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Jaroslav Irovský 

Krásy na mé vadě 

Tvé city vnímám podprahově 

i když jsem pod Prahou nebyl roky 

nespě si prožívám život snově 

Občas si létám (šetřím kroky) 

 

To aby nohy nebolely 

ty, které drží desku stolu 

na níž teď prázdný papír čelí 

ataku veršů plných bolu 

 

Těm, co jsem čelil i já včera 

čítaje obsah básní v knize 

napsaných rukou od Baudelaira 

do nichž se vpily moje vize 

 

Ležím. Však tělo nezabrní i  

když jsem za Brnem víkend prožil 

Mou kůži hladí ostré trní když 

 v locích vpouštím whisku do žil 

 

zatímco kapka potu právě 

tře se mi lehce o slabiny 

na tříslech. I ty spící v hlavě 

kvůli nimž často slova v činy 
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proměnit těžké býti zdá se 

Na zázrak radši počkám v řadě 

než malé vady na mé kráse 

změní se v krásy na mé vadě 

  

Ve steskoskopu 

Vítr mi krade prázdno z kapes 

Světlo z lamp bruslí po ulicích 

Prosinec právě začal. A pes 

štěkotem budí duše spících 

 

keřů, již v hradbách živých plotů 

jak my ve frontách na sny stojí 

či sladkou vůni ticha, co tu 

roznáším mlčky po pokoji 

 

zády svých prstů, ne však bříšky  

Ta jsou již plná po dotecích 

s oblohou, která zkouší z výšky 

ve formě deště v dlaně stéci 

 

S oblohou, kterou žárem blesku  

připájím poté pevně k stropu 

než tlukot srdce skrytý v stesku 

uslyším ve svém steskoskopu 
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Svatozář z bílého neonu  

Našel jsem svatozář z bílého neonu 

u lavky v parčíku, kam nikdo nevkročí  

Za ní Bůh. Ležící. Pár minut od skonu 

Šeď z nízké oblohy stekla mu do očí 

 

Píchá mne u srdce. Jeho zas jehličí 

Jehličí zbarvené do tmavě tmavé rzi 

Rty mírně zavřeny. I proto nekřičí  

slova, jež zaniknou v příchozí inverzi 

 

Třese se po těle. A já též, skoro víc 

Míjivou naději polyká(m) po locích 

zatímco úplněk do kmenů borovic 

píše si zápisky sbírané po nocích 

 

Poté jsem utekl. Přiznávám - ze strachu 

Najednou celý park úplně oněměl 

Mám černé svědomí. Též boty od prachu 

Co slzy pod víčky? Vzpomínám. On je měl 

  

Romeo, Julie, konec března  

Zvýšila tóny svého hlasu 

na mne. I dveře před ložnicí 

Spolkla tok slz. A já tok času 

Co k tomu, sakra, jenom říci... 
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Nemám rád patové situace 

(už proto, že z nich bolí paty) 

neb se k nim musím stále vracet 

s otázkou, která končí "...a Ty?" 

 

ač na tom vlastně nezáleží 

"záLEŽÍ na všem, o co STOJÍM!" 

Stojím. A všechno zatím běží 

Život je boj. A já se bojím 

 

Bije mě v hruď, v níž srdce bije 

zaťatou pěstí, která hoří 

Zvláštní vztah. Skoro Itálie 

Nemusím aspoň nikdy k moři 

 

Vtipné. Vždyť ani jeden nezná  

ústřední motiv představení  

Romeo, Julie, konec března  

Režisér? Nebyl. Nikdy není 

 

„Nechci Tě ztratit,“ šeptá tiše 

v součásti naší klidné éry 

schovaná se mnou za zdmi skrýše 

na správné straně ztrátosféry 
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Martin Voráč 

Na počátku je vždy slovo ...  

Vím, jak bolí zrada úst, 

úst co říkají: 

„Mám tě ráda...“ 

 

Vím, jak bolí ohnutá záda 

když říkají: 

„Soudruhu, vlast tě má ráda...“ 

 

Vím, jak bolí smrt syna 

když vmetou ti do tváře: 

„Tvá je to vina...!“  

 

Vím, jak bolí duše ženy, 

když spratkem zneuctěna 

- stydí se, sama sebou obviněna. 

 

Vím, jak chutná ocet s vodou 

odpověď to na myšlenku strohou: 

„Žízním...!“ 

 

Vím, jak slova podstatná i slovesa 

tvoří živou realitu dne 

i nová nebesa. 

 

Vím, jak jediná vyslovená věta 
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příčinou je vzniku světa 

- i právem veta. 

 

„Na počátku je vždy slovo ..." 

 

Pražská rána 

Svítá. 

Mlha se převaluje nad řekou, 

objímá pilíře mostů, 

teče do výklenků malostranských domů, 

šplhá po listech břečťanu na náhrobky v židovském ghettu, 

zalézá do kožichu potulných koček, 

aby se nakonec uvelebila labutím pod peřím. 

 

Rybář, 

schoulený pod pogumovanou kapucí, 

kouřící svoji první ranní cigaretu, 

sní o své velké rybě. 

Mlčí a nehýbe se. 

Jen pomalu,  o p r a v d u  p o m a l u 

žije svoji naději... 

 

Křídla 

a první promrzlé pohyby holubích letek. 

Jako duch snášející se ze střechy pavlačového domu 

k nyní již prázdné lavičce. 

Ještě před chvílí se na ni cpali výrostci klobásou s hořčicí z non-stopu. 
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Snad pár drobečků zbylo. 

 

Koleje. 

Vetřelci, co narušují posvátný prostor ulic, 

aby se zařízly do bílé plochy náměstí, 

oddělujíc svým ostřím světlo od tmy. 

Zkřehlý tramvaják střídá kolegu 

a chvíli za ním zůstává první zazvonění dneška, 

aby se posléze skrylo v opuštěné zastávce. 

 

A lidé. 

Viditelně zmatený pán v letech, 

co zůstal poněkud déle než chtěl. 

Bloudící cizinec,  

dotazující se ospalého pejskaře na cestu do hotelu. 

Milenci, do sebe nekonečně zakleslí, 

neschopni se rozloučit. 

Uklízečka, matka čtyř dětí, co musí se vrátit „do sedmi“, 

aby přichystala snídani dětem a manželovi. 

 

Chvátající roznašeč denního tisku.  

A ozvěna jeho kroků v úzkých uličkách. 

Pokřikující popeláři, čistící a udržující v chodu organismus města.  

Lomoz, rachot, hluk motoru, hvizd a...několik vzdychajících aut za... 

Bezdomovec s nadějí na sousto, co nechala tu rušná noc 

a očekávající, že se k poledni trochu oteplí. 

Oči se klíží mladičké prostitutce co čeká,  
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až otevřou ve studovně univerzitní knihovny její VŠ, 

aby se před přednáškou trochu ohřála a prospala. 

Jakoby úplně zbytečně je tu vetřelec - fotograf, 

týdny čekající, aby světlem na matnici vykreslil toto vše, 

co my smrtelníci denně zaspíme a nevidíme. 

 

A v oknech některých domů můžeš zahlédnout, 

slabá mihotající světélka. 

Ne na hradě, ne v palácích, ale tam, za těmi okny  

se rozhoduje o věčnosti našeho města. 

Tam od srdcí k nebi stoupají modlitby spravedlivých opravdové. 

Tam v moci jazyka je život i smrt národa... 

 

Potom,  

když opona z mlh se pomalu zvedá,  

můžeš zahlédnout zhasínající světla pouličních lamp. 

Jedno světlo za druhým...v rychlém sledu, 

jak padající korálky z roztrženého náhrdelníku. 

 

Rozednilo se,  

a první sluneční paprsky 

rozsvítily korouhvičky na červených střechách... 

 

Je to jako vzpomínka na korunovační klenoty. 

 

Můj první autoportrét  

Papír snese vše. 
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Načrtl jsem tedy linie své tváře 

tak, jak si ji pamatuji. 

 

Třeba, jak jsme běhali s klukama venku 

víš, tam u nás. 

Vím, pamatuji si ty úšklebky, 

když jsme se bavili o holkách ze třídy, 

i vyduté tváře plné kouře 

našich prvních cigaret. 

 

A pak ty plné tváře uhrů! 

A mých pubertálních lásek… 

Tváře špulící rty k prvním nesmělým polibkům. 

 

A následuje tvář plná rozkoše, 

Ach, jak byla vášnivá ta moje první opravdová láska, 

ne, na to se nezapomíná. 

 

A pak se již jen střídaly 

tváře mých zaměstnání,  

a tváře mých vztahů… 

vítězství i proher, 

smíchu i zklamání, 

a první vrásky zatínaly svá nekompromisní ostří 

do stárnoucí kůže. 

 

Ne! Tak tyhle obrázky přece na papír nedám! 
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Ale kde tedy začít a kde skončit? 

Co dát na papír, 

který snese vše? 

 

On ano, já ale rozhodně NE! 

 

Mám nápad! 

Asi obkreslím svoji první fotografii 

z rodinného alba. 

 

Znáte to, přece všichni, ne? 

Nahaté miminko ležící na bílém beránku. 

 

A tak jsem nakreslil svůj první autoportrét. 

 

Krásnou, klenutou, nahatou dětskou prdýlku  
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Anna Gažiová 
Básně lyrické i epické 

co já vím…? 

básně 

psané 

trapně 

veršem 

vázaným 

co já vím…? 

 

femina 

natočila si vlasy 
a uhladila sukni 

řekli jí: 
děvče, 

nejsi Puškin 

natáhla si kalhoty 
a zapálila cigaretu 

řekli jí: 
děvče, 

nejsi Hemingway 

svlékla se 
a našpulila pusu 

řekli jí: 
děvče, 

ten ryzí talent 
bez příkras 

 

platonická láska 

v doufání 
že mě ošálí: 

odbarvené vlasy 
drastická dieta 
pět plastik 

v doufání 
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že mě ošálí 

a stejně to byl pořád 
Franta 

Pane Platón! 

vaše moucha 
nebzučí 
a 
váš komár 
neštípe 

přiletěli 
do jeskyně 
škvařili se 
vesele 

to je život 
mňam! 

 

skřítek 

mám 
na polici 
skřítka 

na polici 
nad postelí 
mám 
skřítka 

skřítka mám 
šotka 
sedí 
ani nedutá 

 

oko 

rybí oko 
vyduté 
sloupnu 
z ryby 
sloupnu 
jako šupinu 

a je po splínu! 
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Čechie 

v Čechii 
pomeranče 
na stromech nerostou 

Sláva Čechii! 

v Čechii 
tarantule 
po ulicích nechodí 

Sláva Čechii! 

v Čechii 
nejsou barikády 
oběti vlastenectví 
na dlažbě 

Sláva Čechii! 
v Čechii je klid 

 

krádež 

starý klaun 
si sundal plešku 
vytáh zuby 
a šel spát 

v noci 
do tmy ve skleničce 
zuby svítí 

‚to jsem rád‘ 

řekl metař 
(metal 
na ulici 

koště v ruce 

mozek pod čepicí) 

ejchuchů! 

bídák metař 
ukrad 
zuby! 

klaun bez zubů? 
žádný klaun! 
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a tak 
si vzal 
aspoň koště: 

‚nemám zuby 
zametám!‘ 
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Pavel Martinec 

LIMERICKY A JINÉ PODIVNOSTI 

I.   Limericky 

To jedna babka z Radovesnic 

přibíhá ke kurníku běsníc… 

Když spílá kunám, že se nekrade, 

do každé kuny (schválně) přidá D 

tahleta babka z Radovesnic 

 

To jedna holka z Žitožatů 

cpala si do push-upky vatu, 

cpala si jí tam bohatě 

s cílem žít jednou ve vatě. 

Prohnaná holka z Žitožatů. 

 

To jedna Máša z Černobylu 

má ve svých pažích děsnou sílu. 

Není to fáma ani zvěst, 

místo dvou rukou má jich šest 

ta holka Máša z Černobylu. 

 

II.   Vázané podivnosti  

O čápech (2) 

Když jsou čápi malí, že nic nelapí, 

Otvírají hubu žáby na čápy. 

 

Netuší, že zítra u snídaně, 
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Otevřou si zobák oni na ně. 

 
Stručné charakteristiky vybraných typů básníků 

básník 50. let 
(soutěž: pracující se hlásí do literatury) 

píše básně 

na pult v masně  

 
básník-matematik 
Πše básně 

stručně, jasně 

 

česko-slovenský básník 
píše básně 

a skvôr zas nie 

 
vesnický básník 
píše básně 

srpně, klasně 

 
sebereflexivní básník verslibrista 
píše básně 

asi 

i 

 
Žalostná úvaha o financování cesty do Japonska 

Oč by bylo úspornější 

kdyby gejši 

byly zdejší! 

 
Sbližovací technika studentů matematicko-fyzikální fakulty 

Vyprávěl jsem jedné slečně, 
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že je průměr kolmý k tečně, 

zjevně ji tím  

neskutečně nudím 

  

O to víc mě udivuje, 

že když ráno kulminuje, 

že se vedle téhle slečny 

budím 

 

III. Nezávazné podivnosti  

Penze nájemného vraha 

Bylo mu šedesát a 

odcházel na zasloužený 

odpočinek 

 … 

Už toho oddělal dost! 

 
zemědělcův povzdech nad jednotvárností jídelníčku 

zas raný brambory! 

