale teď? Nic. Nic a nikde 

nikdo, jen bouře a já. No a ještě kousek dál jsem zahlédl přístav. Napadlo mě se tam jít podívat. 

Vyrazil jsem na cestu. Ale zase tam nikdo nebyl. Napadlo mě, že si půjčím loď. Jel jsem na moře a 

pod hladinou něco svítilo, zacpal jsem si nos a ponořil jsem hlavu pod vodu, ale přesto jsem 

nepoznal, co ta záře je. Vytáhl jsem hlavu zase ven a kolem mě začalo být světlo, jakoby kolem 

někdo rozsvítil tisíce žárovek. Moře bylo čím dál víc barevnější, tak jsem plul dál a dál. Ryby se 

měnily ve víly. Najednou jsem zjistil, že pluji po duze. Všechno kolem mě bylo barevné. Slunce 

bylo růžové, modré, zelené a pak se z barev začali rodit poníci a jednorožci. Místo lodi jsem měl 

barevného jednorožce! Vozil mě po celé … ani nevím, jak tomu mám říkat? Zemi? A ještě k tomu 

uměl mluvit. Ukázal mi Zemi jednorožců, Údolí obrů (vypadali jako mravenci). V sídle Malých 

obyvatelů jsem zahlédl lidi vysoké jako žirafa. Když v tom můj jednorožec z nenadání zrychlil, 

protože nás honili slimáci. Vlastně duhoví slimáci. Běželi jsme ke slunci a pak přímo do něj a… a 

… objevil jsem se na skále! No a ještě byla z cukrové vaty. Chtěl jsem jít dolů, ale byla politá 

čokoládou, tak jsem uklouzl. A padám!!!! Pane bože! Spadl jsem. Celý svět se zastavil a objevil 

jsem se doma. To byl jen sen?! Juchů! Konečně ta spací můra skončila. Celou dobu jsem prospal u 

svých hvězd.  
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JUSTÝNA KADLČKOVÁ  

... POVÍDKA ... 

Jednoho dne se novinář rozhodl zajet do Dětského světa. Jakmile tam přijel, uviděl po celém 

náměstí plakáty s novým animovaným filmem Lilly a černý kocourek. Obrázek na plakátu se mu 

moc líbil a šel na tu pohádku do kina. Po skončení byl tak nadšený, že okamžitě vyhledal 

animátora, který pohádku vytvořil. Pan animátor byl vstřícný a novináře pustil dovnitř. Novinář 

jej požádal o rozhovor.  

Novinář: Jak vás vlastně napadlo, že budete vytvářet pohádky?  

Animátor: Jelikož jsem jediný dospělý v tomto městě a děti mají rádi pohádky, začal jsem kreslit 

a postupně všechny pohádky vytvářet.  

Novinář: Velmi zajímavé. Líbila se obyvatelům vaše první pohádka?  

Animátor: Ano, velmi. Díky ní jsem se stal nejoblíbenějším člověkem města.“  

Novinář: To je dobré… díky pohádce. Stalo se vám někdy něco zajímavého při malování? 

Animátor: Jednou jsem neměl tužky. Jenže byla sobota a nemohl jsem si žádné koupit…  

Novinář: Jak jste to vyřešil?  

Animátor: No …šel jsem smutně domů, ale před domem na hřišti byly děti, které mi nějaké tužky 

věnovaly.  

Novinář: Hodné děti. Jak se líbí obyvatelům vaše nová pohádka?  

Animátor: Všechny říkaly, že je překrásná.  

Novinář: Ano, mají rozhodně pravdu. I mně se moc líbila. Už vás nebudu dále zdržovat. Mějte se 

hezky a hodně štěstí do nových pohádek. Děkuji za rozhovor a nashledanou.  

Animátor: Já také moc děkuji. Byla to pro mě zajímavá zkušenost. Nashledanou. Rozloučili se a 

novinář odjel zpět domů.  
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ROMAN JUCHYMIV  

... POVÍDKA ... 

Dnes 7. 4. 2 368 jsem zastavil padesát šest vznášedel a z toho bylo osm ukradených Myslím si, že 

my dopravní policisté, jsme nejvíc důležití. Ale. Dnes se stalo ještě něco, něco divného. Jedno z 

těch vznášedel se řídilo samo. Bylo to zvláštní, najednou jsem měl husí kůži. A pak jsem uslyšel 

jen takové divné prásknutí a seděl jsem v tom vznášedle. Najednou druhé prásknutí a byl jsem v 

mimozemské lodi. A co to? Nemám svou pistoli, vysílačku a ani raketový batoh. Bylo to divné, 

podezřelé. Nikde ani noha, ani duše.  

Najednou se tam, z ničeho nic, objevil mimozemšťan. A říká: „Joha!“  

Nerozuměl jsem mu a on zase: „Joha.“  

A já si najednou uvědomil, že říká ahoj pozpátku. A tak jsem také řekl: „Joha!“  

A on se mě zeptal: „šejunemj es kaj.“  

A já mu odpověděl: „Kcaj“, správně řečeno Jack.  

A pak on najednou: „Prásk.“  

„Cože to?“ Nechápal jsem, proč to najednou říká normálně.  

„Prásk. Moje jméno je Prásk. Budeme přátelé, Jacku?“  

„Nevím, nejsem si jistý, nezabiješ mě?“  

„Já? Nezabiju ani mouchu. Já Prásk Mimouš ti slibuji na svou duši, že ti ani vlásek nezkřivím. Já 

jsem povstalec.“  

„No dobrá Prásku, a proti komu jsi povstal?“  

„Proti své zemi.“  

„Cože. P… P… Proti planetě g160.“  

„Ano, jsou to vrazi!“ „Ano, ale když zabiješ jen jediného slizomana… víš, co se stane?  

Zničí celou planetu.“ „Ano, já vím.  

Kéž bychom se nikdy nestvořili.“  

„Ty je chceš zničit, Prásku?“  

„Ale nevím jak?“ „Co je nějak shodit do té velké sopky a všechny naráz.“  

„Ano! To je ono!“  

A tak začalo mé a Práskovo dobrodružství. Začali jsme putovat vesmírem a nabrali jsme lidi jako 

… Thomase, Andreu, Boba, Vilmu, Emeta… Jednoho dne jsme konečně doputovali k planetě g160. 

Zkusili jsme přemluvit obyvatele, aby povstali. Ale oni říkali, že už jejich vládce není zlý, protože 

prý před rokem prý svrhl svého krutého otce. Obyvatelé teď byli spokojeni. A my? Teď jsme byli 

taky rádi, že se všechno mění k dobrému a vrátili jsme se domů. A to je konec našeho společného 

příběhu.  
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STELLA KRČKOVÁ  

... POVÍDKA ... 

Jednou jsem šla s kamarádkou ven, a napadlo mě, že jsem vždycky chtěla být alchymistkou. 

Zeptala jsem se jí: „Můžu být alchymistkou?“ A ona na to: „No já nevím, asi jo.“  

Zašly jsme na radnici se zeptat, zda můžu být nezávislý pracovník? A úředník odvětil: „Ano a 

jaký?“  

„Alchymista.“  

„Podepište mi tenhle papír, pak už stačí jen klobouk, byliny, … ááá alchymistický stůl.“  

Kamarádka viděla, že je vše vyřízené a šla domů. Rozhodla jsem se jít nakupovat vše potřebné.  

Klobouk mám, ale stůl není. A jejda, co budu dělat, vždyť jsem o té práci vždy snila. Vydala jsem 

se znovu na radnici.  

„Když nemáte stůl, tak nemůžete být alchymistka.“  

Zarazila jsem se: „Tak tedy nashle.“  

Napadlo mě, že stůl bude moje vlastní práce. Šla jsem do lesa pro byliny a vyrobila jsem si sama 

alchymistický stůl. Při práci byl docela hluk, ale ještě, že jsem měla špunty v uších. Nasbírala 

jsem kořeny, muchomůrku, levanduli, med, jehličí, hlínu, otrávené jablko. Zkusila jsem nejprve 

chodit do kurzu. Po čase jsem vyhrála první místo v soutěži a to tak, že jsem vyrobila svůj první 

elixír z hlíny a kořenů. Na první pokus mi celý vše vybuchlo, ale když jsem to zkusila znovu, 

podařilo se. Prodávala jsem jej jako elixír mládí za třináct korun. Všichni lidé jej kupovali, a já jej 

pořád znovu a znovu vyráběla. Stal se ze mě opravdický alchymista, teda alchymistka, a jsem jí 

do teď.  
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VÁCLAV VALÁŠEK  

NORMÁLNÍ ŠICHTA  

Máte-li chuť, pojďte se mnou na Severní Moravu, kde se mnohde mluvívalo a dodnes ještě mluví 

lašsky, i když se tomuto dialektu většinou říká ostravština. Provedu vás několika hodinami 

pracovního dne ve slévárně šedé litiny. 

Vy, kdo jste takový provoz nikdy neviděli, zkuste si představit třiceti, čtyřicetimetrovou halu bez 

oken, jen se špinavými světlíky ve střeše. Uvnitř prostoru se pohybuje několik dělníků, 

odlévajících pískové formy tekutým kovem o teplotě dvanáctset stupňů. K tomu musíte připočíst 

vrstvy všude přítomného prachu, páry, zápach, v létě nesnesitelné horko a obrovskou dřinu. 

Těžko vám budu popisovat proč ti chlapi pracovali právě tam, neboť to nevím, ale co vím 

naprosto přesně je, že se, snad aby nezblbli, dokázali každodenně měnit v kluky, vymýšlející 

všelijaké hovadiny, jen aby si zpestřili život. Nebylo dne, jež by proběhl bez nástrah, dělání 

naschválů, popichování, provokací mnohdy hraničících s drsností, ale dnů,  

na které člověk rád zavzpomíná. 

A tak se ještě dnes po mnoha létech před mým vnitřním zrakem odvíjí třeba děj, kdy vidím jak 

jeden kamarád jménem Vilém, menší břichatý třicátník, s kulatým obličejem, stalinským knírem 

a velkýma očima, kvůli nímž byl častokrát terčem posměchu, stál ve dveřích svého pracoviště 

zvaného kumbál, s jednou rukou na klice a druhou za zády, zvídavě prohlížel prachem 

prosycené, šeré okolí. Když se ubezpečil, že nikdo není na blízku, udělal pět, šest kroků k bližší ze 

dvou tavících, kupolových pecí  a z plátěné tašky, kterou dosud skrýval za zády, vysypal na zem 

hromadu cibulových a česnekových slupek. Jakmile vytřepal poslední zbytky, chystal se 

k odchodu. 

Mezi kusy strusky, zbytky ohořelého koksu, úlomky šamotových cihel a všudy přítomného 

prachu působila ona hromádka naprosto nepřirozeně, doslova mimozemsky. Kdyby se tu 

povalovala zneškodněná letecká puma, nebo kus tankového pásu, bylo by to přirozenější, ale 

slupky? 

„Si ožraly, či co,“ zařval na něj tavič Pavel, stojící na druhé straně pece, „co tu robiš bordel? To si 

to němoh vyhodiť doma?“ Přitom jedním okem stále kontroloval kolik už je v bubnu kovu. 

„Ticho vole,“ zazářily Vilémovy oči ,trčící mu z hlavy tak, že kdyby spadl na obličej tak by si je 

odřel, „to je nachystane na Janka Tabalu! Uvidiš co budě robiť.“ 

Uctivý Tabala, statný pětačtyřicátník, urostlé, kostnaté  postavy, jehož spisovná čeština se 

vymykala slévárenskému prostředí, všem vykal a většina slévačů mu výjimečně také vykala. 

Z recese jej oslovovali pane Jene. Jenom Pepa, rozvážeč tekutého kovu, zvaný Ebak, protože říkal 

před každým slovem e, jej tituloval éé mistře éé Jene. 

Janovou úchylkou však byl neustálý hlad. Všechno na co přišel, co se dalo rozkousat, doslova 

sežral. 

Ráno, po vstupu do šatny, hlasitě pozdravil, natáhl krk, postavil se na špičky a pozorně prohlédl 

horní strany skříněk. Aha, tam něco leží. A už se k tomu žene, natahuje ruku, když někdo houkne: 

„Pane Jene, to je moje svačina!“ 

„Ó pardon, já myslel, že to někdo odložil, víte? Byla by toho škoda,“ ukláněl se na odchodu. 

Poté následovala prohlídka odpadkových košů. Každý pečlivě prohrabal a všechno co našel, 

okamžitě požil. Nedělalo mu problém sníst půlku klobásky, obalené zelenou plísní i když na ni 
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před vytažením ležely vyhozené pracovní ponožky, ani seschnutím rozšklebené, nedojedené  

krajíčky chleba, nebo třeba rohlík, tvrdý jako kámen. 

Možná si myslíte, že to byl chudák, žijící z toho co našel. Kdepak. Na svačiny nosil každý den 

dvoukilový chleba, nakrájený na krajíčky, po dvou namazané sádlem. Někdy k nim přikusoval 

cibuli. O těchto věcech měl Vilém dokonalý přehled, neboť tašku se svačinou nechával viset na 

skobě u něj v kumbálu. Hygiena, stejně jako mnoha  jiným, mu neříkala nic. Stáhl rukavici, vytáhl 

dva krajíce z tašky, inteligentně, téměř cudně je uchopil špinavým palcem a ukazováčkem, 

malíček zdvižený do výše a v následujícím okamžiku zmizela celá čtvrtina v jeho ústech. To co 

bylo uvnitř kousal, co trčelo ven, držel rty. Natáhl rukavici, kterou dosud svíral v podpaží a za 

neustálého přežvykování odešel s krajíci, trčící mu z úst jako mohutný jazyk, za svou prací. Polkl, 

hřbetem rukavice je zatlačil dál, v uvolněném ústním prostoru zmizela další čtvrtina a tak 

dokola. Ebak mu popřál i sedmkrát za směnu dobrou chuť. Mistr Jan se s nacpanými tvářemi 

vždycky jen uklonil a poděkoval za přání až když dojedl. 

„Víte pane, já když jím, tak necítím únavu,“ vysvětloval s poděkováním. 

Teď se Jan přehnal kolem Pavla a uháněl do kumbálu. Musí stihnout vzít si něco na zub, dříve 

než bude buben plný a bude muset jít odlévat. 