 

Citát o perspektivě  

... a jste za vodou!  ... (Charón) 
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Krysztof Rejmer 

LISTOPAD  

husy už dávno odletěly pryč 

a opět zůstali jsme sami zde 

uprostřed bažin 

 

u hráze nahé olše 

rusovlasé vdovy 

tichý povzdech 

a pach mrtvé vody 

 

dlouhý copanek větru  

opouštěný v létě 

do mlhy zahalený 

zamotaný  

v šustění rákosí 

 

PROSINEC 

strom – kostnatá dlaň 

v bezlisté prsty chytá 

měsíční kotilion  

 

havrani zvedají se s větvi 

jasná modř – křídla  

tmavá modř – krákání 
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Twardowski1 již snědl kohouta 

teď Měsíc svítí hladem 

coby prázdný talíř 

nad bílým ubrusem lánů 

 

LEDEN 

v ledovém sněhu srnci stojí nehnutě  

stopy jejich snů jemně šustí v bezvětří  

a krvácejí tmavou krvou  

 

kdy já – manekýn dřevěný  

slyším kůrovce klepat tiše  

v mém tuchým koleně 

 

Země se zpomaluje a tak by to asi mělo být 

proto že na její zádech teď sedí hubená 

ze spánku probuzená ale pořád velká 

Velká medvědice 

 

ÚNOR 

probudí mě náhle ze strnulosti 

fantazie od Karola Kurpińskiego2 

Okamžik snu hrozného 

 

                                                           
1 Podle pověsti byl Twardowski šlechticem žijícím v 16. století v Krakově. Prodal svou duši ďáblu za znalosti a 
magické schopnosti. Nakonec uprchl na Měsíc na obrovském kohoutu. 
2 Karol Kazimierz Kurpiński (1785-1857) polský skladatel, prislušnik pozdního klasicismu, dirigent a pedagog. 
„Okamžik snu hrozného” je kratká klavírní skladba. 
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takže teď nebo nikdy – netrpělivě – myslím  

a překvapenou svlékám tě ze spodniček 

do nespavostí – a že neodolavaš  

ihned jako virtuóz pečlivě jak můžu 

i když s děsem v srdci  

loutnu tvých boků teď ladím 

 

ale jen už po chvíli s brumlou v ústech stoím 

z železa kovanou brumlou jež čelisti svirá 

 

protože mráz naše lože ustlál 

ne pokušením ale jinovatkou bílou 

 

BŘEZEN 

již ledy povolily i když možná  

jen tak trochu na zkoušku 

a brázdy černé jako havrani  

pomalu lézou ven zpod sněhu  

 

Slunce lehce lesy teplem pročesává 

plynou potůčky vody a hlína vodu pije 

ale to všechno ještě může se otočit 

 

když smrt se zastaví na chvíli  

a jako Jacques Brel  

avšak hlasem mouchy potichu zabzučí:  

c’est dur de mourir au printemps 
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ale co by ona – ta smrt – mohla vědět 

o umírání mouchy obzvláště v předjaří3 

                                                           
3 Omlouvám se, jestli jsem zkomolil jazyk. Pro mě, protože jsem cizinec, je to v první řadě jazykové 

cvičení. 
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Tomáš Choura 

To jsem jednou viděl zakrslého králíka 

To jsem jednou viděl zakrslého králíka, 

jak na sebe tajně v noci po tmě navlíká 

parádní kožíšek zaječí. 

Snad se prý převlekem zavděčí, 

kéž by mě zítra zaječky klofly, 

říkal, když zapínal poslední knoflík. 

 

Po samičkách ale nikde ani stopy, 

proč se všechny skryly, králík nepochopil. 

Víte, on byl podzim, myslivecké hony, 

a to si chce každý nimrod domů donýst 

nějaké lovecké trofeje. 

Králíku, bum, prásk, a pozdě je, 

myslivec se z mlází pro úlovek hrne 

a polévky bude večer plný hrnec! 

 

Inu, ten, kdo tak rád převléká kožíšek, 

ten jednou u lesa na mezi dodýše.  

 

Murphyho zákon zábavných televizních pořadů  

Když to člověk zapne, 

začne to být trapné, 

jakmile to vypne, 

začne to být vtipné.  

 



LITERÁRNÍ VYSOČINA 2017 POEZIE 

Tomáš Choura 26 

Já chtěl být inženýr ekologie  

Já chtěl být inženýr ekologie, 

který se za faunu i flóru bije, 

hltal jsem skripta o přírodních vědách, 

byl ten, kdo na čolky dopustit nedá. 

 

Dostal jsem titul i s červeným diplomem, 

a náhle začlo být všechno tak pitomé - 

tady máš kancelář, tak do ní usedni, 

a budeš takový nicotný úředník. 

 

Pátý, šestý formulář, 

důležitě se tu tvař, 

razítko a k němu podpis, 

a jednou povýšit moh´ bys. 

 

Tak jsem holt taková kanclová myška, 

ideály moje šly dávno víš kam, 

a v pátek v poledne celej se třesu, 

až prchnu z úřadu do luk a lesů.  

 

Bohužel jsem dobrej 

Někdy se až příliš činím 

a házím tak perly sviním. 

Taky jsi zažil, že hnali tě 

ven kvůli vysoké kvalitě? 
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Bezdomovec 

Po Míráku chodí divnej bezdomovec, 

kouká na holuby, jak tam hejno klove, 

každý, kdo ho vidí, říká - "ty jo, hele!", 

a on dokolečka pořád něco mele, 

něco jako "byreta, jo, byreta", 

kolem odpadkových košů vometá. 

Říkají mu Matlafousek, 

tam, kde projde, lidi hnou se 

o pár metrů do strany, 

a kór když je nadraný, 

anebo když sundá svrchník, 

to buď zemři, nebo prchni. 

A to svoje "byreta" furt dokola drmolí, 

odpusťte mu, takhle přece může skončit kdokoli, 

třeba jednou i já, a až budu kmetem, 

budu kupit smetí, koukat, jak park kvete, 

a na trávě poslouchat, jak cvrček cvrká, cvrky cvrk. 

A holky, co v pajzlech nabízejí lásku, 

a kdekomu řeknou - "no tak už si nás kup", 

se pak občas ze soucitu postarají o můj brk.  

 

Láska prý prochází žaludkem  

Stála u plotny, vařila knedle, 

a já z ní byl těžce vedle. 

Vařila knedle se zelím, 

řek´ jsem si, že se osmělím, 
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vařila knedle s vepřovým, 

a jak to dopadlo, nepovím. 
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Evelína Koubová 

Diapozitiv 

Nahá a rozmazaná 

jako kresba uhlem 

sedím na zdi 

v pokoji svých rodičů 

kde peroutkami o zem 

tluče nemoc 

a bílý tetřev hlušec 

toká 

a toká 

stále blíž. 

 

Zaprášený a vybledlý 

dotek 

důvěrně neznámé holčičky 

na těknutí vysvobozené ze šuplíku 

a pak 

navždy zpět. 

17.2. 2017 

 

Kostelíček malebnej 

Jó, 

tamdle je, na tom kopečku, 

támdle, 

za těma paneláčkama. 
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Jó, 

po tý zarostlý pěšině, 

furt rovně. 

 

Jó, 

a dejte bacha, paninko, 

schody se viklaj. 

 

Ale je takovej malebnej, že jo? 

 

Jó, 

to vokno, 

to rozmlátili ňáký chuligání, 

dyť víte, jak to teď je. 

Ale střechu má novou, že jo. 

 

Jó, 

ňáká Němka bláznivá, prej tu  

kdysi žila, nebo co. 

 

Jó, 

farář z Manětína, 

jednou do měsíce. 

Vymete listí 

a utře první lavice. 

Jó, 

chodí, 
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hlavně támdle Helga 

 

jó, 

a jedna lufťačka, 

ta si dává po mši s farářem na hřbitově cígo. 

Jó, ty holt maj čas, lufťácí. 

 

Ale je takovej malebnej, ten náš kostelíček, že jo? 

 

Lavečka 

Přejdu-li jednou přes lavečku JÁ 

už se nedostanu zpět na  

svoji stranu 

 

Budu znát co je za lavečkou 

 

A jako věta končí tečkou skončí můj příběh 

začne nový 

zalavečkový 

Dolní Jamné cestou na autobus 28.5.2016 
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J.H.Čermáková 

DRSNÉ  TRESTI 

Drsný trs trávy 

v drsných pěstích 

A horké tresti 

hořké tresty 

Kříž 

rozpřažený na pelesti 

vstříc zuřivému  

vzteku ran 

A marný křik 

zduřelý vzlyk 

- Po neřesti 

jen zkrvavělý povian 

  

A pavián  

zvířeckých pudů 

puštěný 

náhle z řetězů 

na chůdách vláčející zrůdu 

s popravčím špalkem 

Z pařezu 

můžeš sčítat kruhy 

a odečítat řadu let 

kdy nebude už žádné příště 

Jen kat 

blázen 
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a popraviště 

a na stolici Hladolet 

 

DOMINA 

Lovci 

lučištníci štíhlobocí 

v střelhbitém 

půvabu těla  

Střela 

už rozechvěla tětivu 

a šíp 

poranil srdce Amazonky 

Prudce 

divě by chtěla 

uchvátit půvab muže 

Urvat 

dítěti ňadro od úst 

i s ostnem zkrvavělé růže 

 

SINAI 

Parný den 

ztrácí sandál 

v písku pouště 

Jakoby pardál spal dál... 

  

Neopouštěj mě, Pane! 
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Hrdlo mi puká 

žízní 

Trýzní mě hlad 

A pardál tiché hrůzy 

číhá 

až moji chůzi 

zlomí beznaděj 

v duši 

neschopné milovat 
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Michaela Kotyková 

JE 

Je ráno, 

Je šero. 

Je parno, 

Je jaro. 

Je klid, 

Je plno. 

Je vlídno, 

Je blivno. 

Je. 

 

Umělec 

Nevěří si, 

Sám sebou opovrhuje. 

Jestli toužíš kopnout si, 

Ani tuhle možnost nezavrhuje. 

Dokáže úžasné věci, 

Ale sám to nechápe. 

Jeho duše již od plenek je podobna starci, 

Přesto že z ní čilost kape. 

Nepochopená bytost, 

Nepochopený způsob života. 

Mysl označována za blbost, 

Způsobuje to lidská slepota. 

Jejich mysl je průzračná, 

Oni vidí čistě. 
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Nevidí jak je zázračná, 

To vím jistě. 

 

Neschopen 

Člověk se snaží, 

Člověk bojuje. 

Had se plazí, 

Had nás oslabuje. 

Chceme něco dokázat, 

Nechceme upadnout v zapomnění. 

Ale ostatní nám touží ruce svázat, 

Nikdo nechápe naše umění. 

Diktovat místo vést, 

Rozkazovat namísto ukázat cestu. 

Jak máme náš boj svést, 

Když nás formují k podobě stu. 

Zbavit otěží se musíme, 

Být jací chceme být. 

Dokázat co umíme, 

Teprve tehdy půjdeme na odbyt. 

Jestli nechceš být zapomenut, 

Chceš se vyhnout zapomnění. 

Nesmí být tvůj návrh zavrhnut, 

Musíš si stát za svým uměním. 
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Milan Brož 

SVĚTLO  

Pane, prosím Tě, rožni! 

Světlo, prosím, “TO SVĚTLO” 

Je jiné 

 v zimě, zjara, o žních, 

to světlo, 

 ráno, v poledne, zvečera, 

je jiné, 

 ať vítězem ses stal či klečel a… 

 v motlidbě své, v tiché prosbě 

 jsi doufal že ještě není pozdě… 

 

To světlo, 

 to přece víš - ty, já, snad i on, 

je jiné 

 při odchodu k pánu co provází ho zvon, 

je jiné 

 když na - z rukou kněze krůpěje 

  se dítě náhle zasměje 

 nebo vlastně - to je pláč, 

 Bože co mi jsme to zač, 

vždyť - už to vidím - tak jako ty slzy, 

zas a znovu provázet nás musí 

to světlo. 

 

Je jiné? 
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Je  ?   

  jiné? 

 i pro oko co nezná slz? 

 a pro oči plné hrůz? 

 

To světlo, 

  je jiné…? 

 i třeba pro lidi 

co vůbec nevidí 

   to světlo? 

 a pro každého z nás, 

pro naše oči, místa, čas? 

 

Je jiné 

 to světlo? 

Je? 

Jiné? 

 

Pulci v půlci prázdnin  

O prázdninách tak asi v půlce, 

na cestě troje potkal jsem pulc… 

i říká mi  ten jeden pulc 

že velkou má prý chuť na sulc. 

 

Ukazuju - tudy tudy milí pulci 

se nejrychleji dostanete k sulci, 

jo - přímo tudy milý pulče 
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dobéřeš se svého sulce, 

a byť vývojově teprv v půlce, 

zavdejte si pořádnýho sulce! 

Po chvíli pak - sněda velký sulec, 

poděkoval velmi mi ten hlavní pulec, 

a vývojem i prázninami v druhé půlce, 

v žaludku z nich každý kus ze sulce, 

se na cestě loučíme, já i milí pulci, 

kráčeje již každý na své cesty půlci. 
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Jindra Lírová 

Čas v nás 

V letních příbězích už doutná léto 

při hmyzím ploužáku i v křídlech motýlích. 

Tak jako pokaždé znovu překvapí tě to, 

řekneš si : Je to jen na chvíli… 

 

Letní siesta 

uvidíš nebe   Naháčka 

a na něm zvláštní neklid 

v ulicích nepotkáš živáčka 

tak kam se rozutekli 

 

Slávobraní 

Den přetékal samou grenadinou 

a byl moc i pro pyšného páva. 

Málo suché pili jsme víno 

a teď bolí nás z něj hlava. 

 

Ranní nálada 

Rozmetal vítr do kouta slova 

a nějak prázdno teď je mi. 

Naštěstí ráno ruka zlatníkova 

otevřela krám s prsteny 

 

Nebojím se 

Dnešek je dnes a včerejšek byl včera, 
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dokola říkám si, celá zplihlá.  

Už nebojím se noci, která 

smířlivě vzala mě pod svoje křídla. 

 

Přímá trefa 

Trefil se přímo do černého 

a střelka ukázala hned, 

že nebylo nic kromě něho 

v tom zbytku dne… 

 

*** 

před ostrým větrem chráním hrany 

životních jistot a pocitů 

přeletí kolem   neuznaný 

s prachem cest ulpělým na sítu 

 

Z podletí 

Z medových slív jen nektar zůstal 

pro příští dny podzimu 

Plástve slov seslal na zamlklá ústa 

jež se tak sladce dvoří mu 

 

Bylo to krásné, když…  

nocí svítila hvězda jediná 

a začínal tichý flám 

pili jsme bílé od Rýna 

dokud nezmizela nám 
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Svlékání léta 

Po noci zbyla tu 

jen křídla uspěchaná, 

Měsíc jen bez šatů 

a kus modrého rána. 

 

Po ránu zůstal tu 

host nikým nezvaný, 

s krabičkou nugátu 

ke skromné snídani 

 

Dokud… 

Dokud 

nezrudnou jeřabiny 

jak naše číše 

s nedopitými víny 

neuvěřím 

že je podzim 

 

(Ne)všední překvapení  

Podivný byl to sen: 

namísto živých 

z krepáku jen růže byly, 

a z léta výkresy 

jak vzpomínky na dětství zbyly, 
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slunce v průhledné fólii  

slzelo a stálo stranou. 

 

Jak ráda jsem v žaluzii 

odkryla to všední ráno! 

 

*** 

Stromům je zřejmě 

zima odspodu 

Plátěnky ztratily 

triko samá díra 

Poněkud právem 

vítr se rozčílil 

K závodu hraje jim 

stříbrná lyra 

 

*** 

Poněkud neurvale 

vítr žene listí 

I déšť se přidává 

k podzimním náladám 

Kam je až žene 

těžko kdo zjistí 

Kam je až žene 

kam až  kam 
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Vladimír Stibor 

Pohlazení po ruce  

Až odrazí charónův člun od břehu, 

budeš říkat: Jdi a pluj si sám 

nebo mi budeš sedět po boku 

a v dálce bude dohořívat chrám? 

 

Svazovaly nás písně poutníků, 

Kam půjdete, půjdeme i my. 

Ohřívali  za nás tmu v oprýskaném rendlíku; 

pak mezi nepsanými zákony 

 

zazářil pouhopouhý jediný, 

v němž se lesknou pustiny; 

trnitá cesta oslavující eldorádo, 

 

kde tvůj klín je lehce hříšný i laskavý; 

jazykem i rty přepisuje dějiny. 

Tolikrát jsem ti křivdil, má poslední ženo. 

 

Žena s miskou vody 

Půjde mi v ústrety 

a nerozplemení se mezi prsty; 

řekne: 

V řečišti, 

ale až úplně dole, 

viděla jsem rozkvétat sasanky. 
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Jiní se jich štítí, 

opovrhují jimi jako plevelem.  

 

II. 

V ochozech jejich vůní 

trpělivě ručkuje boží světlo; 

s tím věčným 

trochu čachrovalo, 

aby nakonec tu tíži, 

to soukolí křivých háků 

a z boku nasvícených promenád 

poponeslo o tři sáhy dál. 

 

III. 

Protože během trmácení po schodech 

rostou nám plíce 

a v nich hoří podzimní mech, 

malíři rozkročení nad remízky 

kolem Hodkova a Setěkov 

a rašeliništi, 

z nichž stoupá pára v sirnatých šatech. 

Je slunečně žlutá, 

dráždí až k smrti. 

 

IV. 

Poté poběží podél ouvratí, 

vyjmenuje jako básničky 
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jména tažných kobyl z paměti mého dětství. 

Když se obrací půda, 

přilétají rackové 

a můj táta tvrdil: 

Nikdy na to nezapomenu. 

Nahoře nad vesnicí 

rozkvétá obloha. 

Jemně zaprší 

a v brázdách malé Amazonky 

padají do údolí. 

 

V. 

Půjde mi v ústrety; 

přes potok Cedron položí klády 

z blahovičníků 

a řekne napůl úst: 

Až tudy povedou toho v řetězech, 

přepíši příběhy. 

Opřeš se o mne zády 

a já tě zahřeji. 

 

VI. 

Hostií se člověk nenají, 

ani nenamaže chléb sypaný kmínem 

a úsměvy těch laní, 

co klopily oči. 

Z úlomků svatého přijímání 
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člověk namíchá mast. 

Ale staré fáče odnese nosička vody,  

vloží je pod kámen, 

kde se kříží cesty. 

 

VII. 

Políbí mě na oči. 

Vyjde mi v ústrety 

hodinu před setměním. 
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Irena Topinková 

Zeď 

Za krkem mi funí 

rozevřená tlama 

hladové deprese. 

Obrannou zeď 

z krásných zážitků rychle stavím 

vzpomínky volám na pomoc 

tóny houslí 

tluču tu bestii po čumáku 

do chřtánu nenasytného 

házím květy kaštanů. 

V tom souboji 

někdy ona 

někdy já mám převahu. 

Bez jedné zbraně se neobejdu. 

Potřebuji Tvoji oporu. 

 

Zpívej 

Zpívej mi ptáku 

ve starém jabloňovém sadu 

zpívej rozkvetlými tóny 

zpívej mi ukolébavku 

ať usnu 

alespoň k ránu. 

Zpívej svým stříbrným hlasem 

nebeští beránci už spásli modř noci 
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v mých tepnách 

plyne strach a smutek. 

Nebeský lampář už hvězdy zháší 

tak zpívej o něčem krásném 

o naději 

zpívej 

ať neusínám v pláči. 

 

Zmatenka 

Zmatenka zmatená nocí jde 

je zmatená, nic víc 

ne blázen, ani sebevrah 

jen Zmatenka 

víc nic. 

 

Jde úplňkovou nocí kouzelnou 

kde z bělouše – stříbrokůň 

ze skal – stříbrohrad se stal. 

 

A náhle nechce se jí třídit zmatek v hlavě 

chce součástí toho kouzla se stát 

nad hlavou nechat kroužit postříbřené výry 

a víc už nic, nic dál. 

 

Zmatek 

Bezhlavě bloudím 

naděje, zklamání 

a pořád dokola. 
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Komu to řeknu? 

Chybí mi vrba 

co není vhodná pro píšťalku. 

Vítr kvílí. 

Když kvílí, je to ještě vítr, 

nebo už meluzína? 

Madona v kostele ruce spíná 

nad hrstkou klečících 

co tváří se, 

že ještě věří. 

 

Vztahy 

Šla jsem za Tebou 

jak motýl za světlem. 

Snadno čitelná 

nechala jsem se přečíst 

a pak jsem myslela, 

že už Tě mám přečteného. 

Jenže jsi každou hodinu jiný. 

Jiný,  než jsem si myslela, 

nebo,  než jsem si vysnila? 

 

Výprodej 

Smutek mne drtí na duši 

šedý šat deprese mi nesluší 

a v krámku plném barev zářivých 
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prodavač ŽIVOT křičí – Vyprodáno. 

Nemáte ráda šedou? 

Zkuste Černou – dámo. 

 

Neděle 

Otrávená dáma 

pro všechny nevěrné 

co musí zůstat u rodiny. 

Nákupní zóny. 

Ještě, že máme ty slevy. 

Výhodný nákup 

rodinu zase stmelí. 

 

Okno 

Jsi skleněná koule 

po které sklouznu 

když chci dovnitř. 

Jsi neprůhledné okno 

za kterým nevím 

co se děje. 

Jsem často vedle Tebe 

a ne s Tebou 

otázky zapadají beznadějně. 

 

Blues samotáře  

Já nejsem samotář 
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jenom lidi jsou divný. 

Samota tíží 

vypouští zdivočelý strachy 

na ty 

co nejsou kolektivní 

jenomže lidi jsou divný 

a divný lidi vyčerpávaj. 

Ty, co divný nebyli 

zas už mi chyběj na seznamu. 

Tak vyčerpaná z těch divnejch 

utíkám do samoty, 

která tíží 

a zdivočelý hyeny strachu 

už se plíží. 

 

Sebereflexe  

Jsem iracionální 

i racionální. 

V duši oheň i mráz 

v očích žal i sny. 

Pružná chůze 

kdysi … 

Křehká 

prý nerozbitná pro křehkost 

řekl kdosi 

kdysi. 

Padám a zase vstávám 
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zas a znova. 

Občas nebývám moc milá 

poznáváš mne, 

nebo jsem úplně jiná? 

 

Pán tvorstva  

 
Kroužíme kosmem 

staletí plynou 

jen skončí válka 

začneme jinou. 

Přepisujeme historii 

podle potřeby. 

Trpíme 

jásáme 

stavíme 

bouráme 

pomníky padlým. 

Dech věků 

marně vane do tváří. 

Řídit se desaterem 

jaksi se nedaří. 

 

Nech mě bejt  

Mlčím. 

Mlčím, dostala jsem pokyn. 

Mlčím 

ve mě bouře křiku 
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vzteku 

lítosti. 

Mlčím 

nevyslovené věty tíží 

nářek dusí. 

Mlčím 

nechápu 

Ty neslyšíš 

ohlušující křik 

vynuceného ticha? 

 

Vyznání Broumovsku  

Měsíční tichá noc. 

Lesy šumí. 

Magická krása 

skalnatých vrchů až bolí. 

Mlha vábí. 

Mlha je bludička. 

Halí kraj do svých závojů 

občas některý poodhrne 

snad, aby pádu 

do tajemných roklí zabránila. 

Na úpatí skal 

pro mne již nedostupných 

pod podrážkami bot 

drtím svůj bezmocný vztek. 

Pouze ve vzpomínkách 

vzlétám vzhůru 
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kde zrakem skalních orlů 

přehlížím kraj dávnověký 

zázrakem přeživší 

do dnešních dnů. 

 

Stesk 

Už ne čtvrtek 

ještě ne pátek. 

Měsíc se přeleštil 

předstírá bílé noci. 

Nemohu spát 

ani nespat. 

Za oknem romantika 

v lese 

potmě strach. 

Tak proč tu nejsi? 

 

Nejsem cizí ženou  

Sluneční krev 

stéká 

do pijáku červánků. 

Střídají noc 

s marnou touhou po spánku. 

 

Máš mne v krvi rozpuštěnou 

jsem Tvojí součástí. 

Unaven maskou 
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pro svět nasazenou 

všechny hrůzy světa 

na mne vypouštíš. 

 

Jenže já nejsem cizí ženou 

jsem Tvojí součástí. 

Když ničíš mne 

sebe 

ničíš nejvíce. 

Víš to sám. 

Vždyť v krvi máš mne rozpuštěnou. 

 

Matějská pouť  

Milenci v dětské houpačce 

váží svůj vztah. 

Nahoru dolů 

nahoru dolů. 

 

Kolotoč oblaka rozráží. 

Řev od všech atrakcí 

soutěží 

v síle decibelů. 

 

Řvoucí mimino v kočárku 

bez šance na odpolední spánek. 

Cukrová vata, pivo, párek. 

Občas nazvraceno. 
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Stromovka trpí migrénou 

ptáci zmateností. 

Jinak vnímala jsem pouť 

mého dětství. 

 

Přetvářka  

Svlékám svou duši do naha. 

Nelíbí se mi barvy, 

které vidím. 

Jak malíř bez empatie 

vrším násilně 

barvy jiné. 

Přetvářka – vyčerpává. 

 

Šílené nedělní odpoledne  

Svět šílí. 

Proč počasí 

má být normální? 

 

V únoru na Letné 

vykvetl keř. 

Kvést až na jaře 

jak banální. 

 

Sto věží Stověžaté 

přes Vltavu 
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znuděně přihlíží. 

Ty už toho viděly. 

Co je a co není normální? 

 

Sto zvonů vyzvání 

nedočkavým květům 

na pozdrav. 

 

Nedělní odpoledne 

Letnou proudí dav. 

Šílený 

nebo normální? 

 

Pod množstvím výletních lodí 

s cenou pro turisty 

v únoru 

téměř mizí Vltava. 

 

Když zešílet 

tak zvesela. 

 

Je to normální? 

 

Dětská vzpomínka  

Broumovské stěny. 

Zkamenělí obři z pohádek 

ochránci orlích hnízd 
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kronikáři dávných časů. 

 

Na písčitých stezkách 

vyhlížela jsem povoz 

vezoucí princeznu drakovi. 

 

Kreslila v písku obrázky 

přesýpala písek v dlaních 

tehdy netuše, 

že to jejich čas přesýpám 

neboť ani on 

není nekonečný. 
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Matěj Soukup 

Máma 

     „Maminko, už nebudu hamat zvířátka." 
Prudce se zastavím a zahledím se své pětileté dcerce do očí. Vypadá odhodlaně a ve své hlavince si už 
určitě připravovala argumenty, kterými mne hodlala přesvědčit. No není zvláštní, na co mohou naše 
děti přijít? 
„A jak jsi na to přišla?" zeptám se, čímž jsem jí určitě překvapila. Nepochybně čekala, že jí to začnu 
zakazovat. Na malý moment se zamyslí a maličko nakrčí nosík, jak se snažila správně poskládat větu. 
„Protože zvířátkům se určitě nelíbí, že je hamáme. Myslím, že to nemají rádi." pronese soustředěně. 
„Takže přestaneš hamat i svou oblíbenou tuňákovou pomazánku?" zeptám se a napjatě očekávám její 
odpověď. Napadlo mě to, protože právě tu jsem měla v plánu udělat k večeři. 
     Dianka se znovu zamyslí. „Jsou tuňák zvířátka?" zeptá se mě. 
„Ano, tuňák je rybička." 
„Tak ne!" rozhodne. "Nebudu hamat ani tu!" 
„Dobře, jak myslíš." vyrazím ze sebe. Na nic víc se nezmůžu. 
     Dianka se rozzáří. „A můžu se jít pohoupat?" zeptá se tak jako obvykle, když tudy chodíme ze 
školky. „Jasně. Upaluj." odpovídám také jako obvykle. Sedám si na lavičku, kde si sedávám vždy a 
mám na hřiště dobrý výhled. Automaticky z kabelky vytáhnu mobil. Zlozvyk, který jsem si poslední 
dobou navykla dělat. Nevím proč, kdyby zvonil, slyšela bych to, ale v poslední době jsem se cítila 
velmi napjatě. Jako kdybych očekávala životně důležitý telefonát. Vracím mobil zpět do kabelky, aniž 
bych se na něj vůbec podívala a stáčím oči k dětskému hřišti. Zalapám po dechu a tep se mi zvýší. 
Dianka se houpe až moc rychle. Proč to dělá? Vždyť ví, že to nesmí dělat! 
     Prudce se vyšvihnu z lavičky a utíkám za ní. Jednou rukou houpačku zpomaluji, druhou chytám 
Dianku za studenou ruku a sundávám ji dolů. 
„Co jsme si řekly?" vykřiknu na ni. Snažím se ignorovat pohledy ostatních maminek, které si mně měří 
nesouhlasnými pohledy. Pokouším se uklidnit, ale šok mi to nedovoluje. „Víš, že se nemůžeš houpat 
tak rychle! Můžeš spadnout a rozrazit si hlavu! Může se ti něco stát!" 
„Promiň maminko." fňukne Dianka. Cítím, že má slzy na krajíčku a to mi konečně pomáhá se uklidnit. 
„Kolikrát jsme si to říkali?" zeptám se, ale ve skutečnosti neočekávám žádnou odpověď. „Ať už to 
nevidím, jinak půjdeme rovnou domů!" 
     Počkám, až Dianka přikývne na znamení toho, že rozumí a vrátím se zpět na lavičku. Ostatní lidé na 
hřišti se mne stále nepřestávaly měřit těmi svými pohrdavými výrazy. Ale oni nevědí, jak mi je. 
Nesnesla bych, kdyby se jí něco stalo. 
     Znovu se po očku podívám na svou dcerku. Vypadá sklesle, ale aspoň se houpe pomalu. Vyruší mě 
až vyzvánění mého mobilu. Obklopí mne nepříjemný pocit, který mi stáhne hrdlo strachem, ale i tak 
znovu vytáhnu mobil a podívám se, kdo mi volá. 
     Jim. To jméno ve mně vzbuzuje nepříjemný pocit. Měla bych ho znát? Kdo to je a proč mi volá? 
Proč mám z jeho jména husí kůži? Ačkoliv si na onu osobu nemohu vzpomenout, je mi jeho jméno až 
nepříjemně povědomé. Nemá to nic společného s krásnými zážitky. Že by nějaký Davidův známý? 
     Zmáčknu červené sluchátko, které hovor zruší, ale onen pocit neustával. Spíše naopak, sílil. Co by 
se asi stalo, kdybych ten hovor vzala? Téměř ledabyle sklouznu očima k dětskému hřišti a už podruhé 
za den se mi málem zastaví srdce. Dianka byla pryč. 
     První, co mne napadlo, bylo to, že se přede mnou určitě schovala, ale když se ani po pár vteřinách 
neobjeví, neubráním se poplašenému výkřiku: „DIANKO!“ - nic. 
     Kdyby tady byla, určitě by se ozvala. Sama určitě neutekla, ví, že se ode mne nesmí moc daleko 
vzdálit. Někdo jí unesl. Sledovali mě až sem a počkali si na chvíli, až se budu dívat do mobilu. Využili 
toho. 
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     Několikrát sem a tam proběhnu celé hřiště. Ptám se lidí, ale žádný z nich nic neviděl. Po tvářích se 
mi kutálejí slzy. Někdo se ptá, jestli nemá zavolat policii, ale já jen kroutím hlavou. „Ne! Policii, ne.“ 
Policie nic nevyřeší. Musím domů. David musí vědět, co se dá dělat! 
     Náš dům stojí kousek od hřiště. Celou cestu běžím a vůbec nehledím na auta, která agresivně 
troubí, když přebíhám přes silnici. Vytahuji z kapsy klíče, ale chvíli mi trvá, než najdu ten správný a 
díky třesoucím se rukám mám problém trefit se do klíčové dírky. Musím si pomoci druhou rukou, 
chytím se za zápěstí, abych třesení alespoň trochu zmírnila. Konečně klíč zapadne dovnitř, zámek 
cvakne a dveře se otevřou. Vletím do chodby, běžím do třetího patra a ani se neobtěžuji zavíráním. 
     U dveří do bytu jsem už takový problém neměla. Klíč do zámku zapadne poměrně lehce. Otáčím 
jím tam prudce, že ho málem zlomím, ale nemám čas se něčím takovým zabývat. 
     Odhodím kabelku a ani nesleduji, kam dopadne. Několikrát proběhnu byt sem a tam než mi dojde, 
že je prázdný. David je pryč. 
     Zničeně se zhroutím na podlahu a dám se do usedavého pláče. Měla bych vstát a hledat svoje dítě, 
ale já nemohu. Nemám na to sílu. 
     Po půl hodině mi připadá, že už nemůžu nic vybrečet. Pohledem sklouznu k obrovské, dřevěné 
skříni. Znovu mě přepadne touha brečet, ale žádné slzy téct nezačnou. Právě tam se Dianka ráda 
schovávala, když jsme si hráli na schovávanou. 
     Ani nevím proč, sunu se blíž k obrovské almaře. Otevírám jí a lezu dovnitř. Pokládám hlavu na 
dřevěné dno a opět mi dochází skutečnost, že Dianka je pryč a už se nikdy nevrátí. 
     V tu chvíli mi znovu začne zvonit mobil. Kabelka dopadla kousek od skříně a mobil vypadl ven. Na 
displeji se objevilo jméno: Jim. 
 