Sotva však proběhl kolem taviče, jako by zmizel. 

Copak se mu to zdá, vidí dobře? Cibule, česnek, kde se to tu bere, vždyť to je naprosto nehorázné  

mrhání potravinami. Rukavice letí na zem a v podřepu rychle přehrabuje slupky, mačká je 

poctivě, aby mu něco neuteklo. Zklamaný na nejvyšší míru odchází. 

Vilém stojí  ve dveřích kumbálu a s úsměvem na něj hledí. 

„Našol stě tam co, pane Jene?“ 

„Né, nic tam nebylo. Škoda!“  zklamaně odpovídal Vilémovi, než strčil do úst další dva krajíce. 

Na zpáteční cestě z kumbálu prohrabal slupky znovu. V té době Ebak dojížděl s bubnem na 

určené místo a troubením upozorňoval Jana že už je čas. Ten se znatelnou nechutí odklusal od 

rozházené hromádky. Pavel stál a jen kroutil hlavou. 

„Hlidej ho a počitej, kolik razu v tym budě hrabať,“ volal na něj Vilém, s ústy od ucha k uchu, „rob 

křidu čárky, na koněc šichty to spočicem!“ dodal a zmizel v kumbálu. 

Bylo mezi osmou a devátou hodinou, čas kdy si Pavel vařil u Viléma na elektrickém vařiči, 

jediném v celé slévárně, dopolední kávu. 

Hnědý porcelánový šálek, plný voňavé tekutiny, postavil na plošinu žebříku, na kterém stával, 

když přes průhled kontroloval množství strusky v peci. 

Teď však sledoval jiskřící kov tekoucí do bubnu, zatímco se ve dveřích kumbálu každou chvíli 

zablýskla velká bělma Vilémových očí. Asi se nemůže dočkat, až se Jan opět pustí do hledání a 

přehrabování. 

Pavel zastavil odpich, hodil rukavice na plošinu žebříku vedle netknutého šálku a rychlým 

krokem spěchal na toaletu. Sotva zmizel s dohledu, už tu byl Vilém, s naježeným knírem nad 

usmívajícími se rty a nevelkou lahvičkou v ruce. Jen co dvakrát usrkl, dolil šálek do původního 

množství magim. 

Neodešel však na své pracoviště, ale zamířil na opačnou stranu do další haly. 
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Tak, teď konečně nadešla chvíle, kdy si Pavel vracející se zpět, vychutná každodenní životabudič. 

Než licí četa vyprázdní dvoutunový buben má času dost. 

Zamíchal a chutě nabral velký doušek. Hned nato v předklonu vyprskl celý obsah úst před 

kuplák. Přičichl k šálku a rozhlédl se kolem sebe, hledaje podezřelé obličeje. Nic, jen Slávek 

zvaný Pionýr kvůli jeho oblíbené písni „Pionýři, pionýři malované děti“, sedí o kus dál na svém 

sedátku odlévací stolice, čeká až se rozjede formovací stroj Disa a z dálky sleduje to divadlo. 

Potutelně se usmívá, má radost jak se Pavel nachytal, ale ten jej nevidí. S prázdným šálkem jde 

ke kádí doprostřed haly, aby jej opláchl. A tu proti němu vychází Vilém, ruce v kapsách, masité 

rty sešpulené a popískává si. Přestože jde klidně, je ve střehu. 

„Jo tě dokopu, ty oškrte maly, uvidíš!“ zařval o více jak deset centimetrů větší Pavel. 

„Co po mě řveš jak piznuty, co  sem ti zrobil?“ bránil se docela věrohodně Vilém. 

Pavel se už k němu žene jako vzteklý býk a křičí: „Kaj moš to magi?“ 

Vilém zvedá ruce nad hlavu, jako když se vzdává a klidně si nechává osahat všechny kapsy. Proč 

by ne, vždyť lahvička je ukryta mezi kaslíky v prostřední hale. 

„A co se ti vlastně stalo? Čemu tak jančiš?“ riskuje Vilém drze, ale už zvedá loket před obličej. 

„Jo ti dom ,co jančiš! Kdo mi nalol to magi do kafe?“ 

Nejlepší obranou je útok. 

„Viďul si mě?“ zařval ještě silněji než před okamžikem Pavel a vysunul bojovně bradu. 

Pavel mávl rukou, opláchl šálek a šel si uvařit novou kávu. Postavil ji tam kde před tím. Pro 

jistotu překontroloval okolí, pak se zahleděl průzorem do pece. 

Rychlým krokem přichází Jan, žene se ke slupkám a už po šesté je znovu pečlivě prohmatává. 

S mrmláním, také po šesté zklamaně odchází. 

Ebak přiváží prázdný buben, staví jej pod rýnu a odjíždí s ještěrkou. Vilém opět vykukuje ze 

dveří kumbálu a pohlíží na Pavla. Pak provokativně překřikuje okolní kravál, s jednou rukou na 

klice dveří, aby je mohl rychle zavřít kdyby něco letělo. 

„Co tam do teho čumiš jak kuň do drogerie?“ 

Ale než mu Pavel stačil odpovědět, tak už tu z druhé strany stál Pionýr, pospíchaje, aby si také 

přisadil. 

„Čemu to kafe rozlivoš po zemi? Ty moš tolik peněz?“ volal s úsměvem na Pavla. 

„Skoč mi na řbet, ty Piošu zasrany. Mazej tam kaj patřiš, tu němoš co robiť!“ 

Jenže dobře naladěný kamarád stojí, usmívá se, kouří a uvažuje jak pokračovat v provokaci. 

Než se však nadál, Pavel seskočil a vyrazil za ním. 

A tak směrem od kupláku k venkovním vratům běží Pionýr jak nejrychleji se svým velkým 

břichem dokáže, za ním pružněji Pavel a z kumbálu směrem ke kupláku Vilém, tentokrát  se 

solničkou. Než Pavel dohnal Pionýra a kopl jej do zadku, Vilém nasypal sůl do kávy. Pro jistotu 

zvedl šálek, sfoukl těch pár zrnek, které spadly vedle a rychle zmizel. 

Pavel se uspokojeně vrací, otevírá  odpich a sleduje  jak probíhá napouštění bubnu. Odklápí z očí 

bezpečnostní brýle s modrými skly, které mu na čele drží široká guma. S kloboukem do týla bere 

opatrně šálek a míchá. Pomalu, důsledně míchá, ohlíží okolí, kontroluje hladinu kovu v bubnu, 
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znovu míchá a přičichává ke kávě, na níž se už od rána velice těší. Vtahuje nosem líbeznou vůni, 

kdyby v ní bylo magi, poznal by to. 

Nasává a .....Nejdříve vylétá dlouhý plivanec, pak šálek. Letí vzduchem, naráží do pláště tavicí 

pece  a rozprskává se na tisíce kousků. 

Nastalo dusné nic. Nikdo nereagoval, nikdo se tam nedíval. Jenom Jan ,když  šel kolem, se 

pokaždé sehnul ke slupkám, aby  je pečlivě prohrabal. Nedokázal pochopit, že by tam opravdu 

nic nenašel. Inu, sviňa den! 

Za necelou hodinu spěchá slévárnou brusič Venca, proti němu se kolébavou chůzí blíží Franta, 

přezdívaný Kačer. Najednou  mění směr a mizí v přítmí tavících pecí.... 

Ale to už je jiný příběh. 

Tak snad někdy příště..   
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PAVLÍNA KOLLÁROVÁ  

PODZIMNÍ DOMOV  

Zahrada osázena stejnými příběhy 
Po zdi se pne břečťan vzpomínek 
Roky už odevzdaly plody 
Hrdina u poslední kapitoly 
Ještě pár květů 
Do větví zbytek zeleného lupení 
Jablko výměnou za pohlazení 
Ticho a mlsný jazyk mrazu 
v každém záhonu 
Bez lásky 
Vadnou jak špatně přesazené květiny 
 

VÍC NEŽ NADĚJE 

Hladím vlasy 
co večer odkládáš 
Jizvu zdobící krásu … 
… laskat 
a nikdy nepřestat 
Umlčet tamtamy bílých plášťů 
 

KRAJINA VE SMOGU 

Z bělostných šatů 
zbyly ušmudlané cáry 
Parfém s přívlastkem zadýmených pajzlů 
Dusí v šedivém haveloku 
kyselou masku 
 

Zoufalé útěky čvachtají 
ve slaných stopách 
Zůstávám 
Věrná pravé tváři 
 

PRACH 

Usedáš na mou přítomnost 
Svádím tě hadříkem ke lstivým hrám 
v mýdlové vodě nechávám plout 
Království za koně 
Vesmír za chvíli bez tebe 
Troufalá 
Zítra se znovu plíživě přikradeš 
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DOMA 

Čas v přesýpacích hodinách 
propadá škvírou opuštěného hnízda 
Na stole koláč 
čerstvě upečený 
Poslední vlaštovka chybí na drátě 
Odletěla by 
S pískem na křídlech 
prosí jaro 
 

ŽVÝKAČKA 

Svedla jsem tě dlouhým tenkým plátkem 
Laskal jsi v ústech všechnu sladkost 
dokud jsem nezůstala - JÁ 
Vytrvalá a houževnatá 
 

Už nemlsáš 
Podivně křivíš pysky 
Tiskneš mě 
Drtíš zuby  -  nechtěná slova 
Vytrvalá a houževnatá 
 

Čelistmi kreslíš nekonečné ležaté osmičky 
Výsledek rozhodnutí - co dál 
Napínej mě 
Zůstanu 
Vytrvalá a houževnatá 
 

Nemůžeš mě jen tak spolknout 
Nestrávíš mou přítěž 
Ztěžknu v žaludku 
Vytrvalá a houževnatá 
 

Nedokážeš mě ledabyle odhodit 
Zašlápnout - nadbytečný nedopalek 
Vtisknu se do podrážek bot 
Vytrvalá a houževnatá 
Vrátím se  
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MARTIN TOUL  

NOCTURNO  

Černá řeka 

tiše plyne 

jistá si ve svých březích 

vpíjí se 

do zlatých šupin na hladině 

do svědomí 

už není kam utíkat 

kam se vracet 

 

dvakrát nevkročíš do téže noci 

PODZIMNÍ 

Když barvy houstnou 

A vypařují se v ohních podzimu 

Stromy plešatí do náruče svých kořenů 

Je čas na poslední dlouhou procházku 

Krajinou, kterou chvíli před námi šel 

Poslední z teplý dnů 

Než nám do končetin usedne horečka zahálky 

A udělá z nás zase malé děti 

 

S nosem na zadýchaném okně 

pozorujeme tajemný ostrov zahrady 

s žebříky namířenými do korun 

po kterých slézá noc 

- 

VELKÉ STŘÍHÁNÍ 

Drbala mě na hlavě a ve vlasech 

A pak mi do nich vjela nůžkama 

A ustřihávala je a odstřižky padaly do koberce a kořenily 

A já seděl nehybně a tiše se zakloněnou hlavou 

Se zavřenýma očima sem cítil, jak opadávám 

A vlasy do koberce kořenily 

A z každého pak vyroste jiný účes, jiné tělo, nový člověk 

Tak kouzelné nůžky to byly 

v tak talentovaných rukách 

A ona pak bude muset každého nového mě pochovat 

A každý nový já pak budu potřebovat pochovat  
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JAN MÍŠEK 

SLOVZIM  

Olepený sentimentem přešlapuji, 

stydící se stromy nevnímám,  

už rozmlženou tě vdechuji  

přes roušku nebudoucích rán.  

Inflací barev klesám v ceně,  

smutním se větví bez listí  

Z významů mnoha vzalas jeden,  

řeka prý není, mosty tlí  

POZNEJ MĚ  

Poznej mě  

z barev obrázku v dopise,  

zda odlesk očí  

prozradí má přání,  

z doteků na dálku  

odlij tvar mých dlaní.  

Až nebudu se bát  

ze snu mě smíš vzbudit  

 

Vůni tvých vlasů cítím,  

když mhouřím oči,  

obraz ti citem nakreslím,  

teplem tvých rtů se rozzářím,  

když to dovolíš...  

 

POZDĚ  

Sklenka Ty a sklenka Já  

slabý zvuk, ale zní,  

to silné víno, dá se pít...  

... Víš,  

bez vzpomínek chutná líp  

 

Teď je teď a nechme čas...  

minulost, ta mrcha, nemá stín  

a přípitek z očí do očí..  

jen stačí chtít, jen stačí pít  

 

Víno doš lo a co dál?  

Politý stůl zůstává  
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i zcela prázdní my,  

jak sklenka Já a sklenka Ty ..  

NEBO 

nebo ...  

- se prostě zapomeneme  

- nevyslovím poslední slabiku  

- ty křídou začmáráš srdce vyryté na zdi  

- vytřepáme peřinu, nasáklou vůní našeho snění  

 

pokud by šlo ...  

- vymazat déšť, co nás zmáčel pod modrým nebem bez mraků  

- neslyšet, jak tvé jméno rozprášilo plaché ptačí hejno  

- nevidět pod ledovým krunýřem oči, zářící životem  

 

nejde ... 

- n e o b l é k a t  s i  t ě  v  k a ž d é m  s n u   

OHŘEJ MĚ!  

Ohřej mě! 

drobné plameny nestačí.  

Chci žár,  

co taví  

 

místo záblesků záři,  

až oči budou prosit o smilování.  

 

Beze slov stvrdíme touhu,  

co prodírá se hradbou mezi námi.  

Bortí a ničí vše  

a tolik, tolik pálí  

... PROHOŘENÍ  

Nestojím, odpadám, víš?  

Zmatek, pryč, jen pryč ...  

.. nahota jako převlek puritána  

uhlazený pohled a sametový hlas  

k nep oznání stejná jedinečnost,  

bez milování nudná rána ..  

 

Zvracím stejností udušených svítání ,  

na tupou snahu šedivě znít,  

tleskat sešroubované touze  
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s odhodláním, všimně ... dlouze  

 

Pukáme proto, valíme se vlastním koncem  

kolem front toužitelů dalšího schodu,  

oh, tváří se vědouce  

Ti, se schváleným snem. 