     „Volali mi ze školky.“ pronesl postarší muž s krátkými bílými vlasy. Na stole mezi ošoupaným 
hrníčkem a zastaralým počítačem stála jmenovka. 
 

Jim Moore 
Psycholog a terapeut 

 
     „Prý jste tam už zase sháněla svou dcerku.“ díval se zničené ženě přímo do očí, ačkoliv ona se jeho 
pohledu snažila vyhnout. Dny samoty se na ní podepsaly, byla vyhublá s váčky pod očima, jako kdyby 
od té doby nespala. V hnědých vlasech měla předčasné šediny. 
„Také bylo hlášeno několik telefonátů na policii. Prý se po hřišti potulovala šílená žena. Co mi o tom 
můžete říci?“ 
     Žena mlčela. Jim jí dal ještě malou chvíli, ale nakonec usoudil, že mu k tomu nemůže říci nic. 
„Musíte se naučit rozeznávat realitu od vaší fantazie. Minule jste mi říkala, že už to zvládáte.“ 
„Někdy to prostě nevyjde.“ odsekla. Hlas měla chraplavý a unavený. 
„Pamatujete si ještě na tu větu, kterou jsme se učili?“ zeptal se. 
     Žena se hluboce nadechla. Zřejmě jí to vůbec nebylo příjemné a teď sváděla válku sama se sebou. 
Nakonec, ale Jimovi vyhověla. 
     „Jmenuju se Sára. Je mi třicet šest let. Moje dcera Diana a manžel David jsou mrtví. Zemřeli při 
autonehodě, když jeli z baletu. Jste spokojenej?“ 
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Jana Trhlíková 

Dobré rady nad zlato 

Vešla zadním vchodem pro zaměstnance. Těžké protipožární dveře se prudce přibouchly a zvuk se 

rozlehl nákupním centrem. V sedm ráno ještě spalo, čekalo na probuzení. Soňa měla pokaždé 

zvláštní, skoro intimní pocit, jakoby jí to místo patřilo. Teď, pro tuhle chvíli. Nebyla jednou z tisíců 

zákaznic, ale patřila sem. Naproti v tabáku zablikala zářivka a ozvalo se hrčení těžké kovové mříže. 

„Ahoj,“ mávl na ni Marek. U stánku s Ugovou šťávou vykoukly za hromadami jablek a pomerančů 

světlé kudrnaté vlasy nové brigádnice. Povzbudivě se na ni usmála.   

Z kovové skříňky vytáhla žluté tričko s logem a navlíkla ho na sebe. Pak vyndala z lednice přepravku a 

vyrovnala chlebíčky na plato, pečlivě, jeden po druhém, jako by vykládala pasiáns. Přidala poslední a 

olízla si prsty od majonézy. Čerstvá. Posadila se na umělohmotnou židličku, zmáčkla páku 

zmrzlinovače a natočila si trošku vanilkové do kafe. Její obvyklá snídaně.  

Skleněnými dveřmi proniklo dovnitř světlo a namalovalo jednoduchý obrazec na mramorovou 

podlahu. Do otevření zbývalo už jen pár minut. Soňa se prudce shýbla pro přepravku a v zádech jí 

projela ostrá, pronikavá bolest. A sakra. Už zase. Nenápadně vyndala růžovou tabletku z kabelky a 

zapila ji vodou. Měla je u sebe pořád. Při každém odchodu z domu si pečlivě kontrolovala, jestli tam 

má to platíčko. Co kdyby… 

Monika odhrnula závěs a vyčítavě na ni mrkla. „Já tě vidím.“  

„A co mám dělat…když ty rehabilitace nezabírají… “ Neměla sílu na nic a na Moniku už vůbec ne. 

Zkušená pracovnice, která tu dělala od založení firmy, válcovala svou razancí i podstatně silnější 

ženský.  

„Ty pořád neřešíš příčinu. Řešíš jen důsledky. Proč si myslíš, že ti rehabilitace nepomáhají? No proč?“ 

„Protože příčina je někde v tobě. Kdybys byla šťastná a spokojená, tak bys problémy neměla.“ 

Deklamovala s neutuchajícím zápalem.  

Soňa jen potichu vzdychla.: „Jo, to už jsi říkala.“ Byl to jejich věčný spor, vlastně ani ne spor, jen 

nekonečný proud doporučení, kterými jí Monika častovala. Pokaždé, když se jí záda na chvíli zlepšily, 

doufala, že jí konečně bude moct říct, dej mi s tím pokoj. Jenže… Asi byla fakt vadná. Každopádně 

prohrávala s Monikou ten nejdůležitější ženský souboj, závod o to, která je šťastnější.  

„Proč konečně nezavoláš tý léčitelce, co jsem ti na ní dala kontakt? Čeho se bojíš?“ pokračovala 

Monika v intenzivním útoku. 

Čeho se bojí? Tuhle otázku si kladla už několik měsíců. Třeba toho, co zjistí?  

Světla se rozsvítila. První zákazníci vešli důstojným, klidným krokem, jako vždycky.  

„A co Honza? Milujete se spolu vůbec?“ Zašeptala Monika potichu a pak se úplně klidně obrátila na 

první zákaznici.   

 „Dneska si objednej už sama,“ vyzvala matka u pultu asi pětiletou dceru. Holčička se 

začervenala a neřekla nic.  
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 Scénka se opakovala už poněkolikáté, pokaždé bez úspěchu. „Já budu hádat, jo?“ Vložila se do toho 

Soňa. „Ty budeš chtít…kafíčko,“ vybafla náhle.  

„Ne, to ne,“ odpověděla holčička zaraženě. V obličeji se jí objevilo takové to vážné dětské zklamání, 

že ani dospělí nejsou vševědoucí.  

„Tak …možná…zmrzlinu?“ 

„Jo.“ Kývla šťastně a roztřesenou ručičkou převzala kornout. Chvíli to vypadalo, že jí spadne, ale 

nakonec to ustála.   

„Tak co? Neodpověděla jsi mi,“ otočila se na ni Monika urputně znovu.  

„Prosím tě, ty máš otázky. …Moc často ne. Když mě bolí ty záda…. Tak to moc nejde.“   

„No vidíš. Je to tvoje obrana,“ znělo to téměř jako vítězný pokřik. 

„Jaká obrana?“ zatvářila se nejistě. 

„Obrana před milováním. Máš v sobě nějaký blok. Možná ti nějak ublížil, třeba nechtěně. A teď je to 

v tobě, uvnitř a ty ho na nevědomé úrovni odmítáš. Musíš ze sebe dostat nejdřív všechny tyhle 

zapouzdřené věci a …teprve pak se těch bolestí zbavíš. To mi věř.“  

Vypadala tak zapáleně a nadšeně, že Soňu napadlo, že řešit cizí život je vždycky snadnější a 

zábavnější, než svůj vlastní. Pak ale ta myšlenka kamsi vyšuměla a zbyl jen nepříjemný otazník.  

- -      - 

Pověsila kabát na věšák a na botník položila tašku s nákupem. 

„Co bude k večeři?“ Zeptal se Honza jako obvykle a pustil si televizní zprávy. 

„Karbanátky.“ 

„To je fajn, ty mám rád.“ 

„A mě máš taky rád?“ Vystřelila přímou otázku. 

„Cože?“ Trhnul sebou, jakoby ho přistihla při něčem nedovoleném. „Přece, kdybych tě neměl rád, tak 

bych s tebou nebyl, ne? Co je to za divná otázka?“  

Už zase špatně skloňoval. „Monika tvrdí, že mě bolí záda, protože máme problémy…“  

„A my máme problémy?“ zadíval se na ni překvapeně. „To jsem si nevšiml. Já myslím, že jediný 

problém, který máme, je Monika a ty její pitomý kecy. Vykašli se na ni.“ Pokusil se ji pohladit.  

Vysmekla se mu. „Nemůžeš se divit, že hledám důvody… a snažím se to řešit…Třeba je to opravdu 

tím, že nejsem spokojená, že jsem ve stresu … co já vím…“  Olej na pánvi zaprskal.  

„Kašli na ni,“ ozval se znovu prosebně. Je to nešťastná, bláznivá bába. Žádnej normální chlap s ní 

nevydrží… vždyť komu by se chtělo žrát ty její naklíčený semínka…“  

Až do téhle chvíle si nebyla jistá, teď ho najednou viděla novýma očima. Rozvalený v křesle, baštil 

karbanátky, lehce si přitom pomlaskával. Nakonec labužnicky vytřel mastnotu z talíře chlebem. 

Přízemní chlapík s rostoucím panděrem, snad odněkud z pravěku. 
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„Víš, možná nemá pravdu ve všem, ale opravdu se sebou musíme něco udělat…začít na sobě 

pracovat … chápeš?“  

Neřekl raději nic. Obklopená zvláštní zářivou aurou, stahovala se do sebe. Bylo čím dál těžší k ní 

proniknout.  

- -     - 

To ráno nemohla vstát s postele. Bolest pulzovala po vnitřní straně nohy, lýtko necítila. Byla to zrada 

všeho, v co poslední měsíce věřila. „Možná je to jen přechodné zhoršení… jak všechny ty skryté 

nánosy ve mně vyplouvají nahoru a tělo se čistí…“ otočila se na něj, v očích slzy bolesti. 

„Já v žádný pitomý nánosy nevěřím,“ obořil se na ni a vytočil číslo záchranky.  

- -     - 

„No, byl to opravdu pořádný výhřez. Utlačoval nervový kořen, takže hrozilo ochrnutí. Vím, že jste 

preferovala alternativní řešení, ale můžu vás ujistit, že ve vašem případě byla operace naprosto 

nezbytná. Měla jste přijít dřív, jen jste se zbytečně trápila,“ podal jí doktor papíry se zprávou.  

-  -     - 

„Tak poslední rehabilitace,“ usmála se na Honzu a pověsila klíče na věšák.  

„Jo, jsme rád, že to máme za sebou.“ Odmlčel se. „Po pravdě…čekal jsem, až to bude dořešené… 

nechtěl jsem s tím začínat, dokud ti bylo tak blbě…ale teď to snad už můžu říct… já někoho mám. 

Není to zatím vážný, ale je mi s ní dobře…“  

Překvapilo jí, že to vůbec to nebolelo. Jako když pozorujete, jak se na vás řítí kamion, víte, že přijde 

náraz, ale zatím je to svým způsobem zajímavé. „Takže Monika měla pravdu, když říkala, že naše 

manželství za nic nestojí,“ konstatovala s podivným, masochistickým uspokojením.  

„Ta tvoje Monika…“ vzdychnul. „Ne, když s tím začala, tak já nikoho neměl. Ani mě to nenapadlo. To 

až pak…když začaly ty tvoje meditace, cvičení, diety a ponory do hloubi duše. Pokaždý to bylo jak 

výčitka, koukej, jak se rozvíjím, zatímco ty jsi k ničemu … Já…jsem jen obyčejnej instalatér… Nebaví 

mě pořád něco dokazovat… a varoval jsem tě, pamatuješ?“ zašeptal nakonec potichu.  

Za otevřenými dveřmi zahlédla sbalené kufry. „Tak zůstaň.“  

 „To nejde,“ zavrtěl hlavou. 



Literární Vysočina 2017  

Tereza Dobšovičová 66 

Tereza Dobšovičová 

JÁDRO PUDLA 

Když jsem byl malý, rodiče koupili psa. Byl to šedý pudl, vysoký asi třicet centimetrů, přesně s 

tou podivnou srstí, která se dá stříhat jako keře v zámeckým parku, s dlouhýma ušima, se kterýma 

jsem si vždycky hrál na vrtulník. Jmenoval se Anetka, protože Anetka byla jedna holčička, do které 

jsem byl ve školce fatálně zamilovaný, a už jsme plánovali svatbu. Pudl Anetka byl kluk. 

 Už odmalička jsem měl velké ambice, aby se z Anetky stal bojovný pes. Rodiče mé nadšení 

pro tyto zápasy nesdílely a nejednou přemýšleli i o tom, jestli se mnou nejít kvůli, podle nich pasivní 

agresivitě k psychologovi. Pamatuji si, jak jednou vešli ke mně do pokoje a dívali se zděšeně a 

ustaraně zároveň. Já jsem se na ně smál s dírou v zubech, až jsem mámu rozbrečel. 

 Anetce jsem tenkrát oblékl své červené tričko a házel mu kousky svačiny, kterou jsem 

záměrně ve škole nedojedl. Nejvíc šel po samotném salámu, tak jsem jeho části přivazoval na plyšové 

psy a Anetka se s nimi pral, až jednomu utrhl ucho. 