My , ač roztrháni, JSME  

 

Ne plísni na křídlech, složených pod postelí,  

ne prasklé berli Těch posledních,  

vystřihnout objetí uprostřed bulváru  

prožít si polibek nádherně neslušný,  

nejistotu, neznámo i možný dopad na hubu  

Horko či ledový průvan ...  

A proč ne?  

Zníme posledním okamžikem ohně  

a tak ... SHOŘME  

BEZ ZÁLOŽKY  

Tak tuhle knihu už, lásko, nedočtem '  

záložku vem’ ďas,  

ale chybí děj.  

Dobře jsme naletěli báječným recenzím  

 

Začátek dobrý,  

pak hloupý zvrat  

a naprosto nemožný příběh.  

Ten magor, co měl jí rád,  

se choval nějak divně .  

 

Aspoň, že trochu romantiky,  

autor tam stihl vrazit.  

Básničky, slzy, křík i sliby  

drtily nervy všech,  

nakonec ale nekonal se  

dech beroucí polibek  

 

MLSNÁ  

Půlnoční tóny rádia  

bolestivě dráždí smysly.  

Zběsile odklepávám patou  

rytmus prolínání.  
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Císařský řez noci  

nás vrhá  

před brzdící pravdu, 

bez ochranných pásů 

 

Jak cukrová vata 

lepím se na tvé city 

a drze doufám, 

že jsi stála mlsná   
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KRZYSZTOF REJMER (POLSKO)  

NEKLID  

měsíc chodí nad vesnicí  

vidím jeho tvář  

když v jezeře peru  

červenou šatku touhy  

ZIMNÍ EROTIKA  

noc uplývajíci  

v poryvech větru  

jsme slabí  

zatvrzelí  

co chceme?  

pozdní lásky  

dotýkání nože  

 

slepého nachu  

v nahým zrcadle  

čepelí  

NEPŘÍMÝ PŘEDMĚT  

cigaretový kouř  

tenkou stuhou  

kroutí se a svíjí  

 

včera na takové  

oběsil se soused  

JÁ  

moták  

motanice  

motám  

motám se  

zamotávám  

moták  

 

zámotek jsem  

SCHIZOFRENIK  

pokoj bez dveří  

v chaosu měkkým jako vosk  
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drobky zrcadel  

dále už  

nikdo není  

DICHOTOMIE  

motýl a svět  

panenka a světlo  

zorné pole  

 

jedná perspektiva  

viděná  

složeným okem  

jaká je?  

STÁŘÍ  

pořád méně ve mně  

stromů a trávy  

a stále více písku  

 

je všude  

 

pod víčky a ve snech  

uvízl hluboko v myšlenkách  

s tichým šustěním  

proudí v paměti  

 

zrno po zrnu  

jedno po druhém  

 

kutálí se  

přede mnou za mnou  

vedle mě skrz mě  

 

během bezesných nocí  

snažím se je spočítat  

ale vždy poryv větru  

přenáší je dál  

staví nové duny  

 

poušť pohlcuje mě  

topím se  
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KAREL HRUBEC  
 

V hlavní roli čas  

NEHODA  

Dozvěděl se o tom jako první. Autu převrácenému na bok se ještě točilo kolo, z horkého motoru 

stoupal kouř, ale všude okolo byla tma a ticho. Krajina kolem byla posvátně klidná. Byl to 

chrámový klid prázdného kostela.  

Tělo spočívalo celou vahou na volantu, zaklíněné sedadlem. Přes rozbité čelní sklo proudil svěží 

noční vzduch plný vůně lesa. Teplá krev vytékající z hlavy hřála na tváři a zcela bezvýznamně 

zkapávala na podlahu auta.  

Dozvěděl se o tom jako první, že umírá. Zatímco jeho rodina sedí doma u stolu a čekají na něho s 

večeří. Jak dlouho budou čekat, než někdo první zakrojí a sousto za soustem se od něj budou 

vzdalovat, až zapomenou nadobro.  

Zatím si děti ještě hrají, ale Klaudie už něco tuší. Bere nervózně do ruky talíř, sedá si na jeho 

místo, potom vstává a jde k telefonu, bere ho a dívá se z okna. Všechno je tak, jako vždy, až na to, 

že tady není on.  

V kapse u kalhot zvoní telefon. Rád by ho vzal do ruky a podíval se na její fotku, slyšel její hlas a 

řekl, že jí miluje. Proč se musí dozvědět od někoho cizího, že už nepřijde?  

Bude to dlouhá noc. Bude na ní myslet, jak ukládá děti ke spánku, jak je utěšuje, že má tatínek 

něco důležitého na práci a ráno až se probudí, už tady bude. Jak znovu bere telefon a napjatě 

čeká na každý tón a on bude poslouchat zvonění, tohle jejich poslední pouto.  

Přepadla ho lítost. Už se nikdy neuvidí. Nechtěl jim takhle ublížit.  

Nahoře na silnici uslyšel auto. Plynule projelo a pokračovalo dál do noci.  

ČAS  

Mám náskok před smrtí. Není velký, ale udržuji si ho. Z pohledu života je to náskok pranepatrný, 

nekonečně menší, než filmové okénko, ale z pohledu smrti je téměř nedozírný. 52 Jednou mě, ale 

dožene. To až nebudu mít kam jít, až se všechno vyprázdní a já ztratím cíl. Najednou se všechen 

náskok ztratí a já zmizím. Ve stejnou chvíli se mnou zmizí také smrt.  

PAN S.  

Pan S. se potuloval po afrických pláních a filozofoval. Přemýšlel o indickém náboženství, se 

kterým byl vnitřně srozuměn a uvažoval, jak ho nejlépe interpretovat moderním jazykem 

filozofů. Místo výrazu Tao použil slovo vůle. Vůle, která si vždycky nachází cestu k životu, 

všechno ovládá a nutí žít. Vůle je nesmrtelná a stojí nad vším. Je to nejzákladnější prostředek jak 

se vše udržuje při životě. Ať se jedná o bezduchá zvířata, která nejsou schopná citu, protože si 

neuvědomují plynutí času a žijí v neustálém nyní. Nebo oduševnělé a nadřazené lidi, kteří si 

uvědomují časové kontinuum a díky tomu se stávají pány nad vším primitivním a bezduchým 

tvorstvem.Zatímco pan S. byl unešený sám sebou a výtvory svého intelektu, tak za kopcem 

truchlilo stádo slonů nad zemřelým druhem. Stáli kolem něho v kruhu a nervózně máchali 
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choboty. Ještě pár dní u něho budou stát, tak jako se lidé loučí se svými blízkými, a chránit ho 

před hyenami a supy.  

PANÍ HANA  

Bylo krásné jarní odpoledne a paní Hana si vyšla na procházku do nedalekého lesoparku. Žila 

sama zklamaná v lásce a smířená s tím, že už navždy sama zůstane. Bylo jí hodně přes čtyřicet, 

ale na svůj věk vypadala mladě. Do jejího obličeje se nevtiskly žádné prožité starosti ani obavy. 

Mnoho věcí si nepřipouštěla, nebo neuvědomovala. Její tvář byla nevýrazná, podobná tvářím 

mladých jeptišek. Přátelé jí rádi vídali pro její laskavou povahu a optimistický postoj k životu, 

který si udržovala navštěvováním různých duchovních škol. Mezi svými vrstevníky už mnoho 

přátel neměla. Každý z nich měl rodinu a jejich životy se ubíraly jiným směrem. Přesto se s ní 

občas vídali, aby si připomněli chvíle, které je spojovaly.  

Našla si tedy kamarádky výrazně starší, které si své rodinné povinnosti už splnily a byly náhle 

vysvobozeny z kruhu starostí. Tímto nenápadným způsobem se pomalu přibližovalo stáří, aniž 

by si to, jak bylo jejím zvykem, nějak uvědomovala.  

Sedla si na lavičku, dala si nohu přes nohu a lokty se opřela o opěradlo. Takhle se mohla nejlépe 

vystavit paprskům a vychutnat si přicházející teplo po dlouhé zimě. Opodál stála skupina 

mladých lidí, kteří se spolu bavili anglicky. Ničemu z toho sice nerozuměla, ale připadalo jí to 

úžasné. Skoro jako by sama byla tím cizincem v dalekém městě.  

Skupinka odešla a paní Hana si všimla, že vedle na lavičce sedí stará paní. Bylo zajímavé, že 

zaujala stejnou pozici. Možná už tam seděla, když přišla a sama jí nevědomky napodobila.  

Náhle se zešeřilo. Bylo to tak rychlé, že měla pocit jako by se probudila. Někdo rozsvítil světlo. 

Žádná lavička, jen postel vedle postele. Umírající vedle umírajícího. Pach dezinfekce a na 

chodbách tříštící se hlasy o vysoký strop.  
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ZDENA VOJTĚCHOVÁ (SIDONIE KERMACK)  

DEN, KDY JSEM ZEMŘELA  

Dnešní den je výjimečný a proto si ho musím pořádně užít. Je totiž poslední. 

Celý týden jsem se věnovala generálnímu úklidu, důkladnějšímu než kdykoli předtím. Všechny 

zbytečné věci musely pryč. Odnosila jsem hodně pytlů s oblečením do kontejneru pro charitu; 

spoustou výstřižků a obrázků jsem nakrmila kontejner na papír. Veškerou korespondenci včetně 

adresáře jsem nacpala do batohu a dvou velkých cestovních kabel a vydala jsem se do jedné 

vísky. V době dospívání jsem ráda chodila za tu vesnici, „do skal“. Byl to bývalý kamenolom a 

s kamarádkami jsme si tam hrávaly na indiány a také jsme si na ohýnku opékaly špekáčky a 

v popelu jsme si pekly brambory. Doufala jsem, že to místo tam stále je. Korespondence a adresy 

– to je hodně důvěrné na to, abych to hodila do kontejneru. I když by mi to už mohlo být jedno, 

pomyslela jsem si. Proč bych měla brát ohledy na ty, které mi v ničem nepomohly? A kterým 

jsem nejspíš byla lhostejná. Možná dvěma z toho množství jsem stála za víc, než za několik 

řádků. 

Vždycky jsem to byla já, pokračovala jsem v úvahách, která začínala kontakt, která navrhovala 

činnost, která pomáhala, radila a poslouchala nářky. Nestěžuji si, bavilo mě to, ale když jsem pak 

potřebovala pomoc já, nakonec to vždy skončilo tím, že ta druhá se vypovídala a moje problémy 

vlastně odsunula stranou, ty její totiž byly mnohem důležitější. Ale možná, že na stolku nechám 

pár adres, aby někdo mohl mé kamarádky zpravit. 

Dvě z nich by mi snad i pomoci chtěly, ale možnosti nemají. I když… někdy stačí se jen ptát jiných 

lidí. 

K další jsem si už vypěstovala odtažitý vztah, už jsem k ní nemohla být upřímná a otevřená. Obě 

jsme se zajímaly o duchovno a minulé životy, ale zatímco já jsem to měla spíš jen jako další zájem 

a pro možné vysvětlení některých událostí v mém životě, Lída tomu úplně propadla. V každé 

maličkosti viděla ovlivňování, působení někoho na dálku… a mně tvrdila, že já jsem jí v minulém 

životě ublížila tak, že mi odpustit nemůže. „Dokud ti neodpustím, ničeho se nedočkáš, i kdyby ses 

na hlavu stavěla,“ řekla mi. 

A skutečně to tak vypadalo. Ať jsem podnikla cokoli, ať jsem se snažila sebevíc – vše ztroskotalo. 

Mnou oslovení vydavatelé buď neodpověděli vůbec, nebo to bylo zamítnutí, popřípadě že by mi 

knihu vydali, ale musela bych si to zaplatit nebo se alespoň finančně spolupodílet. 

Jednu knihu mi vydalo nakladatelství A. Avšak shodou okolností vyšly nové knihy dávno 

zavedeným autorům; moje kniha měla téměř nulovou propagaci na rozdíl od těch jejich, nebyla 

ani ve výlohách nebo v regálech knihkupectví, tudíž zákazníci o ní nevěděli a tak se prodalo jen 

málo kusů. A i když jsem si dělala pak propagaci sama v rámci možností, nechápala jsem to. Lidé 

kupovali bulvární časopisy a noviny, spoustu ezoterických knih, takže vlastně přispívali 

bohatým. Stačily bombastické titulky nebo návody, jak být zdravý, šťastný, bohatý – a přitom to 

bylo jedno a totéž, jen napsáno jinými slovy. Vím to, několik jsem si jich kdysi také koupila, než 

jsem pochopila, že to je jen vyhazování peněz za iluzi. Přitom jsem věděla, že moje kniha byla 

povětšinou hodnocena kladně. Jedna dívčina mi na sociální síti položila otázku, zdali si myslím, 

že by vydavatel mohl zapřít skutečný počet prodaných výtisků. Rozhořčeně jsem to odmítla – to 

přece není možné. Po čase mi to už tak nemožné nepřipadalo. 

Ještě bych mohla psát módně, podle toho, co zrovna frčí: sex, drogy, týrání, upíři… Jenomže 

právě tohle nedokážu; jsem jiná. 
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Poté, co jsem spálila obsah kabel a batohu a následně rozmělnila popel, vrátila jsem se domů. 

Nalila jsem si sklenku laciného červeného vína a oddala jsem se úvahám. 

Opravdu je to, co chci udělat, nutné? Nezbytné? Skutečně není žádné jiné východisko? 

Ano, je, odpověděla jsem si. A sice všechny rukopisy spálit a jít makat do montovny, vzdát se 

všech snů a tužeb, být jednou ze stáda, nepsat a být jen čtenářkou. Říká se, že když si člověk něco 

moc přeje, splní se mu to; proste a bude vám dáno, přej a bude ti přáno, tluč a bude ti otevřeno. 

Kecy. 

Je zvláštní, přemítala jsem, jak každý, kdo se pohybuje v uměleckém světě, na něj žehrá. Že se tím 

nedá uživit, peníze a sláva že nejsou všechno. Tak proč to dělají? usmála jsem se hořce. Proč 

nejdou pracovat někam do marketu, do továrny? Kdepak, tohle je určeno pro ty, kteří by se třeba 

chtěli dostat do téhle branže. Jen aby náhodou někdo, nedej bože, nebyl úspěšný nebo dokonce 

úspěšnější. Proto také neposkytnou radu, pomoc nebo přímluvu. 