 Po tomto incidentu jsem Anetku měsíc neviděl a rodiče to odůvodnili jeho výletem do lázní k 

babičce Emilce. Abych se doma nenudil, přihlásili mě do náboženské nauky, abych našel mír a aby se 

ze mě v budoucnu nestal třeba krvelačný vrah, a také do karate. 

 Náboženství mi vydrželo měsíc a karate dvě hodiny. 

 Během tohoto osamělého měsíce jsem se skamarádil s Radimem, jedním klukem, kterého 

jsem vídal v družině. Paradoxně mě tento vzorňák údajně zkazil. Jednou jsem tvrdil naší družinářce, 

že máma ani táta pro mě nemůžou přijít, tak mám jít domů sám. Družinářka mi nejdřív nechtěla věřit, 

ale když jsem řekl, že půjdu s druhákem Radimem a že bydlíme na stejné ulici, nakonec mě pustila. 

Radim šel ještě do knihovny, aby půjčil sestře knížku do školy. Byl jsem v knihovně vůbec poprvé a 

tolik knih jsem nikdy neviděl. Nakonec jsem si také jednu vypůjčil domů. 

 Mezitím rodiče zavolali policajty, když mě v družině nenašli, a ti povolali tři hlídky, aby mě 

našli, ale stejně nenašli, protože mezitím jsem už seděl doma a četl si půjčenou knihu. 

 Když se Anetka vrátil, i nadále jsem ho cvičil k zápasům, ale jenom pozdě v noci, kdy jsem měl 

spát a rodiče už taky dávno spali. Najednou jsem byl hodný a táta se ptal, kde je to jádro pudla. 

 Tento měsíc mi ovlivnil celý můj život. Za prvé, stal jsem se velkým čtenářem a po celou 

základní školu jsem chtěl být knihovníkem. Za druhé, když jsem se později doslechl od Goetheho 

znovu o jádru pudla, rozhodl jsem se stát doktorem. 

 Ne z důvodu, že bych snad byl filantrop nebo se vyžíval v lidském těle, ale proto, abych se 

naučil pitvat, a až Anetka jednoho dne umře, mohl jsem to jádro pudla vidět na vlastní oči. 

 Anetka umřel jedno léto, když se v lese otrávil nějakou jedovatou houbou. Poté, co jsme celá 

rodina dotruchlili, jsem se nabídl, že Anetku pohřbím u babičky na zahradě. Vzal jsem Anetku do 
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igelitky, jel jsem k babičce a domů jsem se vrátil zase s plnou igelitkou a Anetku jsem prozatím uložil 

do sklepa. 

 O víkendu šli rodiče na oslavu padesátin svého kamaráda z vysoké. Hned jak odešli, přenesl 

jsem Anetku do koupelny a mrtvé tělo položil do vany. Když jsem ho tam tak viděl bezvládně ležet, 

znovu jsem se rozbrečel nad svým nejlepším kamarádem, nebyl jsem schopný pohybu ani slova, jen 

jsem tam seděl s prsty ve vlasech a snažil jsem se vzpamatovat. Trvalo to celou hodinu, v koupelně to 

neuvěřitelně páchlo mrtvolou. Připravil jsem si nůž a brousek. 

 Stál jsem nad Anetkou s ostřím v ruce a viděl jsem to malé štěně, když jsme si ho dovezli 

domů, dali do malého pelechu a připnuli mu malý obojek a já si s ním hrál. Když jsem mu poprvé řízl 

do břicha, vzpomněl jsem si, jak jsem s ním chodíval na dlouhé procházky a povídal si s ním o všem 

možném. Zavřel jsem oči a čáru řezu jsem vedl jen po paměti. Pak jsem se podíval a bylo mi na 

zvracení, sedl jsem si na zem a opřel jsem se o vanu, rozptýlil jsem po koupelně máminu voňavku. 

 Každé další říznutí by bylo jen touhou vrátit ho zpět – zoufalstvím a doufáním. Chyběl mi víc, 

než knoflíková dírka chybí knoflíku. Stýskalo se mi. Chtěl jsem ho tady a teď. Jakkoli. 

 K ničemu dalšímu jsem se nezmohl. Už asi nikdy nezjistím, jestli je jádro pudla v mozku, v 

srdci, nebo v žaludku. Nebo úplně jinde? Rodiče se domů vrátili po druhé hodině ráno, byl z nich cítit 

alkohol, pili až příliš. Smáli se, byli hluční. 

 „Co to tu smrdí?“ zeptala se máma. 

 „To netuším,“ odpověděl jí táta bujaře. 

 Ležel jsem v koupelně schoulený v klubíčku a třásl jsem se. Bolely mě oči, už několik hodin 

jsem se upřeně díval na hřeben, který ráno vypadl z poličky a nikdo ho nevrátil zpátky. Nepřemýšlel 

jsem o ničem jiném, než o hřebenu. V ruce jsem stále svíral špinavý nůž, krev na něm už byla zaschlá. 

 Potom se otevřely dveře a já viděl mámu, v těch dlouhých šatech, a tátu za ní, v tom obleku a 

v bílé košili, zírali úplně stejně, jako když jsem tenkrát cvičil Anetku a on držel v puse modré ucho. 

 „Já nechci být doktor,“ zašeptal jsem chraplavým hlasem. 

 Znovu jsem mámu rozbrečel. 

 Nevěděli, co se mnou mají dělat. Ani já jsem si nevěděl rady, nevěděl jsem, co bude dál, bál 

jsem se Anetky, že vstane z mrtvých a s tím rozpáraným břichem ke mně přijde a řekne mi, že jsem 

ten největší hajzl na světě, že on by mě normálně pohřbil a nesnažil se mi ublížit ještě po smrti. 

 Máma se mnou zůstala vzhůru až do rána, četla mi jako malému z dětských knížek a já se 

pořád kýval dopředu a dozadu, vlasy jsem měl rozcuchané, oči červené a napuchlé, pod nimi černé 

kruhy, lekl bych se sám sebe. 

 Táta odvezl Anetku a nikdo mi nikdy neřekl kam. Na dušičky dávám Anetce svíčku před 

panelák, kde jsem vyrůstal, ačkoli tam už nebydlím ani já a ani mí rodiče. Po této šílené události jsme 
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se přestěhovali do jiného města, kde máma pracuje jako ekonomka a táta jako právník a kde jsem já 

začal chodit na střední školu a život jde, nezastavil se ani na okamžik. 

Stalo se to před dvěma lety, byl jsem ještě dítě, co nevědělo, co dělá, co chtělo, aby jeho 

kamarád ožil, co možná doufalo, že v tom jeho jádru najde kámen mudrců a ten ho oživí. Že si zase 

budou hrát, budou povídat, budou spolu chodit na procházky, budou se smát. 

Proč ti to všechno říkám, papoušku? 
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Luciana Klobušovská 

TAJNÁ  ZÁSUVKA 

  V roce tisíc devět set čtyřicet devět jsem se narodila jako třetí dcera do míšeného manželství. 

Poválečné dítě, kde maminka byla Římskokatolického vyznání a tatínek se /před sňatkem s ní/ vzdal 

své židovské víry. 

  Starší Marcela přišla na svět hned po návratu tatínka z války, v roce tisíc devět set čtyřicet šest. 

Nejstarší Janu maminka porodila, když již náš otec ilegálně na začátku války odešel za hranice, aby 

pomáhal světu od nacismu z jiné země. 

  Sloužil jako tankista u prvního tankistického sboru tehdy Československé části ¨Britské 

armády.Vracel se do vlasti ze západní strany. Tehdy se naše armáda  musela zastavit v Plzni. Že nejen 

Sověti nás osvobodily, že osvobozoval i on nám  neříkal. To až když jsme byly starší. Víte, například o 

útěku v roce tisíc devět set třicet devět nám vyprávěl pouze jedenkrát. 

  Tehdy jsem si ani neuvědomovala, co je medaile. To tak zvláštní slovo. Možná koruny z nějaké jiné 

země.Ale věděly jsme, že nějaké má. I kde je má. Ale netušily jsme tedy za co. Tak jednou ta nejstarší, 

co již chodila do školy žadonila za nás všechny tři nezbednice. Ať nám ukáže, co má v tajné zásuvce 

sekretáře. 

Tím se nám od tatínka dostalo několik slov spojených s válkou: 

"¨V sekretáři jsou nějaká vyznamenání za boj Není se čím chlubit! Ve válce platí Zabij! Nebo budeš 

zabit.¨ Tak jaképak hrdinství". 

  I jako malé jsme myslím nějak divně ztichly. Již nás ani nezajímalo, jak se táta do té tajné zásuvky 

dostává 

Protože o to nám asi šlo hlavně. 

  Dodnes /po více než šedesáti letech/ občas vidím tu tvář. Stejně jako slyším ten nepopsatelně 

zastřený tón hlasu. Každé z těch málo slov působilo současně rázně, krátce a přitom jako by 

obsahovalo i bolest, která mě v mé fantazii a citlivosti bolela. Málem ´mne střílela. 

  Od toho dne jsem se vyhýbala i možnostem ta vyznamenání vidět, prohlédnout si je. Současně jsem 

tatínka obdivovala. Od této příhody pro mne hrdinou byl a je dosud. 

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

Vyprávět u stolu a sedět u počítače? Tak to je veliký rozdíl Nový styl, mnou zvaný "Rádobybásničky" 

jsem psala "do šuplíku" snad přes padesát let. Ale pak jsem ovdověla. Manžel, po třinácti letech velmi 

vážné nemoci zemřel. Nejen on na mně, já na něm /se svými chorobami byla velmi závislá. A celý 

chod naší domácnosti. Najednou sama. Děti již žily své životy, domov opustily léta před jeho smrtí. 

Díky pečovatelské službě, zdravotní sestře, osobní asistenci a snahou mých dětí se můj život dostával 

na zcela novou dráhu. 
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  Ale co s časem! Jak uspořádat den, když fyzické síly nejsou? Šťastni ti, co mohou hudrat, co mají 

práce. Když se nemůžete unavit  prací, tak žal přetrvává. Kéž by šel stranou. Alespoň na pár okamžiků. 

  

  Vidíte! A tady pomohl literární festival v městečku Chotěboř. První mé příspěvky tam byly zasílány, 

myslím po dva roky, vlastně bez mého vědomí.  Dcera  využila možnosti tehdy začínajících 

počítačových technik v práci a vybrala sama.Třetí rok jsem se již zúčastnila fyzicky.  

Každý, kdo píše, doufá, že se vyjádří trefněji, že pomůže těm, kteří psát nemohou a neumí vyjádřit své 

pocity, potřeby, problémy. 

  Potřeba psát je tak silná, že se nedá přestat. Ale pro někoho to může být současně náplň volného 

času. Říkejte si tomu třeba, že jde o takový vlastní striptýz před veřejností. O upozornění na 

nežádoucí jev naší společnosti. Pro mne to bylo vše dohromady. A dnes si uvědomuji, že šlo i tak 

zvanou vlastní terapii: Vypsat se. 

  Takže díky FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA,ať jej vede, organizuje pan Petr Musílek, básník z 

Chotěboře, nebo již léta básník Radek Lehkoživ a Zora Šimůnková. Je to jediný literární festival, 

kterého se zúčastňuji. 

 

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, TAKÉ ALE MOHOU KLAMAT  

  Měla jsem manžela dlouhou dobu v zahraničí. Jako novopečená manželka a maminka malého 

chlapečka jsem byla netrpělivá zpráv od idolu všech mužů. Tedy od toho svého. Dostala jsem dopis, 

kde doporučoval spojit se s jednou paní. Bydlí tam a tam. Je to manželka jeho spolupracovníka. Více 

že se dozvím přímo na místě. 

  Název čtvrti nevěstil nic moc dobrého. Napovídal dobrodružství podobné vyprávění o pražských 

|Pepících. Tak jsem tenkrát (omluvou je můj tehdy velmi mladý věk) měla obavy na uvedenou adresu 

jít bez doprovodu.Ale nikoho jsem nesehnala. A tak jsem jednoho dne tedy stála sama za těmi 

správnými dveřmi Co mne za nimi asi čeká? Ještě než jsem zazvonila, byla jsem negativně naladěná. 

Otevřela mi mladá žena. Byla ale nanejvýše dbalá na svůj zevnějšek. Nutno podotknout, že v roce 

1967 bylo nezvyklé, aby žena, když je doma měla na sobě dlouhou sukni. Vlastně se nosily i venku 

spíše minisukně.Navíc byla na tu dobu hodně nalíčená. Za dne bílého! Hned na prahu dveří jsem 

dotyčnou zařadila. V duchu jsem si řekla:: 

Patří do pytle prázdných nádob. I když na pohled jde o pohlednou prázdnou nádobu". 

  Došlo na obvyklou kávu. Tu kávu piji do dnes ve společnosti té stále upravené, hluboce citlivé a vždy 

moudré ženy. Má takový rozhled, že mnozí z nás by se měl raději schovat.Nebo jak se to říká? Určitě 

nepatří mezi prázdné nádoby. 

  Vyprávěli jsme si tenkrát dlouho a vlastně vždy dlouho. Platilo by o nás to rčení jak když dvě  po 

dvaceti letech propustili z vazby, kde trávili celý  čas ve společné cele, loučily se  se slovy:"Stav se, ať 

si to můžeme dopovídat!". 
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  Má přítelkyně není ani sobecká, a určitě není líná. Za krátko mi také ušila dlouhou domácí sukni. 

Byla z večerních šatů po mé mamince. Bylo mi v ní dobře. Měla jsem ji moc ráda i proto, že byla 

opravdu pohodlná a praktická. Navíc jsem se v ní cítila tak nějak žensky upravená. 

  Ty maminčiny šaty byly vzadu delší. Sukně vznikla ustřihnutím živůtku a v pase navléknutím do 

gumy. Měla jsem ji novou a čekala jsem návštěvu. No, a co jsem si musela vzít na sebe, jako úplně 

normální ženská? V té sukni svou kamarádku z dětství určitě oslním. Ona je takový, na rozdíl ode 

mne, sportovní typ. 

Její pohyby, její smích nejvíce myslím vystihuje její přezdívka. Je to Kobyla. Ještě mezi námi vidím 

jeden rozdíl. Ona se moc,moc bojí. Já ne. I když jsem o nejméně dvě hlavy menší 

  Jak jsem již uvedla, žila jsem sama s malým synkem.  Večer se hodně protáhl. A konečně jsem přišla 

na to, proč se nezvedá k odchodu. Nebylo zbytí. Musela jsem návštěvu v brzkých ranních hodinách 

doprovodit až před její dům. Cestou jsme míjely naše krásné sady, zahrady s jejich květinovými 

záhony a také truhlíky/nepromyšleně danými/ před  okna v přízemí činžáků.Kobyle jsem vysvětlila,že 

většina těch květin mi po návratu domů budou patřit. 