Mohla bych sice šetřit, tvrdě šetřit, nic si nedopřát, ani drobnou maličkost, a až bych našetřila, 

vydat si knihu. Ale to už budu v důchodu a bylo by to stejné, jako kdybych pak dostala pod 

stromeček kočárek s panenkou, který jsem nedostala v dětství. A když už se mi v úvahách 

objevilo spojení „drobná maličkost“, i to mělo hořký nádech. Protože i ta „drobná maličkost“ 

něco stojí, pokud to není umělohmotný výrobek z Číny. 

Ne, tohle už je konečná stanice, povzdechla jsem si. 

Zbývá ještě pár věcí, které musím udělat. Byt se jen leskne a voní čistotou, je katalogově sterilní. 

To je splněno. Včetně toho, že v ledničce nic není a ve špajzce jen pár trvanlivých surovin. 

Jak opustit tohle slzavé údolí už mám rovněž promyšlené. Skočit z okna je hloupé. Skočit pod 

vlak? Ne, nedokázala bych přivodit otřes strojvůdci a cestujícím. Oběsit se? Ošklivá smrt. 

Přeřezat si žíly? To bolí. Pustit si plyn? Nejsem taková, abych ohrozila ostatní nájemníky. Zbývá 

tedy namíchat si smrtící koktejl. 

Tak to bychom měli. Ještě dopis na rozloučenou. Kdepak, ani ten nebude tuctový. Tenhle dopis, 

který tu zanechám, bude obžalobou. Obžalobou všech těch, kteří mi mohli pomoci a nepomohli. 

Mám dopisy se zamítnutím, ty tu hezky vyložím na stůl, za ně dám své rukopisy, a před ně 

položím obžalovací dopis. Vím, že to nic nevyřeší, že se to ani nedozvědí. A pokud ano, bude jim 

to jedno. Vrah byl odsouzen, na viníka je zákon krátký. Ano, tak to je – ti, kteří mají svůj díl viny, 

ti jsou nepostižitelní. Zase o jednu bláznivku míň, řeknou si. Ale možná, že se občas hlas jejich 

svědomí ozve. 

Následující den jsem měla dost napilno. Koupila jsem si drahé víno, napsala jsem obžalobu a pak 

jsem se naposledy vydala ven pro květiny. S klidným svědomím jsem natrhala růže na záhonech 

před paneláky a bylo mi jedno, jestli mě někdo fotografuje mobilem. Je to moje poslední radost, 

kterou si na tomto světě udělám. 

Růže jsem dala do váz a rozestavěla jsem je po celém bytě. Pokojové květiny jsem důkladně 

zalila, omluvila jsem se jim a rozloučila jsem se s nimi. Těm chybět budu. A jinak? 

Zažehla jsem svíce, které jsem ovšem zabezpečila, aby nedošlo k požáru. 

Sbohem, světe! 

Už jsem chtěla vypít poslední sklenku, když jsem si uvědomila, že jsem neudělala jednu důležitou 

věc. Sfoukla jsem svíce a zapnula jsem počítač. Rychle jsem napsala obžalovací dopis a poslala 
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jsem ho do nejčtenějších bulvárních novin a do nejsledovanější televize. Tak se o tom alespoň 

někteří lidé dozvědí. Vypnula jsem počítač a elektřinu, plyn i vodu jsem vypnula už dřív. 

Opět jsem zažehla svíce, vypila jsem poslední číši vína a ve svátečních šatech jsem ulehla. 

Na svět jsem přišla nechtěná a nechtěná z něj i odcházím. 
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DANIELA KNYPLOVÁ  

ČERNÝ KOCOUR  

Už třetí den vysedávám v hospodě U Kocoura.  

Nechutná mi jeho pivo, ale je tu celkem milo. 

  

Snažím se přepít své myšlenky,  

chci schovat pod kabát svou samotu.  

 

Povedlo se...  

 

Teď pálí mne na prsou, prohlížím okolí.  

Štamgasta u šestky skolila poslední zelená.  

 

Připíjím jelenovi visícímu nad barem.  

Číšník mne kradmo pozoruje - podezíravě.  

 

Zželelo se mi ho...  

 

Tak lusknutím prstů objednávám dalšího Kocoura.  

Znechuceně upíjím, začíná se mi chtít spát.  

 

Přes mlhavou clonu pozoruji další příchozí.  

Tak pod kouřem z cigaret scházíme se my- trápící se ztroskotanci.  

Šestý Kocour...  

 

Á přichází živý kocour a symbolicky černý,  

otírá se o mé unavené nohy...  

 

Šťastný to tvor...  
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ROMAN ELNER 

NA CESTĚ K SOBĚ, VSTŘÍC JINÉMU  

(výňatky deníkových zápisků z pěšího putování v pondělí 31. srpna 2015)  

 

■ 4:00 – Vinohradská ulice, Praha 3 – ušel jsem 0 kroků 

■ František Lízna ► kněz, jezuita, chartista, mírovský duchovní, poutník 

Probouzím se nečekaně brzy, nad ránem. Ztichlý byt, teplý srpnový den. Pootevřeným oknem 

pronikají do místnosti brzké ranní dopravní zvuky. Život reprezentuje zpěv ptáků. V čase mezi 

nocí a dnem čůrám do záchodové mísy a po ulehnutí už neusnu. Do ruky beru knihu 

cestopisných zápisků pátera Lízny Šel jsem však vytrvale z jeho pěšího putování do ukrajinského 

Chersonésu u krymského Sevastopolu. Po třech přečtených stránkách knihu odkládám a 

přemýšlím, za neustálého převalování, i se zavřenýma očima. Sním o vlastním pěším putování 

svatojakubskou poutní cestou do Santiaga de Compostela. Vím, že se k němu v dohledné době 

neodhodlám, ale jistě by mi změnilo pohled na svět, sebe sama a životní směřování. Uskutečnit 

tak nějakou pěší túru po boku vlastního tatínka, až bude v důchodu. Rodiče stárnou a jednou 

budu litovat, že jsem s nimi dostatečně nehovořil. Jednoho dne tu nebudou, umřou. Vím, že je to 

nevyhnutelné, ale cítím úzkost. Musí lidé putovat jen fyzicky a na velké vzdálenosti? (…) 

 

■ 6:30 – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – 123 kroků 

■ Jan Müller alias Jogi Mokšanand, zvaný fakír Mrkvička ► jogín, už zase pražský 

Normálně bych jako některé všední dny jel do práce. Toužím prožít dnešek jinak, zcela. Vnitřně 

se ujišťuji, že se na pracovišti nic nestane, když změním denní itinerář. Procházím se kolem 

chrámu Srdce Páně a utvrzuji se v plánu, že podniknu pěší pouť k dalším dvěma pražským 

stavbám – kostelu Panny Marie Sněžné na Jungmannově nám. a ke katedrále Svatého Víta, 

Vojtěcha a Václava na Hradě. Nejsem pokřtěný, ani se necítím být věřícím, chci zapomenout na 

všední starosti, načerpat (i duchovně) sílu a prožít cestu myslí. Nevím, proč si zrovna v tuto 

chvíli vzpomenu na v mých očích svéráznou postavu malého starce-jogína v oranžovém hábitu, 

kterého jsem už několik let nespatřil v pražských ulicích? Jako vystřižená staropražská 

nerudovská figurka. Snad finančně i lidsky neživoří? V duchu pro něj vyprošuji milost a vše 

dobré. Za mnou se tyčí žižkovská televizní věž a do Plečnikova Srdce Páně se opírají paprsky 

slunce. Zrakem přejíždím po kostelní věži s obřím hodinovým ciferníkem a v hlavě živím námět, 

že bych se s ručičkami hodin za zády rád podíval na Prahu, ne sám, se svými bývalými školními 

žákyněmi Zuzanou-Markétou Mackovou a Terezou Horáčkovou, vášnivými experimentálními 

fotografkami. Do věže se dostanu snad někdy jindy. Musím najít, jako stydlivý člověk, odvahu 

oslovit místního faráře. (…) 

 

■ 8:00 – v Srdci Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – 30 kroků 

■ Lucie Březinová ► 21. 2. 1998 – 31. 8. 2012, žákyně, oběť autonehody 

Dřív jsem byl uzavřený, navýsost introvertní, ponořený ve snech. Ne roztržitý jako filmový 

Blondýn s velkou botou Pierre Richard. Ale stejně jako on mohu prohlásit: Jsem nesmělý, ale 

léčím se. Dokonce jsem pozval před měsíci na rande, s místem setkání u Lannovy monumentální 

hrobky-zámku na Olšanských hřbitovech, studentku sociologie Evu Kočišovou, která se bála 

cestování metrem a milovala Paříž. Měl jsem radost z uskutečněného nápadu, lidsky jsme se ale 

minuli a vztah nenastal. Z věže Srdce Páně prodchnul náměstí a ulice zvuk zvonu oznamující 

osmou hodinu. Seděl jsem uprostřed kostela pohroužený do vzpomínek na poslední srpnový den 
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roku 2012. I po měsících a letech na tento páteční den nemohu zapomenout: Odpoledne se 

spustil drobný déšť, na pražském Proseku po šestnácté hodině čekala u přechodu na zelenou na 

dohled oken svého panelákového bytu moje čtrnáctiletá žákyně Lucka. Chybně odbočující auto 

narazilo do protijedoucích, jedno z nich odmrštilo – a to Lucii zavalilo. Do několika minut 

zemřela. V duchu vyprošuji pokoj mrtvé Lucce, jejíž popel spočívá v hrobě na Ďáblickém 

hřbitově, jejím pozůstalým rodičům, byla jedináčkem, i řidičce, která nehodu způsobila. 

 

■ 8:30 – sady Svatopluka Čecha, Praha 2 – 303 kroků 

■ Alena Míšková1► vysokoškolská učitelka, archivářka 

Každé putování má okamžiky zastavení, prostupuje mnou bezstarostnost, den vnitřní relaxace, 

sedím na lavičce, kolem prochází lidé do práce, staré babičky se hloučkují, nastavují tvář 

slunečním paprskům a jistě řada z nich ventiluje ověřené i neověřené informace, bohapustě 

pomlouvá, několik mužů běhá parkem, džoguje, dvě pohledné slečny nezávisle na sobě, ale se 

závislými psy, provádí venčení, kolem prochází mladá rusovlasá maminka s kočárkem, v ruce 

zapálenou cigaretu, napadá mě, stejně jako při dlouhých cestách vlakem, že by stálo za to 

zachytit fotoaparátem kouzelné okamžiky, ale má to háčky, jednak si myslím, že neumím 

fotografovat, jednak bych se styděl a neuměl vysvětlit a čelit možným dotazům osob, jimž bych 

¨kradl“ okamžik, a nezapomínám na to nejhlavnější, jistojistě bych se zaměřoval jen na štíhlé, 

pohledné slečny s havraními vlasy a malými prsy, vybíral bych si jen mému oku lahodící 

okamžiky, stvořil bych totalitní výběr, ale život a lidé jsou mnohem pestřejší, a tak to má být, 

vyjít se všemi, obstát ve složitých životních situacích a vtazích je v životě nutné, a tak v duchu 

prosím, abych nemíval tak velký vnitřní strach a uměl nejen žít, abych především rovnou žil, vím, 

že někdy vni i vně zuřím, nejsou-li věci a události podle mého, teď třeba bych si přál, aby má 

bývalá vysokoškolská učitelka Alena Míšková omezila kouření cigaret, alkohol a uzdravila se 

z dlouhodobé nemoci, místo chtění ale pronáším vnitřní přání, aby se jí dařilo lépe – i 

s dovětkem, že co se stane, bude nakonec asi a zcela jistě dobře. (…) 

 

■ 9:00 – Vinohradskou ulicí do centra Prahy – 250 kroků 

■ neznámý holandský poutník-muž středního věku s oslíkem 

Krok za krokem kráčím Vinohradskou ulicí, občas se zastavím u výloh a pozoruji kolemjdoucí. 

Ulicí projíždí automobily i tramvaje, typický velkoměstský dopolední poklidnější ruch. Chce-li 

člověk, dokáže v něm zastavit mysl a soustředit se. Hlavou se mi honí roztodivné myšlenky: že 

bych chtěl trénovat mozek, abych byl schopen si zapamatovat řadu faktů, že tím nejtěžším, co asi 

umí jen mniši, jogíni a jiní duchovně trénovaní lidé, je na několik okamžiků přinutit vlastní mysl 

vůbec na nic nemyslet, potlačit jakoukoliv myšlenku, které se jinak člověku prohání hlavou (jak 

vítr Saharou). Jde-li to vůbec? A pokud ano, je to božské. Kontemplovat jako nemluvní mně 

sympatičtí kartuziánští mniši v komůrkách. Člověk nemusí vstoupit do Řádu, stačí, když životem 

a žitím vstoupí do řádu. Nevím, proč mě aktuálně napadají tři věci? Pavel Juráček a jeho Deníky a 

film Postava k podpírání; svobodní zednáři a Hynek Beran s jeho klubem Violino v ulici Ve 

Smečkách; neznámý holandský muž středního věku, který se jedno víkendové letní odpoledne 

zjevil doprovázen svým oslíkem u plotu zahrady našeho rodinného domu na Malé Hané a 

poprosil mého tatínka o vodu, a ten pozdě litoval, že mu jen jednoduchou angličtinou vyhověl, 

ukázal cestu a vyzvěděl, že muž putuje z Holandska do Polska. (…) 

 

                                                             
1
 Pozn.: A. M. † v pátek 18. 12. 2015 na celkové selhání organismu a vlastní vůle, protože nechtěla žít; 58 let.  
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■ 9:30 – podchod pod magistrálou k Václavskému náměstí, Praha 1 – 102 kroků 

■ Tomáš N. ►blogger, můj vinohradský soused a člověk bojující s duševní nemocí 

Někdy nejsou věci takové, jak se na první pohled jeví, a my to leckdy víme, ale snažíme se držet 

dekórum. Jsem hlupák, možná to není pravda, ale aktuálně si to o sobě myslím. V podchodu mě 

oslovil postarší ošuntělý muž. Předem vím, že bude chtít peníze, ale protentokrát vyladěn 

putováním nejsem nerudný. Žádá peníze na vlak. Argumentuje, že jde z nemocnice a má z břicha 

vývod. Odmítám, aby mi jej ukázal. Potřeboval by prý 200 korun, když mu dám adresu, pošle mi 

je. Dávám mu bláhově obojí. Je správnější pomoci deseti lžilidem a být napálen a pomoci i 

jedenáctému potřebnému nebo raději paušálně každou žádost odmítat? Bůh suď, nikoliv člověk 

člověka. Rád bych potkal Tomáše Prince, který provozuje blog Humans of Prague a dokáže 

nemíjet lidi, pokládat otázky a naslouchat. (…) 

 

■ 12:00 – Františkánská zahrada, Praha 1 – 50 kroků 

■ Vladimír Slámečka ► kněz, dominikán, akademická duchovní správa ČVUT 

Zvony na věži chrámu P. Marie Sněžné odbíjí poledne. Sedím na lavičce ve Františkánské 

zahradě a ukusuji bagetu. Přichází dvojice bezdomovců a žádá o peníze nebo stravenku. Nabízím 

jim, aby si vzali mou druhou bagetu. Odmítají. Vedle na další lavičce sedí dva mladící a probíhá 

mezi nimi drogový obchod. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký je držitelem zbrojního průkazu. 