  Se svým hostem jsem se rozloučila. Co květlo jsem pokosila. Protože jsem se chovala jako vandal, 

spěchala jsem od míst svých činů. A samosebou také strach, aby se doma samotný spící synek 

neprobudil, než se vrátím. Řeknu vám, ještěže jsem ten pugét měla. Cestou jsem potkala společnost 

mladíků. Očividně ovlivněných alkoholem. Chtěli se vnucovat, až se stávali agresivní. Jeden ale byl 

možná střízlivější. Pravil: "Nechte ji! To je ňáká virtózka. Číhněte těch kytek!". V té chvíli jsem měla 

kytici ještě raději, a to i když byl kradený. Prvně jsem prožívala dosud nepoznané chvíle strachu. 

Dveře do domu jsem vyděšená ani na poprvé nemohla odemknout . Zamknout? To již vůbec nešlo. 

  Vracím se domu za svítání....Tak abych vůbec nevzbudila nikoho ze sousedů. Také, aby se podle 

zvuků, nebo rozsvícení v domě  ona parta mládenců nemohla orientovat, kde právě jsem. Aby se 

nedozvěděli ve kterém bydlím patře....Spěchala jsem tedy po svých po schodech až do našeho, 

čtvrtého poschodí tiše jako myška. Dotýkala jsem se jednou rukou zábradlí, v levé objímala můj lup. 

Ve druhém patře jsem  cítila, že mi někdo sahá na lýtka. Ve třetím jsem  již ale vyjekla. To byla 

zvyšující se hrůza. U kotníků jsem něco cítila. Možná něčí hlavu. 

  Konečně úleva. Nepopsatelně krásný pocit, když jsem se již mohla opřít o vchodové dveře do mé 

garsonky z té vnitřní strany. Okna byla do dvora. Tak jsem ||Nahmatala vypínač v předsíni a 

rozsvítila. Na protější zdi mne uvítalo zrcadlo. V něm jsem spatřila sebe v dlouhé sukni. Došlo mi. 

Cestou domů ta vykasaná sukně povolovala. Sahala až po kotníky. Strach se tedy stupňoval s 

uvolňováním vykasané sukně, s prodlužováním její délky do původní.  

  Tedy šaty nejsou všechno. Možná dělají člověka, podle písně, co zpíval pan Voskovec s panem 

Werichem. Pro nás ženy jsou šaty určitě zvláště důležité. Ale uznejte, já se tenkrát přesvědčila, že 

také mohou silně klamat. A nejen ty flamendry, kteří mi zkřížili cestu.  
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Vlastimil Shaana Šantroch 

Jak jsme šlapali zelí  

Před mnoha a mnoha lety, za sedmero horami a sedmero řekami jsem byl mladý kluk, který „kroutil” 

druhý rok základní vojenské služby u tankistů v Týně nad Vltavou, jako poddůstojník „zašitý” v kanclu. 

Byla to ta kasárna, která možná znáte z filmů Kameňák. Jezdívali jsme si hrát na vojáčky do míst, kde 

dnes stojí Temelín. Ale o tom (možná) někdy jindy.  

Důstojníci nebo jak se tenkrát říkalo lampasáci či gumy se dohodli s nějakými zemědělci na druhé 

straně republiky v Teplicích nad Metují na nějaké výpomoci a poslali pár „vejtřasek” s řidiči a veliteli 

vozů na svážení mrkve z polí do skladů. Byli jsme tam asi měsíc, jezedáci sbírali, nakládali i vykládali 

mrkev, kterou my jako grófové jen převáželi. 

Měli jsme se tam jak prasata v žitě. Jedním slovem - veget. Jezedáci se o nás vzorně starali a moc si 

nás chválili. A to i přesto, že jsme tam udělali párkrát ostudu na místních tancovačkách. Pár rvaček v 

hospodách, podobná mladická zaškobrtnutí a jiné nerozvážnosti. Zpátky do kasáren s námi putovaly 

horoucí díky a písemná pochvala. 

V týnských kasárnách jsme se ani nestačili ohřát. Jako osvědčená parta hic, ti ostřílení borci, jsme byli 

vysláni na pomoc našemu socialistickému potravinářskému průmyslu. Cíl naší mise byl národní 

podnik Fruta v Dobrušce. 

První den jsme uklízeli fabriku a právě tady jsme objevili nádrž zkvašeného moštu. Příšerně jsme se 

ožrali a okusili parádní zkvašenou kocovinu. Naštěstí byl pátek a do nové práce jsme stihli přes víkend 

vystřízlivět. V pondělí nás naložili do auta a vyrazili jsme do odštěpného závodu šlapat zelí. 

Možná se vám také vybaví představa babky ve vykasané sukni s nemytýma bosýma nohama šlapající 

v sudu zelí. Možná se vám vybaví představa čtyř vojáčků v sukňovitých trenclích s nemytýma bosýma 

nohama šlapající v sudu zelí. Kdepak, všechno bylo jinak. 

Vyfasovali jsme a navlékli si bílé gumáky, a pak čtyři vojáčci v maskáčích, čtyři chlapi vlezli do 

vykachlíkovaného bazénku velikosti malého pokojíku. 

A začalo se sypat zelí. Nějaký chlapík venku házel hlávky na gumový pás, občas přihodil lopatku soli a 

kdovíčeho dalšího. Hlávky projely krouhačkou. A zelí padalo a padalo. Když napadala asi 

deseticentimetrová vrstva, začali jsme hamtat, šlapat, dupat a dusat. Šlapali jsme a šlapali, až zelí 

začalo pouštět šťávu. Pak krouhač přisypal další vrstvu, následovala další deseticentimetrová vrstva a 

další a další. Takhle to pokračovalo až nějakých dvacet centimetrů nad úroveň pomyslného stropu 

bazénu. Zelí se pak přikrylo voskovým papírem a paletami s kameny a nechalo se zrát. 

Nevěřili byste, jak neskutečně pitomá, nudná a ubíjející robota to byla. Několik dnů jsme chodili 

napříč malým bazénkem jako malé stádečko blbců. Nebo jako skupinka vězňů na malém dvorku. 

Myslím, že právě tehdy nám začalo trochu kapat na karbid. 

Den za dnem se vlekl v monotónním šlapání. Opustil nás už skoro všechen optimismus, když v tom se 

ve vedlejším bazénku zjevil zázrak. Ptáte se jaký? Objevily se tam čtyři mladé krásné blonďaté Polky, 
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holky krev a mlíko, které měly stejně otravný úkol jako my. Jako muži činu jsme hned popadli 

příležitost za pačesy. 

Slovo dalo slovo a vytvořili jsme po dvou párech na každý bazén. Ochotní dělníci z fabriky nám půjčili 

magneťák a osm párů nohou se roztančilo v nakrouhaném zelí. Je skoro k neuvěření, jak nám to 

najednou šlo od ruky, tedy vlastně od nohou. A je klidně možné, že i vy jste tenkrát jedli to naše 

taneční zelí. 



Literární Vysočina 2017  

Liboslav Kučera 74 

Liboslav Kučera 

Vánoční elegie 

         „Ale pane redaktore, ten příběh by si nutně zasloužil být  uveřejněn  o vánocích.“ Tak tohle jsem 

se přímo bál svému informátorovi slíbit. Pán přišel na výzvu naší redakce, kdy jsme se snažili získat 

nějaké náměty do kulturní okresní rubriky.  Přeci jenom redakční termíny uzávěrek jsou někdy 

nevyzpytatelné. A tak pán trochu slevil: „ Nebo dobře, otiskněte si jej kdy chcete, ale čtenář, laskavý 

čtenář nechť jej konzumuje v období vánočním. Jenom tehdy lze vlastně porozumět konání  osob o 

kterých vám budu vyprávět. Protože číst v parném létě o rozsvěcení  kouzelných barevných světélek 

za okny zasněžených chaloupek v podhůří  Krkonoš, no to uznejte, pane redaktore, to není to pravé 

ořechové.“   Ani toto jsem mu nemohl slíbit. Noviny sice mají jepičí život, ale kde máte zaručeno, že 

nějaký zapomenutý výtisk se neobjeví na dně prázdninového kufru jako obal vycházkových sandálů. 

Takový dovolenkář v zahraničí je potom po českém tištěném slově hladový a je schopen si na 

rozpálené pláži přečíst i starý výtisk. Ale to již opravdu nemohu ovlivnit. Takže, vážený čtenáři.  Číst 

následující řádky jindy, než v čase vánočním je pouze na vašem osobním   riziku. 

           „Bylo nebylo,   stalo se to v dobách, kdy ještě okolo tratí bylo tolik zimy, že traťmistr musel 

nechat stavět zásněžky. To bylo dokonce tak dávno, že na kolejích se pohybovaly vlaky pouze 

jednoho dopravce  a  kdy  ještě motorové vozy přivěšovali vlakvedoucí a průvodčí.“ Tehdy se můj 

informátor  na chvilku zarazil a potom zdůraznil, že v psaném textu musí být ve slovese  „přivěšovat“  

napsáno  tvrdé  „y“ protože tuto funkci vykonávaly převážně ženy. A v našem vánočním příběhu to 

má svoji důležitost. 

          „  Na Štědrý den odpoledne vyjel z okresního města samotný, železničáři říkají  sólo, motorový 

vůz „dvěstědevadesátšestka“ vedený mladým strojvedoucím. Věděl, jak bude služba probíhat …  

V ten den se totiž všichni na trase k sobě chovají tak nějak jinak. Lépe a slušněji.  Ve stanicích, kde 

svítí na peronech ozdobené smrčky  přicházejí  výpravčí  až pod okna strojvůdcovského stanoviště  a 

rukou podáním si popřávají  pěkných svátků.  Z dopravních kanceláří mávají operátorky . U 

závorářských stanovišť vesele salutuje zachumlaná obsluha od svých klik. Znají se všichni, za ta léta 

strávená na železnici, ale ten den je prostě jiný. Slavnostní sváteční nálada ale neprostupuje jenom  

mezi  železničáře.  I cestující veřejnost je tím datem v kalendáři  zasažena .  Dnes kdo nemusí, nikam 

se ,hlavně vlakem, netrmácí. Protože ale v těch časech ještě nebyl počet automobilů tak tristní, jako 

nyní, používaly  se hromadné dopravní  prostředky. Sváteční  dopravní redukce také nebyly 

v takovém rozsahu uplatňovány a tak vlastně byly vlaky obsazeny docela nevánočně.  Kam tak všichni 

jedou?  Několik prodavaček  spěchá ze svých svátečních směn domů. Prarodiče s dárečky jedou 

strávit Štědrý večer ke svým dětem a vnoučkům.  Tamta stará žena se vrací ze hřbitova, kde byla 

rozsvítit a nyní spěchá domu ke svému pejskovi, protože už jinou živou bytost na tomto světě nemá….  

A samozřejmě pár železničářů se rozváží  po stanicích na trati, aby vyměnili  své kolegy. Ti první mají 

již po večeři, ke které doma usedli odpoledne a ti vystřídaní usednou k večeři zase poněkud déle, ale 

u svých rodin. 

               A potom tady byla Andělka.“ „ A proč zrovna Andělka? Proč ne třeba Blanka nebo Radka?: 

jsem nesměle špitnul.“ Pán se zakřenil: „  No protože je Štědrý den a  proto  prostě Andělka.  Je to  

vlakvedoucí, která jako  mladá a svobodná   dostala tuto sváteční odpolední směnu proto, protože to 
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tak na železnici  odjakživa bylo. V době, o které se v příběhu jedná si několikrát vánoce odslouží a 

později, až bude vdaná a mít  děti, tak bude mít volno a sváteční služby převezmou mladší. 

              Tak už máme v našem příběhu, pane redaktore,  mladého mašinfíru, vlakvedoucí Andělku a 

motorový vůz dvěstědevadesátšestku.  Ten se vyznačoval jednou zvláštností.  Na stanovišti 

strojvedoucího nebyla za řídícím pultem sedačka, ale lavice pro dvě osoby. A i ta lavice má v našem 

příběhu svoji roli.“ Pán se zasnil a já jsem si v té chvíli nedovolil přerušit mu jeho vzpomínkovou nit. 

Šel jsem nám uvařit redakční kávu.  Když jsem se vrátil z kuchyňky s kouřícími hrnky,  stále ještě seděl 

a koukal vnitřním zrakem někam nad zarámovaný prezidentský portrét visící na zdi nad psacím 

stolem. Copak tam asi viděl. Že by tu dívku v uniformě?  A tak jsem mu zcela nepoeticky vstoupil do 

myšlenek. „Tak jak to s nimi dopadlo, s Andělkou a s tím mladým strojvedoucím, pane?“ „Nu, jak by 

to dopadlo, když je venku taková atmosféra a dva mladí lidé jsou spolu na jednom stanovišti.  A ne 

jenom díky té lavici mají k sobě tak nějak blíž, víte?  Jak se venku začalo smrákat, tak tam za okny 

domků vedle zasněžené trati se rozsvěcí a lidé usedají ke štědrovečerní večeři.  Možná zpívají koledy, 

sledují pohádky v tehdy ještě černobílých televizích a zvenčí, z tratě za humny  slyší hučení 

hydraulické převodovky motorového vozu. A někteří myšlenkou zalétnou k posádce toho vlaku a litují 

jejich rodiny, které se musí tento večer obejít bez nich. A v tom je pane redaktore ta pointa. Andělku 

nikdo nečeká, ta je svobodná. Ale ten strojvedoucí  je dva měsíce po rozvodu a vynuceném odchodu 

od  dvou malých kluků. Tomu je ouvej. Myšlenkou je s nimi a jen díky služebním  povinnostem se 

statečně drží . 

    Ale nyní se drží  madla u řídícího pultu  a galantně udělá Andělce místo na své lavici. Ta není zase 

tak veliká pro dva, ale pro dva štíhlé jedince je zde místa dost. Když se přitisknou. A blízkost mladého 

a voňavého těla dělá divy.  Sváteční atmosféra opájí oba dva přítomné . Na stanovišti je příjemně 

teplo a venku za okny je již tma. Sníh se třpytivě jiskří mrazem a na tmavé obloze blikají hvězdy a svítí 

kulatý měsíc. Za okny okolo projížděných chaloupek jsou již rozdány dárky.  Na stanovišti 

dvěstědevadesátšestky jsou dárky rozdávány a rozbalovány postupně a vzájemně  až do příjezdu na 

konečnou stanici….“ 

„A to je všechno? Víte, pane, dnešní čtenář potřebuje nějakou dráždivou  koncovku příběhu!“, snažím 

se povzbudit svoji návštěvu. Pán se usměje: „Myslíte třeba sex na stanovišti? To by tam mělo být, 

v tom příběhu?“ Potom zvážní: „ Kdyby ten večer nebyl Štědrý , mohla by ta směna a nakonec i ten 

příběh tak skončit. Jak vy říkáte, akčně.  Ale já bych ten závěr nechal otevřený, aby si čtenář utvořil ve 

své mysli konec příběhu sám. Dle své obrazotvornosti a naturelu.“ Pán pokrčí rameny, dopíjí kávu a 

zvedá se ze židle. „ No počkejte, jak to opravdu dopadlo? Nemůžete mi to naznačit, alespoň tak nějak 

mezi řádky? 