Dnes už Praha nemá zuřivé reportéry typu Egona Ervína Kische nebo pragensijního spisovatele 

Antonína Novotného. Mít a najít čas a stát se jim podobným, ale ne tím samým. Doba je ovšem 

jiná. Přítel, kterému se přibližuji i vzdaluji, Vláďa Slámečka bude v listopadu padesátiletý. Jako 

kněz je obklopen lidmi, ale vlastně sám. Prosím, aby mu byl Bůh milostiv a dodal mu síly v době 

umdlévání, a předem za to děkuji. (…) 

 

■ 18:05 – Pražský hrad, před katedrálou Svatého Víta, Praha 1 – 78 kroků 

■  Natalie Schwamová ► mladá pianistka 

Stojím na nádvoří Hradu, vnitřně pohnut a prodchnut duchovností vyluzenou bijícími zvony a 

vůní a tichem přicházejícího podvečera Přemýšlím, jak čas rychle v životě člověka běží. Míval 

jsem nesplnitelné přání. Dokázat po letech zkonstruovat myšlenky a způsob myšlení třebas 

mého věku patnácti let. Nejde. Neumím. Vzpomínky jsou u mě jen xkrát opakované vnitřní 

pohledy a rozjímání nad uplynulým. Vzpomínky jsou tedy aktuální a viditelně nově nabytými 

zkušenostmi ovlivněné a zkreslené výklady. Miluji Exupéryho, protože byl určitě jiným 

člověkem, než jakého si jej vykreslujeme v naší mysli. S očima upřenýma k věžičkám katedrály 

toužím po tom, aby mi zůstal údiv Malého prince, a tančím s rozpaženýma rukama po nádvoří, 

jako Geronimo. Jsem hrdinou anebo vrahem, sebe sama, svých myšlenek? Doznělé bim-bam 

zvonů v mé mysli vystřídá zvuk klavíru, u nějž vidím sedět menší útlou postavu s pocitem 

dokonalé hudební slasti zračícím se v obličeji a přivřených očích. Natalie. Skrze ni jsem objevil 

vážnou hudbu. Kéž bych jednou směl napsat její životopis. (…) 
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MARTINA PEJCHAROVÁ  

NESMRTELNÁ VŮNĚ  

Bydlím v celkem malém bytě, ale nestěžuji si. Již je mi přes 40, ženu ani děti nemám. Každé ráno 

vstávám v 6:00. Všechny dny jsou úplně stejné, již po dvacet let se mi nestalo nic zvláštního. 

Vstanu, nasnídám se, provedu ranní hygienu, ze své polorozpadlé skříně si vyberu lehce stařecké 

oblečení a vyrážím. Moje práce není nijak těžká, ale pro někoho může být nudná. Dělám 

podomního prodejce knih, a proto mám každé ráno mimo víkendů nástup v 8:00 v místním 

knihkupectví. Paní prodavačka má připravenou brašnu s knihami, mezi nimiž jsou staré výtisky, 

ale i ty nejnovější. Prohlédnu si všechny tituly a zhruba v 8:30 vyrážím. 

 

Nevím proč, ale všude kolem mě byl takový divný vzduch. Na ulici jsem nepotkal tolik lidí jako 

obvykle. Je to divné, protože zrovna v tuto dobu jich nejvíce chodí do práce. V jedné chvíli se mi 

zdálo, že mě sleduje kočka. Říkáte si, že jsem asi blázen, ale skutečně je to tak. Malé strakaté 

stvoření se mě drželo zhruba tři bloky a potom zalezlo kamsi mezi domky. Od té chvíle jsem 

tomu již nevěnoval pozornost. Pokračoval jsem tedy do prvního domu, který byl skoro na okraji 

města, cesta byla dlouhá, ale mě to nijak nevadilo. Zrovna do tohoto domku chodím celkem 

často, protože nějakou tu knihu vždy prodám. Bydlí zde mladá slečna, tak kolem pětadvaceti. 

Krásná vysoká blondýna, má nádherné modré oči a široký úsměv. Pokaždé otevírá v krátkých 

šatech. Nevím, zda tu žije se svou rodinou nebo přítelem. Nikdy jsem tu neviděl nikoho jiného 

než jí. Jelikož já žiju sám, tak si nemám moc s kým povídat, proto s ní vždy prohodím pár slov. 

Jako vždy jsem jí knihy ukázal a ona si vybrala jeden titul. Trochu jsem se vyděsil, protože 

z knihkupectví jsem ho nenesl. 

„ Nesmrtelná vůně,“ tak zněl název, trochu neobyčejný, nedokázal jsem si představit, o čem by 

kniha mohla být. Zeptal jsem se proto: „ Vy tu knihu znáte? O čem je?“ Na zdánlivě jednoduchou 

otázku jsem dostal velice zarážející odpověď. „ Ano, je to důvod proč žiju!“ V té chvíli zabouchla 

dveře, ale knihu si nevzala. Dal jsem jí tedy zpět do brašny a pokračoval dále. Když jsem svou 

práci dokončil, vracel jsem se domů. Ta „záhadná“ kniha byla jediná, která zbyla. Celý den jsem 

myslel na tu slečnu, která mě velice vyvedla z míry. Rozhodl jsem se tedy, že se do knihy 

podívám a zjistím co je zač. Uvařil jsem si večeři, pustil CD Erica Claptona. Usedl jsem do křesla, 

zatímco v pokoji mi hrála píseň „Layla.“ 

 

Po otevření knihy jsem se trochu vyděsil! Proč lhát? Vyděsil jsem se vlastně hodně. V knize stálo, 

že pokud se vytvoří lahvička parfému přesně podle návodu a člověk jí na sebe celou nastříká, 

stane se krásným a mladým. Něco jako lektvar nesmrtelnosti, jestli jsem to ovšem pochopil 

správně. Nechápal jsem. Je snad ta slečna nějaká čarodějnice, která umí dělat kouzla? Skutečně 

se za její krásou, někde uvnitř skrývá stará dáma? Měl jsem hlavu plnou otázek. Rozhodl jsem se 

tedy, že další den se za ní vydám a zkusím zjistit, co to má znamenat. Ta noc pro mě byla 

nekonečná, nevím, jestli jsem vůbec usnul, ale přišlo mi, jakoby se hodiny úplně zastavily. „Trr, 

Trr,“ ozval se budík přesně v 6:00. Vstal jsem, ranní hygienu provedl maximální rychlostí a 

uháněl z bytu pryč. Měl jsem ještě hodně času, rozhodl jsem se tedy, že nejprve doběhnu k ní do 

domu a knihy z knihkupectví pro dnešní den vyzvednu pak. Přidal jsem do kroku. Prošel jsem 

jeden blok a opět se mi zdálo, že mě sleduje kočka. Tentokrát nebyla strakatá, ale byla černá. 

Nezmizela, ale šla semnou dál a dál. Přidal jsem do kroku ještě víc, vůbec mi nedošlo, že 

najednou jdu v silnici. Ozvalo se silné troubení. Černý pohřební vůz začal zběsile troubit a prudce 

brzdit. Uskočil jsem, rozbušilo se mi srdce. Celá ta cesta k domu byla delší než kdy jindy a plná 
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divných věcí. Lidé nebyli nikde, kočka se mě neustále držela a co ten pohřební vůz? Jel stejnou 

cestu, co jsem šel já. 

 

Doběhl jsem do cíle. Před jejím domkem stálo policejní auto a také záchranná služba. Nechápal 

jsem do té chvíle, než jsem uviděl stejný pohřební vůz, který mě málem srazil. Všude byly 

policejní pásky, za kterými stáli lidé. Chvíli jsem jen tak stál a pozoroval co se děje. Najednou za 

mnou přišel jeden policista. Zeptal se mě, zda jsem pan Muler a já přikývl, že ano. Zvedl pásku a 

řekl, zda mohu jít s ním. Došli jsme společně do obývacího pokoje, kde na nosítkách ležela stará 

žena, dovolím si skoro říci, že stařena. Policista se mě zeptal, zda jí znám. Opravdu jsem nevěděl, 

o koho jde, nikdy jsem jí neviděl. Muži z pohřebního vozu jí zavřeli do černého pytle a odnesly 

pryč. Stále jsem nevěděl, co to má znamenat a to co jsem uviděl potom, mi vyrazilo dech. Po 

celém pokoji byly moje fotografie, visely na zdech, byly v rámečcích v poličkách, prostě všude. 

Celý pokoj měl nádech žluté barvy, byl krásně prosvětlený, díky velikému oknu. Začal jsem 

vnímat píseň, která hrála velice potichu z malého CD přehrávače, který byl vedle televize, stojící 

proti béžové pohovce. Byla to má oblíbená .. „Layla.“ Na malém konferenčním stolku byly 

všechny knihy, které si ode mne ta mladá slečna koupila. V té chvíli mi došlo, kde asi je? Bydlela 

tu přece ona. Po pár minutách jsem nahlas zakřičel „ panebože!“ Ta kniha, kterou jsem četl, ta 

„záhadná“ kniha! To co jsem se dočetl, musí být pravda. Tu mladou slečnu už nikdy neuvidím, 

protože to právě ona je stařena, která tu zemřela. Díky parfému byla stále tak mladá a krásná, ale 

proč si tedy ode mne tu knihu nekoupila? Odpověď se už asi nikdy nedozvím. Celé to znělo jako 

hloupost, já sám jsem tomu nemohl uvěřit, a proto jsem to ani nemohl říct policistům, protože by 

mě měli za blázna. Na stolku stála kytice žlutých růží, když jsem přistoupil blíže, uviděl jsem, že 

byla poslaná mým jménem na tuto adresu. V té chvíli jsem nechápal už absolutně nic. Stál jsem 

nehybně a jen pozoroval co se kolem děje. 

 

„Pan Muler?“ ozvalo se mi za zády. „Ano, to jsem já, co potřebujete?“ odvětil jsem. „Jsem advokát 

paní Bujarové, ženy co tu dnes zemřela a mám pro vás důležitou zprávu.“ řekl a dal mi do ruky 

obálku. Když jsem jí otevřel, zjistil jsem, že tato jistá paní mi odkázala její veškerý majetek, celý 

dům i úspory byly nyní na mé jméno. Do dopisu napsala, že již několik let žila sama a já jsem byl 

jediný, s kým se dostala do kontaktu. I těch pár vět, které jsme spolu promluvili, jí zlepšili den a 

parfém na sebe stříkala jen kvůli tomu, aby mě mohla vidět. I když jsem jí vůbec neznal, byla 

semnou propojená. Najednou jsem se necítil tak sám jako poslední roky, i když tu již nebyla, tak 

jsem věděl, že někdo mě měl rád, že někdo na mě myslel a čekal na to, až se uvidíme. Usmál jsem 

se, jediné co mě mrzelo, bylo, že jsem se nesnažil s ní navázat nějaký bližší vztah, třeba by bylo 

ještě všechno jinak. Ve skutečnosti jí bylo už asi tak 120 let, ale i tak si myslím, že bychom si 

rozuměli. 

 

Co k tomu ještě více říct? Během týdne jsem se nastěhoval do svého nového domku a začal žít 

novou etapu svého života. Během několika dalších měsíců jsem objevoval své fotografie po 

celém domě, ale hlavně jsem se snažil získat co nejvíce informací o paní Bujarové. Její úspory, 

nyní tedy mé úspory jsem nechal a nechám na svém místě. Třeba je někdy také odkážu nějaké 

osobě, které pak změním celý život. 
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VLADIMÍR HAVLÍČEK  

BUDU ŽÍT!  

„Los, los!“ křičel ten vošklivej voják, co nás nutil jít pod provázkem nataženým od 

jednoho stromu ke druhýmu. Měla jsem strach, srdíčko mi bušilo a chtělo se mi zvracet, málem 

jsem vyzvracela ten plesnivej chleba, kterej jsem před chvílí snědla s pocitem, že jím tu největší 

pochoutku na světě. „Jdi, Sáro,“ strčila do mě kamarádka Ruth. 

Myšlenkama jsem byla doma, maminka mě vedla poprvé do školy, moc jsem se těšila. Už 

jsem uměla všechna písmena a počítat, počítat jsem uměla už do deseti! To se taťka chlubil a 

naparoval před všema příbuznejma, hlavně o Vánocích, kdy jsme se všichni sešli. Naši tomu 

říkali Chanuka, ale bylo to skoro stejný, taky jsme s bratrem Šimonem dostávali dárky. Ale přece 

jenom to bylo jiný, ostatní děti vyprávěly, že doma rodiče zabíjejí kapry! Brrr! To my jsme šli do 

veliký synagogy, co byla hned kousek od nádraží a potom, potom jsme šli k rybníku u hradeb a 

tam tatínek odříkal modlitbu a vysypal kapsy plný drobků chleba do vody. Říkal, že voda odplaví 

hříchy, který se přece jen za ten rok nastřádaly. Ale to mně bylo jedno, já měla radost z tolika 

ryb, malejch, velkejch, ty se ale praly o naše drobky! 

Ten provázek byl ale strašidelnej! Už jsem se těšila, až budu zase mezi ostatníma dětma 

v tom velkým baráku, kde byla zima, ale menší, než venku. Už nesmím žebrat o jídlo, abych zase 

nemusela bosá celej večer za trest stát ve sněhu. Brečela jsem, pamatuju si, jak mě potom teta 

zahřívala a pořád dokola říkala, zachraň jí, zachraň jí a koukala někam nahoru, na ten vošklivej 

prkenej strop. Tolik bolesti pro tak maličkej ždibec chleba jsem vytrpěla. 

Do školy mě maminka vedla přes velikánský náměstí, připadala jsem si jako mravenec na 

poušti. Šly jsme parkem, kde stála veliká socha, ta byla snad až do nebe. „To je náš hejtman,“ říkal 

vždycky tatínek, když jsme šli kolem. „A proč má pásku přes oko?“ ptala jsem se.  „To tě naučej ve 

škole,“ odbyl mě vždycky tatínek, a tak jsem se do školy těšila, konečně se to dovím! 

A teď stojím před tím hrozným provázkem a mám strach. Ještě větší, než když jsem 

ztratila plecháček na polívku. To jsem strachy ani nedutala, když jsme stáli v řadě a vedoucí 

bloku nám polívku, bez chuti, byla to vlastně teplá voda s řepou, nebo tuřínem, lila do plecháčku. 

A já ho neměla. „Nastav ruce!“ zakřičela pisklavým hlasem. Tak jsem ručičkama udělala mističku, 

bála se opaření a říkala si „proč mám tak malý dlaně, tak málo polívky se mi tam vejde!“ Polívka 

byla teplá, moc a moc pálila. Pak jsme dostali kousek tvrdýho chleba, to byla ale pochoutka. 

Ve škole mě chválili, „ty to někam dotáhneš, Sáro,“ říkala paní učitelka. A taky jsem se 

konečně dověděla od pana učitele, proč ten pán v parku má pásku přes oko. A už jsem se ho 

nebála, viděla jsem v něm hrdinu, kterej chránil obyčejný lidi jako jsem já, bratr Šimon, maminka 

a nebo tatínek. Už mě chránil druhej chlap! Tím prvním byl tatínek, když jsem byla nemocná a 

přines mi čaj a podal mi ho do postele obrovskejma rukama, když mi foukal na rozbitý kolena, 

nikdo mi nemůže ublížit! A kdyby chtěl, tak se mu to nepodaří, ochrání mě taťka, mamka a taky 

ten hrdina z parku! 

Dlaně od teplý polívky mě bolely dlouho, měla jsem je celičký červený, ale za tu polívku 

to stálo. Ruce pálily, bolely, strčila jsem je do sněhu, to se mi uleví! Neulevilo, bolelo to ještě víc. 

Ničemu jsem nerozuměla. Ta paní, která mi tolik popálila ruce, byla jedna z nás. Nejvíc jsem se 

ale bála vojáků, kterým jsem nerozuměla a kteří nám tolik ubližovali. A jednou jsem byla 

nemocná a jeden ten zlej voják za mnou přišel, rozhlídnul se a podal mi prášky, čaj a nějaký jídlo, 
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pohladil mě po vlasech, úplně stejně jako tatínek a ještě měl v očích slzy. Už jsem tomu 

nerozuměla vůbec. 

Ve škole jsem měla hodně kamarádek, ale nejvíc jsem kámošila s Katkou. Byla to 

Slovenka, mluvila sice česky, ale tak srandovně, že jsme se chechtali, až jsme se za břicha 

popadali. Ale byla hodná, každému pomohla. Katka chodila s rodiči každou neděli do velikýho 

kostela hned za náměstím. Ten kostel byl tak vysokej a tak velikej, chtěla jsem ho vidět zevnitř, 

ale z naší rodiny tam nikdo nechodil. Jednou jsem se odvážila a se strachem jsem se o svém přání 

zmínila mamince. No a bála jsem se zbytečně. Maminka řekla „požádej rodiče Katky a jdi se tam 

podívat.“ A pak zase Katka šla do naší synagogy. Káťu jsem vzala do synagogy na svátek Purim. 

Káťa totiž nevěřila, že při něm můžeme křičet a dělat rámus, čím větší hluk, tím víc nás rodiče 

chválili. Ale jenom, když rabín, který předčítal jak zloduch Haman chtěl vyvraždit náš národ a 

královna Ester nás zachránila. A právě při vyslovení jména Haman jsme všichni začali dupat, 

bouchat, křičet, točit řehtačkama, aby to ošklivý jméno nebylo slyšet. My děti jsme se na to těšily 

celý rok. Katka kroutila hlavou a říkala „takovej rámus a ještě vás za to chválí!“ A to nebylo 

všechno, taky jsme dělali maškarní průvod, chlapi se převlíkli za ženský a ženský za chlapy. A 

taky se hrálo divadlo, četli modlitby a schválně to všichni pletli a dělali si všichni ze sebe srandu. 

Katka říkala, že jí to připomíná „apríl.“ Při Purimu se všichni radovali a říkali, že už nikdy žádnej 

zloduch Haman nepřijde a nikomu neublíží, no bodejď, to bysme dupali, křičeli, bubnovali, to 

bysme ho hnali, i za knír bysme ho chytili, kdyby ňákej měl …… 

Do tábora mě přivezli v železničním vagónu spolu s bratrem Šimonem a rodiči. Celou 

cestu jsme nejedli, skoro nepili a museli stát, kdo si sednul, toho ušlapali, tolik nás tam bylo. 

V těch vagónech vozili dřív zvířata, ale snad se k nim chovali líp. Maminka a tatínek šli po 

příjezdu na selekci a potom hned do plynu, to jsem ještě nevěděla, co ta hrozná slova znamenaj. 

Bratra si vybral pan doktor, kterýmu jsme říkali „hodnej strejček“, protože si s náma hrál a 

rozdával nám cukrovinky. Hlavně se zajímal o dvojčata, ale potom jsme je už nikdy neviděli. Ale 

jak by moh takovej hodnej strejček někomu ublížit? 

Myslela jsem, že umřu žalem, chtěla jsem umřít, ale pomohly mi tety, to ale vůbec nebyly 

tety, ale my děti jsme jim tak říkaly. A tety nám taky dávaly kousky svýho jídla, přestože měly 

samy hlad a některý hladem umřely. Když mi jednou teta dala kousek tvrdýho chleba, říkala: 

„Mysli si, Sárinko, že je to koláč od babičky!“ A měla pravdu, opravdu, najednou chutnal jako 

koláč od babičky! Jako ten povidlovej, z našich švestek ze stráně, nebo ten jablečnej, z jablek 

z naší zahrady hnedle za domem. A nebo jako ten tvarohovej, pro tvaroh chodil tatínek do statku, 

vždycky jsem trochu tvarohu snědla, jenom ždibeček, mamka to asi věděla, ale dělala, že neví. A 

nebo makovej. Ten jsem milovala ze všech nejvíc. 

Tety někdy vařily. No vařily, to nebylo žádný vaření, to sehnaly slupky z brambor, to byla 

vzácnost, to musely přehrabat zbytky z kuchyně a tam taky nemohla přijít každá teta. A když 

k tomu sehnaly zbytečky řepy nebo zeleniny, to pak byl teprve poklad! Potom ještě natrhaly 

kopřivy, co rostly v našem bloku, všelijak to nakrájely, rozmíchaly, udělaly malinký placičky a ty 

jsme jedly. Nebyly vůbec dobrý, ale snědla bych jich hromadu. A my, děti, jsme dostaly po jedný, 

byly maličký, jenom o kousek větší než moje dlaň. A tety, ty se o každou placičku ještě rozdělily. 

A někdy ani to ne, radši svůj díl daly nemocným. Placičky mi nechutnaly, byly úplně bez chutě, 

ale když jsem zavřela oči, připadala jsem si, že jsem doma a že jím bramborový placky pečený na 

plotně. A nebo brambory pečený přímo na poli, nejdřív se daly do žhavejch uhlíků, potom jsme 

klacíkama brambory vyndavali z popela, to byla dobrota, a ten kouř z bramborový natě, ten ale 

voněl! A na podzim, to jsme jezdili pro jedlý kaštany. Rostly nedaleko, v Železnejch horách, ale to 
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nebyly vůbec žádný hory, to byly jenom kopce. Ale těch kaštanů, těch tam ale bylo! Vypadaly 

jako malý ježci, museli jsme je vyloupat ze zelenejch slupek, ty ale píchaly. Maminka z nich dělala 

polívku, taky nádivku a někdy kaši, ale to dalo moc práce. Musela je pořádně oloupat, aby nebyly 

hořký, někdy je namíchala s bramborama. Ale nejlepší byly pečený. To se musel špičkou nože 

udělat do slupky křížek a pak se pekly na pekáči v troubě. Někdy jsem na ten křížek zapomněla, 

to se pak z trouby ozývaly rány jako z děla. Maminka se na mě vždycky vyčítavě podívala, ale to 

bylo stejně jenom na oko, byla ráda, že jí pomáhám. Maminka o jedlejch kaštanech vždycky 

říkala: „To jsou maličký bochníčky chleba, který nám dává příroda.“ Co bych tady v táboře dala 

za ty bochníčky chleba, i to píchání do dlaní a prstů bych vydržela! Běhala bych po lese a sbírala, 

všechny kaštany z celýho lesa bych vysbírala, i ty maličký, do posledního, abych se najedla, aby 

se hlavně najedly ostatní děti, tety strejdové, aby už nikdo nikdy neměl hlad! 

V táboře byla někdy docela sranda. Měli jsme pořád hlad, báli jsme se dozorců, ale taky 

jsme se nasmáli. A dospělí říkali „nechte je, buďme rádi, že zapomněli aspoň na chvíli na to, kde 

jsou.“ Hlavně kluci, kluci si dělali ze všeho legraci. Třeba Pepík z vedlejšího bloku říkal: „Hele, ten 

kouř z komínů je dneska ňákej černější, asi pálej cikány!“ A další se ptá: „A kdyby pálili Číňany, 

tak bude žlutej?“ A já říkám: „A kdyby pálili indiány, tak bude červenej?“ A Pepík se válí smíchy: 

„A kdyby je namíchali, bude proužkovanej?“ Kamarádka Ruth s očima zalitejma slzama tiše 

pronesla: „Možná je ten kouř moje maminka“. Kluci se už nesmáli. 

Doma bylo nějaký dusno. Cejtila jsem to ve vzduchu. Maminka s tatínkem se už dlouho 

nezasmáli, pořád si něco šeptali a tatínek se mračil. A jednou večer mi maminka na kabátek 

přišila žlutou hvězdičku s nápisem Jude. Vůbec jsem nechápala, proč maminka brečí a tatínek 

zatíná pěsti a kouše se do rtů, „jsou hloupí“, říkám si, vždyť je ta hvězdička tak krásná, celá třída 

mi jí bude závidět a na ulici budou všichni koukat! Ale brzy jsem tu proklatou hvězdu začala 

nenávidět. To ona může za to, že si se mnou děti nechtěj hrát, to ona může za to, že mě pan 

Novák od vedle srazil z chodníku, prej mám chodit po cestě jako zvířata. Nechci tu hvězdu, vona 

za všechno může! Ale ta hvězda je stejně nějaká kouzelná, pan Novák mě sice srazil z chodníku, 

ale spousta ostatních lidí je na mě nějaká hodná. A těch je víc a jsou to i cizí lidi, dávají mi třeba 

sladkosti, křížaly nebo se na mě usmějou, pohladí mě po vlasech, vůbec tomu nerozumím, ta 

hvězda je opravdu začarovaná. A nosí jí taky rodiče, bráška a spousta příbuznejch a známejch. 

Jen malej Arnošt u sousedů jí nemá, „proč?“ ptám se maminky. „Arnoštkovi  ještě není šest roků,“ 

říká maminka a oči má nějaký zamlžený. 

Nebylo to prvně, co jsme chodili pod provázkem a děti, který prošly a hlavou se ho 

nedotkly,  jsme už nikdy neviděli. „Kde jsou, kam je odvezli? Uvidím je ještě?“ Tak jsem se ptala, 

už se neptám, už to vím, jenom mluvit o tom nemůžu, nejde to, hrdlo se mi svírá. Neuvidím je, 

nikdo je nikdy neuvidí. 

Nevím co se děje, nevím, kam odjela babička, dědeček, tety, strejdové, proč nemůžu do divadla 

na pohádku, proč přede mnou utíká kamarádka Katka, proč? Katka je stejně nějaká divná, 

vyhýbá se mi a pak najednou přijde, brečí, rozhlíží se, je vidět, že má strach a dává mi cucavý 

bonbóny, datle a s brekem utíká! Tomu nerozumím, cucavý bonbóny, takový ty pálivý, ty jsem 

neměla ani nepamatuju, a datle, snad až z Afriky, taková vzácnost a já toho mám plný hrstě. Ale 

já nechci bonbóny, ani datle, já chci Katko tebe, tvoje kamarádství, chci jít s tebou do kina, do 

divadla na Broučky, proč nemůžu, komu jsem co udělala, proč mi táta nepomůže, kde je socha 

našeho hejtmana, proč zůstal v parku jenom podstavec? Proč nám sebrali rozhlasový příjímač, 

už ani pohádku nemůžu poslouchat, a proč už nesmím chodit do školy, proč s mamkou musíme 
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do obchodů na nákup jenom v určitou hodinu? A kde je Bůh, ten spravedlivej Bůh, ten z naší 

synagogy u nádraží, ten z toho vysokýho kostela za náměstím? Kde jsou? Jsou? 

Jdi, strčila do mě Ruth, bála se o mě, voják byl netrpělivej, pažbou pušky to bolí, modřiny 

jsou pak velký, modrý, esesák už byl nervózní. Ale jak mám jít, strach mi svázal nohy, vždyť ten 

hroznej provázek tentokrát dali vejš, vždyť se ho hlavou nedotknu, už mě nikdo neuvidí, jako ty 

ostatní děti, už nikdy neuvidím Broučky v našem divadle, už nikdy nebudu sypat drobky do 

rybníka, neochutnám ten báječnej makovej koláč. „Jdi, Sáro, jdi,“ musela jsem. Šla jsem. Po 

špičkách, natahovala tělo, natahovala krk, snad jako žirafa. Bože, ať se hlavou, aspoň kousíčkem, 

aspoň špičičkou, ať se toho prokletýho provázku aspoň na chviličku, na zlomeček vteřinky, ať se 

ho dotknu! Já chci žít, tak moc a moc! 