Pán se ve dveřích otáčí a povídá: „ Tak ta dvěstědevadesátšestka jezdí stále, má již jiné označení  a 

také typ motoru, ale stejně dál tu kvílivou hydraulickou převodovku...“ Netrpělivě ho přerušuji: „ To 

mne ani nezajímá, ale co Andělka?“ „ Tak paní vlakvedoucí Andělka ještě pracuje u železnice a 

dokonce slouží na stejných trasách.“ „ A co ten mladý strojvedoucí?“ Pán se záhadně usměje, trochu 

zaváhá  a potom odpoví: „ Tak ten se již pomalu chystá do důchodu. A Andělku již od té doby nikdy 

neviděl.“ Pán za sebou zavírá dveře a já mám do kulturní rubriky povídku. Co na tom, že nekončí 

akčně a třeba svatbou. Život se přece neskládá jenom z uzavřených příběhů, ale je to neustálý sled 

setkávání a míjení. A o jednom pěkném setkání v určitém čase a místě je i tato povídka. 
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Jaroslava Bošková 

Byla jsem na přednášce pro seniory s námětem „Přijímání stáří“. Byly jsme tam samé ženy, muži asi 

aktivní stáří tráví jinak, promítal se film o starých lidech a potom nám pan doktor, psychiatr, položil tři 

otázky: mám se rád i starý, co je na stáří dobrého a podle Svěrákovy písničky „dal bych si ho ještě 

jednou (život)“. Že bych si ho dala ještě jednou jsem špitla asi jen já. Jinak byly názory- mladá už 

nikdy, dnes je hrozná doba, samý spěch a stres, strach ze ztráty zaměstnání, stáří si vůbec 

nepřipouštím, připadám si na šestnáct, zdravě se stravuji, cvičím, jsem aktivní, stáří je dobré v tom, že 

dělám jen co chci, nemusím platit v dopravních prostředcích a tak dále. Mě to ale přišlo trošku 

falešné, jako by si nechtěly přiznat, že jsou staré, jako by se vyhýbaly i jen na to myslet a proto tak 

přehnaně velebily toto období života. Mě se ale chtělo křičet: „ano, ano ano, dala bych si ho ještě 

jednou“. Jak bych mohla nechtít prožít znovu dětství, ten čas jistoty, kdy tu vždycky byli rodiče, starší 

sestra, babičky a děda, kamarádství sestřenic, společenství dětí, kdy nám patřila celá ves, tři čáry na 

ulici a hrála se vybíjená, u kapličky na četníky a zloděje a v parku na schovku, zjara kuličky a v zimě 

bruslení a sáňkování, v létě výpravy do alejí v polích na třešně a hrušky, s rodiči na borůvky, maliny a 

houby. Mám z dětství jednu vzpomínku, bylo to brzy zjara, spíš ještě v předjaří, vracely jsme se lesem 

z nějaké výpravy, pospíchaly jsme, protože už se šeřilo. Vyšly jsme na mýtinu, kamarádky se trochu 

zpozdily a já jsem se zastavila, abych na ně počkala. Nebe už potemnělo, jen na západě nad stromy 

vystupovaly červánky. Bylo ticho, ptáci již umlkli, když tu se v koruně ještě holé břízy ozval zpěv 

osamělého pěvce. Ten trylek jako by vyšel z mého srdce a mě od nohou až k hlavě proběhla vlna 

vzrušení, byla jsem šťastná i smutná, byla jsem plna naděje i strachu, očekávání, radosti i obav, srdce 

mě chtělo vyskočit z hrudi a mě bylo do pláče i do smíchu zároveň. Kolik bylo předjarních večerů, 

kolik ptáků jsem slyšela zpívat, ale jen jednou jsem prožila ten krásný pocit, jen jednou mě bylo 

dvanáct, jen jednou jsem začala dospívat a tu vzpomínku nosím v sobě skoro šedesát let. 

     A první lásky? Ty už přece ve stáří také neprožijeme, jsme příliš moudří, zkušení, opatrní. A co 

teprve mateřství. Na přednášce byly přece samé ženy a většina z nich měla děti, což si už nepamatují 

na štěstí, radost, pýchu, která nás naplnila po narození dítěte? Jestli jsem někdy přemýšlela o smyslu 

života, v tu chvíli jsem věděla, proč jsem na světě. Pokud nejsem přímo Einštein, může každou práci 

místo mě dělat někdo jiný, jen vychovat své děti musím sama, to nemůže udělat nikdo, protože nikdo 

jiný je nemiluje tak, jako já. A co teprve vnoučata, kterým jsem chtěla ukázat svět a často mě ho 

ukazují oni, protože mají pohled neovlivněný zkušenostmi a obavami, které s sebou nese stáří.  

     Možná by v dnešní době byl život jiný, než jsme jej prožili my. Také nikdo nemůže ovlivnit rodinu, 

do které se narodí, ale už může ovlivnit rodinu, kterou vytvoří. Možná by bylo více starostí a 

problémů, ale ty se mě v životě také nevyhýbaly, nabylo všechno růžové, byly i starosti a strasti, ale 

přesto: 

 

     Živote, kéž bych si tě mohla dát ještě jednou! 
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David Urban 

Výčitky 

Klára vložila do nákupního košíku poslední položku ze svého seznamu a vydala sek pokladnám. Kolem 

poledního tu nebylo tolik návštěvníků. Bohužel ani pokladních.Rozhodla se pro nejrychlejší způsob a 

přistoupila k samoobslužným pokladnám. Všechny čtyři byly obsazené. Pozorovala zákazníky a 

přemýšlela kolik času bude mít na uvaření oběda, aby stihla co nejrychleji odejít a stihnout začátek 

lekce spinningu. Nejbližší pokladna vpravo se během minutky uvolnila, ale Klára se zarazila, když do 

prostoru pokladen vstoupila mladá dívka oblečená jako zaměstnankyně supermarketu. Už se chtěla 

ohradit, že dívka předbíhá, ale ta prošla kolem prázdné pokladny k pultíku obsluhy. No proto, 

pomyslela si Klára. Odložila si košík vedle pokladny, vzala si pytlík rýže a projela čidlem. Pokladna 

nereagovala. Klára se podivila a zkusila načíst čárový kód znovu. Opět nic. Všimla si, že nad pokladnou 

svítí výstražné žluté světlo. Rozhlédla se po prodavačce obsluhy, ale ta byla zabraná v hovoru s 

mladou zaměstnankyní. Chtěla si urychlit platbu, odejít domů a nakonec tady zůstane ještě déle? To 

je k vzteku! Znovu si prohlédla pokladnu, tentokrát pozorněji a zjistila, že displej nehlásí obvyklé 

informace, ale upozorňuje zákazníka, aby si odebral všechny peníze a účtenku. Účtenka v automatu 

nebyla a mince také ne. V prostoru pro bankovky uviděla dvoustovku. Tak tady je problém. Někdo tu 

nechal peníze a odešel. Rozhlédla se kolem sebe, jestli se předchozí zákazník nevrací. Škoda, že si ho 

neprohlédla lépe, aby ho poznala a mohla mu peníze vrátit. Nikdo z venku se k pokladně nevracel. 

Všimla si, že v čekacím prostoru před pokladnami stál nějaký starší muž. Upřeně a netrpělivě ji 

pozoroval. Co teď? Co s těmi penězi? Nejspíš je zahlédl a zajímá ho, co s nimi udělám. Vytáhla 

bankovku a zjistila, že tam zůstaly dvě dvoustovky nikoliv jen jedna. Muž na ní určitě stále koukal. 

Úplně cítila, jak se skrz ní propaluje jeho pohled, ale odolala nutkání se otočit. 

Položila bankovky na automat vedle přístroje pro platbu kartou a rozhodla se, že pokud se 

zapomnětlivec nevrátí, odevzdá je. Kasa se zprovoznila a vyzvala ji k vyložení nákupu. Rychle načetla 

scanerem zakoupené věci a chystala se platit. Zvolila platbu kartou, zaplatila a pomalu si dávala 

nákup do tašky. Nenuceně se rozhlédla a viděla, že muž stále čeká a za ním se již staví další zákazníci. 

Žádná ze tří ostatních pokladen se zatím neuvolnila. Hm, co s nalezenými penězi? Má je tam nechat? 

Co když si je vezme ten muž. Nebo je má vzít a odevzdat obsluze? Proboha, proč se ten člověk, který 

to tu zapomněl, nevrátil. Vhodila do nákupní tašky poslední předmět, rychle hmátla po odložených 

bankovkách a odhodlaně přešla k obsluze.  

„Dobrý den, tady u té pokladny si někdo zapomněl peníze,“ sdělila Klára postarší prodavačce, ukázala 

na automatickou pokladnu a podala prodavačce nalezené bankovky.  

 

„Děkujeme,“ odpověděla jí překvapená žena a bankovky si převzala. Klára odešla z prostoru pokladen 

s příjemným pocitem, že udělala dobrý skutek a nějakému zapomnětlivci zachránila peníze. Odešla 

pár kroků ústřední chodbou obchodního centra, ale nakonec jí to nedalo a otočila se, aby viděla, co 

se u pokladen děje. Obsluhující prodavačka procházela kolem obsazených pokladen a rozhlížela se. 

Co ta ženská dělá? Takhle toho zákazníka přece nenajde. Ten musí přijít z venku a ne z obchodu. No, 

to ty peníze dala té pravé osobě. Pochybnosti Kláře zaryly své drápky hluboko do mozku. Pozorovala 

zmateně pobíhající prodavačku a udiveně vrtěla hlavou. To byla asi chyba dávat peníze  zrovna téhle 

osobě. Déle to rozčarování 
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nevydržela a vydala se domů.  

Pochybnosti se ozvaly vzápětí. Ježíš, já jsem tak blbá, pomyslela si Klára. Ta prodavačka si je najisto 

nechá. Nikdo jí nedokáže, že je někomu nevrátila. Měla si nechat napsat nějaké potvrzení. Nakonec 

může kdokoliv říct, že si peníze nechala ona a prodavačka popře, že jí je odevzdala. Sakra, to byla 

hloupost. Dobré čtyři stovky. Prodavačce zajistila perfektní den a ta se jí nejspíš ještě teď směje. 

Možná by se mohla jít zítra zeptat na informace, jestli prodavačka peníze odevzdala. Ne, radši ne, 

byla by pro smích ještě dalším lidem. Měla radši peníze odevzdat na policii. Jenže tam by si je nejspíš 

zase nechali policajti. To byla tedy hloupost. Majitel je nejspíš nikdy neuvidí zpátky a prodavačka se z 

nich bude radovat. Kdyby je odevzdala sama majiteli, tak to mělo smysl. Posteskla si a začínala na 

sebe být naštvaná, jak je hloupá. Ještě větší vztek měla na prodavačku, která tak snadno přišla k 

hotovosti. Nepřála jí to a už při vzpomínce na ní, věděla, že majitel peníze nikdy neuvidí. Veškerá 

radost z dobrého skutku se nenávratně vytratila.  

Proč jí vlastně přepadl tenhle záchvat poctivosti? Kdyby peníze našla na zemi, nechala by si je. Proč je 

teď najednou vrátila? Proč ji až nyní napadlo, že si je mohla nechat? Nedá se nic dělat. Jak praví staré 

přísloví – S poctivostí nejdál dojdeš. Snad bude i prodavačka poctivá… Nebude! Začala svého dobrého 

skutku litovat a vrácení peněz jí štvalo. Mají sice naspořeno a nepotřebuje získávat peníze za každou 

cenu, ale na druhou stranu si věčně odtrhává od pusy, aby něco našetřila. Je ve svém jádru 

neskutečný spořínek. Ondra, její manžel se tomu vždy směje, ale je rád, že neutrácí. Prodává starší 

oblečení na internetových bazarech, aby za ně dostala nějaké peníze a nemusela je zbytečně 

vyhazovat. Přivydělává si po pár korunách a tady najednou najde slušné čtyři stovky a takhle hloupě 

je odevzdá. Ta prodavačka si je nechá pro sebe. Jaká je šance, že se ten zákazník vrátí a bude je 

hledat? Žádná. Jak by vůbec věděl, že je nechal zrovna v pokladně a neztratil je jinde. Kdyby si peníze 

nechala, stejně by nikdo neměl šanci zjistit, že je má zrovna ona. Peníze by nikdo jen tak nedohledal. 

Kdo by dokázal, že to nejsou její peníze? Jenže, co kdyby to viděl ten čekající zákazník a upozornil 

pokladní, že si nalezené peníze nechala. Třeba by začal dělat scény, že je ukradla. Určitě tam byly 

kamery, které by jí usvědčily. Nechat si nalezenou věc je nějaký trestný čin. Zatajení nálezu. Četla o 

tom na internetu. Lidi něco drahého našli, nechali si to, policie je vypátrala a skončili u soudu a ve 

vězení. Udělala dobře, že je odevzdala. Za ten průšvih a ostudu by ty čtyři  stovky nestály. Blbost. Bála 

se. Ondra měl zase pravdu, když jí říkal, že je přizdisráč. Bojí se i takové prkotiny, kterou by nejspíš 

nikdy nikdo nezjistil. Nejspíš to nebyl záchvat poctivosti, byl to strach a ona je srab a bojí se následků. 

Nebo to byla poctivost? Oddechla si a snažila se přesvědčit, že udělala dobře.  

Klára plná pochyb došla domů a pořád si v duchu nadávala, jak je hloupá. Tohle až bude vyprávět 

Ondrovi! Blázní! Tohle mu nemůže nikdy vyprávět. Nejspíš by si myslel, kdepak, on by hned věděl, že 

je úplně blbá a ne, že byla poctivá. Jenže kdyby si peníze nechala a nějak se to provalilo, tak za ten 

průšvih by jí to nestálo. Proč se to muselo stát zrovna jí? Proč ty peníze musela najít ona? A proč je 

vracela? Takhle si je nechá prodavačka a ten, kdo je zapomněl, je stejně nikdy nedostane. Takhle 

hloupě nechat vydělat prodavačku.  

Odpoledne přišel manžel domů a ona hned měla na jazyku vyprávění svého zážitku. Chtěla se 

pochlubit, jak byla poctivá a chtěla být pochválena. Třeba by jí opravdu pochválil. V duchu si zavrtěla 

hlavou. Ne, nepochválil. Byl by překvapený a neschopný uvěřit její hlouposti. Ondra by jí nejspíš 

citoval svoji verzi přísloví - S poctivostí nejdřív pojdeš. Přidal by pár kázání a každou chvíli by to měla 

na talíři. To nemá zapotřebí, rozhodla se mlčet a horko těžko odolala. Celé pozdní odpoledne na 
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spinningu a většinu noci nad celou situací přemýšlela a přehrávala i v mysli různé scénáře. Na počátku 

chtěla být upřímně poctivá, aniž by nad tím nějak přemýšlela a na konci dospěla k tomu, že byla 

nejspíš úplně blbá. Možná to nebyla vůbec poctivost, ale strach, že jí někdo nachytá a bude mít 

ostudu. Nikdy by nevěřila, že po dobrém skutku bude mít tak velké výčitky. Jenže věděla, že pokud by 

si peníze od začátku nechala, sužovaly by jí teď podobné výčitky a hlavně strach z možných následků. 