Moje město už nebylo mým městem. Už nebyly makový koláče, neměl kdo zasejt mák, v domečku 

babičky a dědy bydleli úplně cizí lidi. Už nebyly ani povidlový koláče, stromy už nám nepatřily. A 

už nebyly ani ty tvarohový, sedlák se nám bál prodat tvaroh. Zbyly jenom sny, hrozný sny. V těch 

jsem měla hlad, byla mi zima, štěkali na mě psi, zlí psi, nebo spíš psi ovládané zlými lidmi. 

Probouzela jsem se spocená, strachy bez sebe, kde se berou takový nesmyslný sny, kde? 

Maminka mě hladila po vlasech, tatínek stál bezradně u dveří, měli snad sny podobné? A byly to 

vůbec sny? 

Bůh existuje, problesklo mi hlavou, povedlo se mi dotknout provázku, měla jsem pocit, že 

tělo mám napnutý jako strunu až k prasknutí, šla jsem po špičkách jako baletka, povedlo se, 

uvidím Broučky, hodím rybám drobky, ochutnám koláč, co koláč, všechny tři, i ten povidlovej, i 

ten tvarohovej a hlavně ten makovej a sním jich tolik, až prasknu! Budu žít! 

„Dneska to otočíme,“ zašklebil se esesák, kdo se hlavou nedotknul provázku, odchod na 

barák, kdo se dotknul, odchod do … Zatmělo se mi před očima, esesáci se chechtali, zpestřili si 

službu, za tu chvilku povyražení jim to určitě stálo. Podívala jsem se na nebe, sejdeme se, tolik 

vám toho musím říct, maminko, tatínku, Šimone, babičko, dědečku, pak mi oči sklouzly o něco 

níž, tam co končily komíny, ty kouřící komíny, bojím se … 
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MILAN BROŽ  

VIRTUALIZOVANÝ DŮM S  

minipovídka  

Znal je někdo? 
Neznal. 
A bydlel tam vůbec někdo? 
... asi jo, když teď maj ten funus. To je zajímavý ... no, vobčas se v oknech 
svítilo, to ano ..., ale jinak? ... nikdy nikdo nevycházel, nikdy nikdo 
nepřicházel, byl to plně virtualizovaný dům. 
Jak se tam může žít? 
Nevím, slyšel jsem o takových lidech ... domech, ale myslel jsem si, že u 
nás? ... že spíš někde v Americe, nebo v Japonsku, ... a vidíte! 
Co jedli? ... jak pili? Jak se vzdělávali? 
Ale ... nic snazšího v dnešní době ... v dnešní plně virtualizované době ... 
přetechnizovaný době ... dneska nepotřebujete už nic, stačí jenom 
virtualizaci a máte prožitky ty samý, jako kdybyste byl na poušti, nebo na 
Himálajích, ve vodě, ... hrajete tenis ... jste na hostině, … to všechno dneska 
je možný. 
Všichni? 
Jo, všichni! 
Kolik jich bylo? 
To se ještě neví, to se teďka počítá ... dědeček, babička, nikdo neví ... ještě je 
nosej. 
A pes? 
Ten né, ten to ňákým zázrakem přežil. 
Jakým zázrakem, prosím vás...? ... 

No, já bych řek, víte ... von to tak nežral!  
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VLADIMÍR STIBOR  

O RYBÁŘÍCH PUTUJÍCÍCH PO ŘECE  

Být zraněn znamená 

mít při pozdvihování 

včelí jed v očích 

a příčinu všeho 

uvazovat na prám, 

na němž rybáři předvádějí své tance, 

až se popadají  za břicho, 

nakonec oslavují jitřní oratória. 

Věří a přejí si jako malé děti, 

že mohou neslyšně přirazit ke spícím chatrčím 

a vzít si všechno, 

co jim patří. 

 

Než ale voda opadne. 

 

FACEBOOKOVÁ PŘÍTELKYNĚ 

 

Přidá si mne do přátel, 

aniž budu o tom vědět, 

posléze řekne: 

Nerozpláči se, 

neorosím se jako měsíc 

zahřívaný ve zkumavce s krystaly soli. 

Vytáhnu kostlivce ze zdi 

s posvátnými hřeby, 

na nichž svítá krev 

i květy malověrných divizen, 

kalvárií mezi nebem a zemí 

procházím každé ráno, 

 

večer si ji v sobě nosím zpět. 

Jsem tvůj zavináč, spektrum, 

tvá tečka holých vět, cz. 

 

ZAHRADNÍ STRÁŽ 

A vejde-li, 

nechá za sebou Getsemantské zahrady, 

kaňony strmé, žloutnoucí rzí, 

potok Cedron plný měsíčních pstruhů, 
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trny jako prstence. 

Bez obav sváže slova, 

co by mohla k sobě patřit 

po celé dlouhé měsíce 

a možná i dlouho potom! 

Řekne: 

Skloníš-li se ke mně, 

nebudeš mi už nic dlužen.  
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MARTINA MASAŘÍKOVÁ  

TICHO SLOV  

,,Neboj se, brzy se uzdravíš,“ slibuje matka a pevněji tiskne horkou dětskou dlaň. ,,A pak 

spolu pojedeme na Konopiště, jak jsme si slibovaly.“ 

Dcerčiny oči v šeru místnosti září a už nejeví stopy strachu, jako před chvílí. Žena se 

usmívá také, ale v tom úsměvu je cosi smutného i těžce teskného a zrak se jí kalí slzami. Znovu 

přikládá ruku na rozpálené čelo. Nezbývá než věřit a doufat, říká si. 

,,Co tady duní? Co to hučí?“ náhle křičí pětiletá dívenka a vyděšeně svírá matčino zápěstí. 

,,Maminko, prosím tě, vypni to, já se bojím,“ šeptá se zrychleným dechem, jenž jí sotva dovolí 

promluvit. Choulí se pod květovanou peřinou a zacpává si uši. Před tím podivným bubnováním 

jako by nebylo úniku. 

,,Už je dobře, neboj se,“ těší ji s tvářemi slanými od slz. 

,,Mami, mluv něco, ať neslyším ty zvuky. Přibližují se, přibližují!“ rozhlíží se vyděšeně. 

,,Spi, děťátko, spi, zavři očka svý,“ snaží se co nejkonejšivěji zpívat Johančinu  nejmilejší 

písničku, která ji vždycky uklidní. 

Jen dívenčin vystrašený pohled dává tušit, jakou hrůzu právě prožívá. 

,,Nemohu dýchat,“ lape po dechu. ,,A tolik mě bolí nožičky.“ Dlaní se snaží třít kolena 

v růžovém pyžamu. 

Objímá ji v náručí. Johanka se pomalu uklidňuje, dech se zpomaluje. Zvolna pokládá 

hlavu na polštář a unaveně zavírá oči. Matka jí rozprostírá nový studený obklad na čele. 

,,Neztrácet naději,“ opakuje si, když odchází do kuchyně pro čaj, provázena dcerčinýma 

očima plnýma důvěry. 

*** 

,,Jak to, že ještě není večeře?“ mračí se manžel za rozloženými novinami. 

,,Johanka má revmatickou horečku,“ z ženina hlasu zaznívá úzkost a při vyslovení 

každého slova cítí, jak se jí hrdlo více stahuje bolestí. Pohled jí spočine na krabičce antibiotik, 

předepsaných dnešního rána lékařkou. Snad pomohou. 

,,To je furt něco,“ mávne lhostejně rukou muž. ,,Ale pořádný teplý jídlo sem neměl, jak je 

rok dlouhej.“ 

Po té větě zůstává Erika jako omráčená. Nechápe Romanovu netečnost. Jak může být tak 

lhostejný ke zdraví vlastního dítěte? Dcerky, kterou si tolik přáli? 
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Sklesle vyndává z lednice sýr a pokládá na stůl chléb s nožem. Muž si jen povzdechne a 

dál noří oči do tištěných řádků. Ještě před dvěma lety byl tak pozorný, a teď sotva odpoví na 

pozdrav. Je podrážděný, stále se na ni utrhuje a několik měsíců téměř nepřispívá na domácnost. 

Erika těžce usedá za stůl a na starostmi zšedlé tváři se jí černá několik vrásek. Vypadá teď o půl 

století starší. 

,,Prvních čtyřiadvacet hodin je kritických,“ klopí oči k čistému ubrusu. ,,Pokud teplota 

neklesne, může dojít k vážnému poškození srdce.“ 

,,Jiné děti jsou zdravé, to jenom Johana je pořád nemocná.“ 

Zachytila jeho vyčítavý pohled. 

,,Neměl jsi chtít, abych šla tak brzy do práce. Ta školka jí nesvědčí.“ 

,,Ostatní tam také chodí a jsou vpořádku. Moc jsi ji rozmazlila. Nevychováváš ji  dobře.“ 

Každé slovo jako by jí vráželo ostrou čepel do srdce. 

,,Tam za vodou v rákosí,“ ozývá se vyzvánění mužova mobilního telefonu v podobě 

známé písně. V tu chvíli Roman ožívá, odhazuje tisk na prázdnou židli a spěšně pohlédne na 

displej. Manželka ho bez dechu sleduje. 

,,Kolega z práce,“ mumlá a spěchá do vedlejšího pokoje. Ženě neunikne rozechvění ani 

ruměnec na čerstvě oholené tváři. 

Nemá odvahu jít za ním, a tak jen se skloněnou hlavou čeká. Povzdech, občas protínající 

ticho, jako by se dral z hloubi ztrápeného nitra. I přes zeď slyší rozverné šveholení, občas 

proložené osloveními, jež z jeho úst už dlouho neslyšela. 

Po pár minutách se tmavá manželova hlava objevuje v kuchyňských dveřích. 

,,Musim s kolegy oslavit to povýšení,“ sype ze sebe jako o překot a rozechvělýma rukama 

si zapíná knoflíky vyžehlené košile. ,,Víš, že mi nedaj pokoj, dokud tam nebudu,“ vysvětluje na její 

tázavý a poněkud ukřivděný pohled ještě mezi dveřmi bytu a s bundou v náručí mizí v šeru 

nadcházející noci. 

,,Ani za sebou nezvřel dveře,“ zakrývá Erika oči hřbetem ruky a vysílena starostí o dceru i 

ponížením z manželovy nevěry se pomalu opřena o zeď sesouvá k zemi. 

,,Proč jsme se jen brali, Romane? Proč jsi mě chtěl?“ vrhá se znaveně na podlahu a pláče 

tak zoufale jako nikdy. 

,,Maminko, už je mi líp, ten obklad zabral,“ ozývá se radostné zavolání z dětského pokoje. 

Žena se usměje a otírá uslzenou tvář. Pro takové okamžiky stojí za to žít.  
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JAN M. MAŠATA  
 

Odpustky  

JANŮV PRŮSER  

Vím, že myšlenky mé jsou již možná tisícekrát vyřčené a moudřejšími mysliteli z dávných dob 

sepsané. 

Proč se tedy zamýšlet znovu? 

Je to možná stejné jako s neodvratným nucením zahnat hlad a žízeň a touhou naplňovat i svůj 

vlastní život určitým posláním. Touhou odvracet malichernost a zbytečnost vlastního života. 

Jednoduše alespoň někomu něco potřebného předat.  Zároveň se očistit a pokusit se odpustit 

alespoň sám sobě. Nechat odplavat všechnu špínu na těle i v tělě usazenou. Je to pokus lotra  a 

zoufalce vystavit si a odkoupit  konečný odpustek. 

 

Lidská duše. Nitro. Svědomí. Vlastně jak chcete. Je to něco neuchopitelného. Tento vnitřní stav 

mysli je zřejmě tak nekonečný a tvárný a hlavně citlivý na každý náš skutek a myšlenku, že se 

vlastně opravdu zřejmě nedá pojmenovat. 

Já si představuji vnitřní bytost. Přirovnání k andělu zní tak trošku lacině, ale možná trefně.  U nás 

středoevropských toliko bičovaných ateistů kdekomu až směšně. 

Ten neustálý boj dobra se zlem. Venku i uvnitř. Ten nikdy nekončící pohyb správných a 

nesprávných skutků. Vždy jsem věděl, že příjde den, kdy se budu muset zastavit a pojmenovat 

svůj vlastní život. Podívat se na sebe a konečně pochopit, kdo vlastně jsem. 

Nepatřím k lidem, co mají ve všem jasno. Nepatřím ani k těm, co posbírali dostatek moudrosti, 

vzdělání a nadhledu k tomu , aby jejich pohled na sebe samotné byl uspokojen. Vím, že tací jsou. 

Málokdo o nich ví, a to už je určitá indície jejich poznání. 

Jsem lhářem, násilníkem, manipulantem a všemi neřestmi poznamenaným až hrdlu lahve. 

Dokážu milovat, nenávidět, snít, ubližovat, bavit, odpouštět i neodpouštět, pomáhat i nepomáhat. 

Snažím se žít. Nebo je ta snaha spíše v přežití? 

Špína je obrana a čistota záchrana. Kdykoli jsem se od této tak jasné a jednoduché polarizace žití 

vzdálil kamsi… tak jsem jasně pocítil vzduchoprázdno. 

Bylo by krásné, kdyby nám k životu stačilo pouze milovat. Nemít potřebu balit na svá těla 

všechen ten materiální marast a malicherné, titěrné nepodstatnosti, které nás tak dlouho tíží až 

smrtelně zaseknou a stáhnou do bažiny nicoty a prázdna. Přitom všechny ty zbytečné cetky si 

opět vyplavou, aby lákali další nevinné oběťi. Naše schránky zůstanou zapomenuty a sklíčené 

v nekonečném smutku na dně. 

Otázka zní. Co jsme ztratili. Co jsem poztrácel já a nebyl schopen najít, že se již nemohu 

nadechnout a chytám se břehů. 

Víry se bojím. Mám strach ze všeho, co lidi vždy svazovalo. Vyhýbám se všemu ideologickému. 

Vždy to končí stejně. Davy zklamaných, utrápených a mnohdy popravených snílků. 
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K čemu se tedy obracet, když jsem pouze maličkým článkem existence v řetězení dávných věků 

až do šílených konců. Přeci nemohu být doopravdy pouze součástí neodvratného konce. Jaké by 

znělo poučení? Lidé žili, ti šťastnější přežívali a brali si na co dosáhli. 

Nežít? Nebýt šťastný? Nesahat? 

Procházím podobnou cestou jako ti předešlí. 

Roztrhané mládí a poté věk zpomalení za rachotu zkřípání brzd, co zapalují jasnými jiskrami vše 

kolem klikaté cesty. 

Dělám podobné chyby a špatná rozhodnutí , jako utonulí předkové. 

Může být vůbec nějaká důležitost v mé existenci? 

 

Když se díváte z ptačí perspektivy na stáda gazel nebo pakoňů migrujících po území Serengeti. 

Napadne Vás něco jiného než, že každý tvor  v tom zhluku zaprášených těl má jiný význam než 

boj o přežití celého stáda? 

Jsme jiní? Nebo je naše poslání doopravdy stejné? Bylo nám dáno mnohem více. Proč tedy? 

Většina náboženství nás učí, že se zde v životě pozemském nejedná o nic jiného než o jakousi 

přípravu našich duší k něčemu většímu. Posvátnému co nás čeká poté! 

V tom případě Vám nemohu říci nic jiného než, že jsem v pořádnym průseru! 

ADAM V ZÁBLESKU…  

Vše ztichlo! 

Tolik světla jsem nečekal ani já. 

Na tý slepotě asi něco bude. 

Myslel jsem, že budu připraven, ale v hlavě mi tupě píchlo. 

Takovej tlak v uších a hned po zápalu? 

Hrudník šílel a křeč z neznáma v každým svalu. 

To, že jsem svědkem milníku… to mě dojalo. 

Jestlipak to za to stálo… tažní psi dějin prasknou vzteky. 

Tolik úsilí bitev a krve co tu tekla věky. 

Někdo si jen tak usmyslí, že mu berou místo, 

blikne, zatopí a vše je na popel. 

Jindy bych brečel, ale dost mi vyschlo. 

Tlačil jsem spojivky, ale žádná sláva. 
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I krev byla hned na strupy a místo slzí horká láva. 

Pálilo to více než cynizmus mýho svědomí. 

Pochodně na pstech… ty jsem rychle ztratil. Potom skrz plíce a žebroví, 

kam mě kdysi bachař tvrdě mlátil. 

Průvan se prohnal i vábničkou pro lásku. 

Nějaká ta psina přece jenom byla. 

Ta rychlost a dravost v atomovým větru… mě přesto zarazila. 

 

Myslel jsem na děti, na kouzla okamžiku. 

Obrazy ve světlech, než zabodla jsi dýku, 

tam kde to zabolí i tvrdý boxery. 

Teď se tu pomalu na kousky rozpadá 

všechna ta paráda časem kořeněná. 

Všechny ty chutě a začátky beze jména, 

kdy slova k životu nebyla potřeba. 

Život jak čistota svádivých Lolitek 

šimral mě u srdce a pálil u lýtek. 

Teď se tu pomalu na kousky rozpadá. 

Odhoří v plamenech zastřená záhada. 

Jak bude vypadat cesta až k útesu. 

Kde není návratu. 

Pár řádek v notesu. 

Spálených myšlenek co palčivě odhoří 

po jádrech atomů odplavou po moři.  
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KATKA KOMORÁDOVÁ  

DALŠÍ NOC  

I. 

další noc 

svlečená z kůže 

bdím  

přesto všechno tohle jenom sen 

 

II. 

další noc 

svlečená z kůže 

místo očí  

důlek 

dokud nepromluvíš 

 

III. 

další noc 

svlečená z kůže 

čas v kostech rozpuštěný 

stále tiká 

 

IV. 

další noc 

svlečená z kůže 

tentokrát až do rána 

bez studu 

jako pokaždé 

 

V. 

další noc 

svlečená 

zůstávám 

 

PAMĚŤ 

skutečná láska nemá paměť 

 

jenom JE 

teď a tady 

a právě tady tvoří navždy 

ve kterém láme se prostor 

i čas 
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skutečná láska nevzpomíná 

to ona oživuje nás 

 

TO RÁNO 

otevřený hrudník 

a sny vysypané vedle postele 

 

to ráno bylo čerstvé 

vykrojené jak formičkou na perník 

 

to ráno 

kdy se svět prohnul v bocích 

a z jeho útrob jsi vypadnul 

ty 

 

držela jsem tě v rukách 

jak matka svoje dítě 

 

dala bych ti všechno 

kdybych to uměla 

a ty bys o to stál 

 

to ráno 

s otevřeným koncem 

 

SKLIZEŇ 

D. 

 

dozrál 

čas jeřabin 

blíží se sklizeň 

 

letos poněkud trpká 

 

zjara zorané lůno 

chladnou rukou pravdy 

neplodí 

 

koláč naší lásky tehdy ti okoral 
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nebylo zbytí než ho předhodit prasatům 

 

dozrál 

čas jeřabin 

sklidím do zámrazu 

pak se tiše pomodlím 

za příští setbu 

a zrna v nás 

 

SVÍTÁM 

zčerstva zčesaná 

jak z podzimku list 

 

přihlížíš 

zblízka 

dokud neshoříš 

 

JAK ZAHRADNÍK JABLKA 

stočená 

vzpouzím se 

dokud neuzraju 

 

sklízíš 

mě s láskou 

do dlaní 

jak zahradník jablka 

 

POKAŽDÉ KDYŽ 

/svému muži/ 

 

pokaždé když 

zrána 

z nočních příběhů tkám si 

na šaty 

 

procitám 

napůl žena napůl laň 

Zemí tvarovaná 

průsvitná touha 

vtéct ti do úst 
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jak déšť života 

a tebe mu otevřít 

 

JAK CHUTNÁ ZÍTŘEK 

/svému muži/ 

 

jak chutná zítřek 

poznávám s tebou 

na rtech položená 

úplně beze snů 

žádný nezbyl po přívalových deštích 

odpuštění 

 

jak chutná zítřejší teď 

žiju s tebou 
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ALENA ZEMINOVÁ  

SINGL  

Sára slaví třicáté narozeniny. Moc se na oslavu necítí, možná i proto, že jede za svojí matkou, 

která si na oslavách naopak hodně zakládá. Když vystupuje z auta u domu, kde její matka bydlí, 

tak si živě představuje, jak ji už netrpělivě vyčkává se slavnostním obědem, který pečlivě 

připravuje už od rána. 

„Kde jsi tak dlouho?“ říká Sáře místo přivítání a aniž by čekala na odpověď, odchází do koupelny, 

sundat si 

natáčky ve vlasech. 

Ticho u svátečně prostřeného stolu občas naruší jen cinkot příborů. Když obě dojedí pečené 

kuře, dávají si ještě šnaps, který si matka šetří na významné události, jako je ta dnešní. Když 

dopijí, přeje jí k narozeninám a podává jí dárek pečlivě zabalený ve zlatém papíru, kterému 

dominuje červená mašle. 

„A taky si najdi konečně už partnera!“ říká jí, načež Sára radu přijímá, ale jaksi to s realizací není 

tak jednoduché, běží ji hlavou a vybavuje si potencionální partnery, který jí přeběhli přes životní 

cestu. 

Když si spolu po jídle dopřávají zákusek, probírají spolu, co se událo, za tu dobu co se neviděli. 

Nic zajímavého se ale v jejich životě zas tolik nestalo, tak po chvilce přecházejí k jejich oblíbeným 

aktualitám z politiky a světového dění. 

Večer odchází se svými zadanými kamarádkami Bárou a Zorkou do baru. Dobu kdy chodili do 

nelevnějších putyk v jejich okolí, mají už za sebou a teď si dávají posezení v jejich oblíbeném 

baru, který má příjemné posezení a výzdobu v retro stylu. Sára objednává láhev Lambrusca, 

zatím co holky si prohlíží jídelníček, zda v něm najdou něco malého k mlsu, který by se hodil k 

vínu. Když jim Sára jen tak mimo řeč říká matky připomínku k jejímu singl životu, tak se Bára se 

Zorkou po sobě nejdříve podívají a pak dávají její matce zapravdu. 

 

„Tak vám pěkně děkuji, ještě vy mě peskujte, za to že jsem sama“, řekne Sára a dolije si sklenku 

vína. „Nečerti se, má prostě pravdu. Najdi si někoho, dokud si plodná“, říká Bára. 

Když číšník přichází s mini bramboráčky, Bára ztiší hlas a Sáře šeptá, aby si našla někoho 

pohodového, a mrká při tom za číšníkem, který odchází. 

„Mě to taky nebaví, ale až to přijde, tak to přijde.“ Ukončí Sára debatu na téma svého ujíždějícího 

vlaku. 

Dny plynou zase svým pomalým stereotypem a na nedávné narozeniny není ani vzpomínka. 

Když si ale v pátek večer otevírá ve své malé garsonce sklenku vína, sedá si ke svému notebooku 

a prohlíží internetovou seznamku. Po hodince svůj notebook zavírá, protože jí nikdo při 

prohlížení profilových fotografií a čtení citových výlevů o zklamání z lásky a smutné samotě, 

nezaujme. Ale v zápětí ho zase otevírá a pod tlakem svého vnitřního neklidu, zvídavých otázek 

kamarádek, kolegů a své rodiny se snaží jít svému osudu naproti a zakládá si na seznamce svůj 

první profil. Zkusí hledat své štěstí on-line. A tak si volné víkendy krátí poznáváním různých 

mužů i lidských osudů. 
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Od neurotického inženýra, který má dost odvahy na to ji říct, že to s ní tedy zkusí, i když není 

žádná kráska. Rádo by drsného rockera s věčnou kocovinou či malého tlustého maséra, který si 

sebevědomí zvyšuje cigaretou, až po afektovaného bachaře, který se chlubí opileckými eskapády. 

Když už si říká, že během těch schůzek, potkala všechny psychopaty v okrese, odchází na 

schůzku s mužem, který je starší než všichni předešlý, ale také nejvíce negativní, jak zjišťuje, 

když si spolu na schůzce sedají na lavičku v parku. Muž rutině vypráví o svém životě, který mu 

zasadil dost hlubokou ránu, když zavinil smrtelnou autonehoda. Nyní je rozvedený a děti má ve 

střídavé péči. Má mu dát šanci či Ne? Říká si, při pohledu na potencionálního manžela a zároveň 

promenádující se rodinky a ženy s těhotenskými bříšky po parku. Sára ho po krátkém zamyšlení 

opět poslouchá a pozitivně povzbuzuje, nicméně po odchodu, si maže jeho telefon z diáře 

definitivně. Že seznámení online ji nepřinese štěstí, ji dochází, když se o pár dní později setká v 

restauraci s klukem, kterému otec v dětství vrazil sekeru do hlavy a nyní má po úrazu omezenou 

právní způsobilost. Sáru to už vlastně ani po předchozích zkušenostech nijak zvlášť nepřekvapí. 

Dopije si s ním v klidu kávu a poté když nastupuje do svého auta, si uvědomí, že s dveřmi práskla 

hlasitě, a nyní se lidé na parkovišti po ní ohlížejí. Seznamku zavrhuje a časopisu Maminka hází 

přímou trefou do koše, aby jí nenervoval. 

Její černé myšlenky na prožitý život bez pantera, jí umocňuje i její matka, když ji o dušičkách na 

hřbitově, z důrazem říká, že chce být pohřbena vedle jejího syna. 

A kdo pohřbí jednou MĚ, zdrceně ji dochází a krásný slunečný den pro ni najednou končí. 

Když přihází večer unaveně domů, dává si předsevzetí, chodit s kamarádkami více do 

společnosti. Bára, která po klubech vyrostla má z jejího rozhodnutí radost a tak jí zve o víkendu 

na rockový koncert. Na koncertě je příjemná atmosféra. „To je přesně to co jsem potřebovala,“ 

říká spokojeně Sára u baru Báře, když si objednávají míchaný koktejl. 

Všichni se baví, a i když se neznají, pojí je rocková hudba, a jako by si rázem byli všichni bližší. 

 

...o rok později, Sára pyšně nese své rostoucí těhotenské bříško, po boku svého přítele Hynka a 

štípe se do ruky, zda se jí to nezdá.  
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KAMIL MARCEL HODÁČEK  

"1,56G/CM"  

Funkce fotonu ztrácí důvěru. 

 

Nepřesný počet fungujících dvorů, 

tuhé dutiny rozsápaných tvorů, 

šedý střed a vlhcí cvrčci 

místo mostního futurismu. 

Cizí dřevité skvrny v podpaží, 

kibucy propálené družicí, 

stoletý dub upomíná na exegezi Talmudu. 

 

Cévám věnuji svou starou vůli. 

Plnohodnotný monopol ať 

posoudí společenskou závažnost neřesti ořechů, 

poklop obklopí se bobulemi 

a neblahý vliv niklu 

sebere filologovi důvtip. 

 

Funkce fotonu ztrácí důvěru. 

 

Mimika loví zoufale 

zvuk a čich a půdní zdvih, 

strůjci pavích žen a bůvolců 

zdědí posmrtný vzhled Evropy, 

pěvec - novic svou tvrz opustí dobrovolně. 

Mošav i kibucy propálené družicí 

blíží se k rovině konce, 

duchovní park nalezen 

a v něm nechtění poradci. 

 

Funkce fotonu ztratila důvěru. 

 

"2,16M" 

 

Snažím se zapomenout: 

 

na punkový večírek za olšanskou zdí, 

na zpřelámané kosti klavíru, 

na kameníka v bezbavlněných spodkách, 

na obscénní dýchánky v zakristii, 

na noční pochody přes les, 
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na kulaté obdélníky potažené plátnem, 

na spojení s nutností ve spárách harmonia, 

na chlazení roztržených zad v sudeťáckém potoce, 

 

protože některé věci 

je přeci 

zakázané vybavovat si. 



 

 

 