Strach, že až půjde příště nakupovat, někdo jí označí jako zlodějku. Ráno se vzbudila unavená po 

probdělé noci, ale s klidnější myslí. Celý zážitek pomalu vypouštěla z paměti. Nikdy to nikomu 

neřekne a zapomene… 
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Petr Bergl 

Rekapitulace 

Od malička jsme byli dva. Teda jako já a brácha. Jednovaječný dvojčata. Jenže každej úplně jinej. Ti, 

co tomu nerozumí, se vždycky snažili na nás dvou dokazovat, jak astrologie nefunguje. Podívejte se 

na ně, říkali, narodili se ve stejnou dobu a nemají spolu nic společnýho. Později mně ale jeden dobrej 

astrolog vysvělil, jak se věci mají. S bráchou nás sice dělila necelá hodina, což by jindy neznamenalo 

skoro nic, ale to bysme se nesměli narodit 24. října. Já po sedmý hodině ráno a brácha v osm. A v půl 

osmý vstoupilo toho roku Slunce do znamení Štíra. Já zůstal ve Vahách a to i ti, kteří neví o astrologii 

vůbec nic, musí uznat, že Štír a Váha, je přece jen něco úplně jinýho. A aby to nebylo málo, změnily 

v tý chvilce postavení ještě další dvě planety – Merkur a Venuše. Ten astrolog taky povídal, že prý je 

to poměrně vzácnej úkaz, když se něco takovýho přihodí dvojčatům. U normálních sourozenců jejich 

jinakost nikoho nepřekvapí, ale na nás chtěl každej obdivovat, jak jsme stejný. A my přitom nemohli 

bejt rozdílnější. Já se obdivoval Janu Husovi a brácha odmalička lhal, jako kdyby mluvil pravdu. Nikdo 

to na něm nepoznal. O mně máma zas celej život říkala, že jsem váhavej střelec. Holky se mně líbily 

skoro stejně jako bráchovi, jenže co to bylo platný, když stejně nakonec každou sbalil on. Když po 

něm jedna holčička ve školce chtěla, aby jí pomoh s oblíkáním, nejen, že jí nepomoh, ale ještě jí začal 

svlíkat. Když pak došlo na kalhotky, vzala ho za ruku a odtáhla si ho na záchod. Já byl sice ten starší, 

ale stejně jsem měl pocit, že bráchu pořád jen doháním. Opičil jsem se po něm úplně ve všem. Brácha 

začal s fotbalem a já ho musel hned hrát taky. Pak mně šlápli na nohu a já už se bál, tak jsem se tam 

chodil aspoň dívat. Když začal brácha sbírat známky, hned jsem prohledával kdejakou popelnici v 

domnění, že najdu vyhozenej dopis, ze kterýho si doma nad parou odlepím nějakej vzácnej exemplář. 

Pak se dal na pivní tácky a já běhal do hospody na Kofolu, aby to nevypadalo, že tam chodím jen kvůli 

těm táckům. Brácha byl pro mě prostě nedostižnej vzor, protože byl vždycky ve všem první. O mně se 

říkalo „to je ten hodnej.“ To když se o vás říká, tak to není zrovna záviděníhodný, protože jako hodnej 

si nic neužijete. Já když chtěl bráchu napodobit, abych poznal to, co on, dopadlo to vždycky špatně. A 

to jsem si pro jistotu vybral stejnou spolužačku, se kterou z toho záchoda vylez až po půl hodině. 

Sotva jsem jí sáhnul na zadek já, vlepila mi facku. No nic. Dneska už je to jedno, protože to všechno, 

co vám povídám, je už dávno pryč.  

Na základce jsme zpočátku seděli v jedný lavici, ale brácha mě pořád s něčím poňoukal a učitelka se 

otočila vždycky ve chvíli, kdy jsem se bránil. Rozsadila nás a rodičům řekla, že je to proto, že pořád 

vyrušuju. Já tenkrát neřekl nic a brácha se jen usmíval. Tehdy o něm říkali, že je ten chytrej, ale línej a 

já ten pomalej. Vždycky se vylízal ze všech malérů. Vzpomínám si, že mu prošla i ta aférka 

s marihuanou. Třídní pro něj měla totiž slabost. Dokonce se proslýchalo, že v osmičce na lyžích spolu 

něco měli. Mezi náma, vůbec bych se tomu nedivil.  O mně nikdo neřek, že jsem chytrej, ani když 

jsem měl na vysvědčení v devítce tři dvojky. Potom nás život rozdělil. Brácha nastoupil do učňáku a já 

na strojárnu. Nějak jsme se přestali vídat. Já se musel pořád učit, protože naši mě maturitou strašili 

už od prváku. Do třídního kolektivu, jak se tehdy říkalo, jsem se tak nějak nezačlenil. Zato brácha měl 

tu svou partu, se kterou chodil na koncerty a taky už chodil za svou budoucí ženou. To bylo to 

nešťastný období, kdy mně přebral Ilonku. Jedinou holku, kterou se mě nějakým zázrakem povedlo 

sbalit. Nevím, co si spolu řekli, ale jak mě potom přezdívali, jsem nikdy nezapomněl… Nemrda… Jak já 

ho nenáviděl! To nám bylo patnáct. Dávno už kouřil dvacku denně a od šestnácti začal pravidelně 

s pivem. Tou dobou hrál taky docela slušně volejbal. Jednou se takhle vrátil z nějakýho turnaje a 
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strašně to z něj táhlo. Bylo odpoledne a on už ležel v pokoji a máma mě za ním poslala, ať prý mu 

ukážu, jakou jsem si koupil novou bundu. Jen se tak otočil a řek: „Ta je pěkná, tu tě taky koupím.“ Tu 

větu jsem si zapamatoval právě proto, že mně nedávala žádnej smysl. To jsem ho viděl prvně opilýho. 

Pak jsem se na svatbě sestřenky přiopil a on mě musel celou cestu domů podpírat, i když toho vypil 

určitě jednou tolik, co já. Ráno šel do práce jakoby nic a já si musel vzít dovolenou a celej den 

proležet s mokrým hadrem na hlavě.  Od tý doby jsem věděl, že ani po týhle stránce si toho asi moc 

neužiju. Okolo třicítky jsem začal marodit. Neumírá se na to, ale nic příjemnýho to není. Řekl tehdy 

doktor, když dostal do ruky krevní zkoušky. Musel jsem přestat jíst maso a hlavně žádnej alkohol. 

Teprve nedávno mně jeden osvícenej lékař vysvětlil, že ty svý zdravotní problémy mám stejně nejspíš 

od psychiky. Ať prej se kouknu na bráchu. Nedělá ze života vědu a je zdravej jako málokdo. To měl 

docela pravdu. Brácha se celkem čtyřikrát rozved a z toho dvakrát se oženil s jednou a tou samou. 

Když se od nás odstěhoval, našel jsem za postelí jeho deník, kterej si ved od svých třinácti. Už 

v jednadvaceti měl sedmdesát tři ženských. Prostě Štír. Vždycky dělal jen to, co zrovna chtěl. Vyučil se 

instalatérem, ale potom ho to nebavilo, tak šel jezdit s trolejbusem. Taky dělal v hutích, potom v 

zoologický, čepoval v hospodě, nebo jezdil s cirkusem. Takhle vystřídal asi patnáct zaměstnání. Když 

se to tady potom politicky vyměnilo, vrátil se zpátky k řemeslu. Založil si firmu a začal slušně 

vydělávat. Já vydržel kreslit šrouby a matice u jednoho strojařskýho koncernu celých čtyřicet let. Po 

revoluci pro mě nebylo místo, tak jsem odešel do předčasnýho důchodu. Najednou jsem měl spoustu 

času a tak jsem ho začal pravidelně vyhledávat. Po dlouhý době jsem měl pocit, že si konečně 

rozumíme…  

Zvednul jsem hlavu a podíval se za zvukem pleskajících křídel. Hrdličky opustily vysokou tůji a honily 

se vzduchem v namlouvacím tanci plném vývrtek. Kněz už domluvil a několikrát zamával kropenkou 

k otevřenému hrobu. Trio muzikantů začalo hrát Poslední sbohem. S nejbližší rodinou jsme popošli k 

čerstvě vykopané jámě a jeden po druhém do ní hodili svou kytku. Cítil jsem, jak mi vlhnou oči. 

Panebože, to tu s námi nemoh ještě chvíli zůstat? Asi ne. Dostal ho infarkt. Konstatoval to španělský 

lékař přivolaný o půlnoci do hotelu jeho mladou sekretářkou. To víte, Štír.   
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Adéla Dvořáková 

Takovej jeden monolog 

/Pomalu přejde doprostřed pódia. Obrátí se směrem k nám. Nadechne se. vydechne./ Jmenuju se – 

moment. Ne, ne, ne. Špatný začátek. Tak jinak. /Falešný úsměv. Opravdu hodně falešný./ Vážené 

dámy, vážení pánové, milé děti, všechny vás zdravím a – ale no tak! Tohle tedy není o moc lepší! 

/Uhodí rukou naprázdno (?) do vzduchu, sykne./ Dobře, přejděme rovnou k věci.  

Dělám tohle už dlouho. /Na okamžik se ztiší a plynule přejde o pár kroků dál. Hraje si s oponou./ To 

otravné, nekončící vytváření tváří a koloběhů pocitů, všechny ty vaše věčné strasti a konce a začátky 

se mi zarývají pod kůži a vy mi ani za nic nepoděkujete! /Lehce rozhořčeně. možná lehce víc. Pak se 

zarazí, sklopí hlavu./ Místo toho v jednom kuse fňukáte, jak jste nespokojení sami se sebou, se svým 

životem i lidmi v něm… /Klesá k šepotu, třesou se jí ramena (pokud je má)./ Tak pro to, abyste 

spokojení byli, dělejte, co můžete, vždyť vy si ani neuvědomujete, co máte /Začíná počítat na 

prstech./, místo toho jste v jednom kuse naštvaní a podráždění a zapomínáte na ten pravý váš! čas 

tím, že na něj pořád myslíte, schováváte se ve svých myšlenkách, tvrdíte, že víte všechno… no tak, 

podívejte se taky jednou na sebe a neobracejte se pořád ke mně! /Odmlčí se, kouše se do rtu. Zdá se, 

že na něco (někoho) čeká./ 

Podívejte, já bych vám takové věci vůbec neměla říkat. /Nervózně si bubnuje prsty do nohou, těká 

očima tam a sem a sem a tam./ Každý by si měl všechno prožít sám, každičkou emoci, každý by si s ní 

měl také umět sám poradit, jenže zatraceně – tenhle svět není ve vás, rozumíte? /Pohodí hlavou, 

lesknou se jí v očích slzy? - pokud tam jsou, setře je hřbetem ruky./ Když jste naštvaní, buďte naštvaní, 

když máte radost, mějte radost, když jste smutní – to už znáte…protože ten svět na to čeká! /Zoufale 

rozhodí pažemi./ Už dávno nevím, kdo vy všichni jste, ale otázkou je, víte to vy? /Odmlka. Dívá se na 

nás. Dlouze./ Napsala jsem vám tolik slz, úsměvů, ztrát, nálezů, jenže doopravdy vás neznám 

/Bolestně. A znovu sklopí hlavu./,  doopravdy se mi vymykáte z rukou /(Ne)lidsky. A stále se dívá 

dolů./, doopravdy vás ztrácím /Vědomě. A vzhlédne./ minutu za minutou a hodinu za 

hodinou…/Uchechtne se./ ach, jak obtížné je přepínat na ty vaše hloupé jednotky času…doopravdy 

netuším, co mám dělat.  

A nejenom s vámi.  

/Opona?/ 

/Zmizí./  



Literární Vysočina 2017  

Adéla Černá 83 

Adéla Černá 

Hotel Svět 

Jednou. Přesně na tom místě, které spatříte, když zamžouráte za obzor, přesně na tom místě, kde 

zapadá Slunce, kde se rozmazává hranice mezi světem a okolím – přesně tam byste našli to místo. 

Jaképak že místo, ptáte se? 

 

V tomtéž momentě vlhká mazlavá půda s pár drobnými kvetoucími lístky, stejně jako pár cihel 

poházených na hromadě a veliký prostorný dům se zářivými okenicemi a čerstvě omítnutými 

stěnami, stejně jako rozpadající se, trouchnivějící barabizna s roztříštěným sklem místo oken, stejně 

jako drolící se zbytky cihel, jež jsou pohlcovány samotnou Zemí. 

 

V tomtéž momentě ticho přerušované jen občasným zapěním ptactva nebo jemným cupitáním 

drobné zvěře, stejně jako hluk plný života, smíchu, křiku i pláče, stejně jako mrtvolné ticho. Když jste 

se na to místo pozorně zadívali, utkvělo vám v očích, všechno najednou, všechny předcházející i 

nadcházející momenty, každičká vteřina existence toho místa. Samozřejmě vás přemůže šílená 

zvědavost, která se dá ukojit jen jedním možným způsobem. Zaklepete na dveře. 

 

Ve chvíli, kdy se vaše klouby poprvé otřou o dřevo mizejících a zároveň stálých dveří, celá realita se 

zakolísá, zhoupne zepředu dozadu a… ukotví se. Ustálí se na rozlehlém domě s červenými stěnami, 

bílými záclonkami a nad jehož vchodem stojí pouze jedno slovo Hotel. 

 

Seberete veškerou odvahu a stisknete kouli na dveřích, jemně zatlačíte dovnitř. A jste tam, uprostřed 

toho místa. Před vámi je sedm pater, nekoukejte tak vyjeveně - co jste čekali - máte před sebou ještě 

pořádnou štreku, přesněji řečeno máte před sebou sto třináct schodů, než se dostanete až na 

Hotelovou střechu, tak ať to stihnete. 

 

Poprvé (14 schodů) 

 

Dveře jsou zlehka pootevřené, přesně natolik abyste mohli nenápadně nakouknout. Jsou tam, 

samozřejmě, že tam jsou. (Kde jinde by byli?) 

 

Ona. Drobná, křehká bytost, která si nevědomky do drdolu zastrkuje tužky, co se pěkně rozmazávají 

na zažloutlém papíře, kolem zápěstí si uvazuje velké barevné mašle a po kapsách nosí mušle ze všech 

plážích, po nichž chodila. Je to taková dívka, která místo toho, aby si to rázovala po chodníku, vždycky 

vyskočí na jeho okraj, na obrubník, a opatrně předkládá nohu před nohu a pohupuje se při tom 

v bocích. Taková dívka, která vždycky zaklání hlavu, když se nebe potáhne modří, a pak potichu 

vydechne, aby si ten pohled vychutnala. 

 

On. Ten, který jí vždycky z vlasů vytáhne tužku a začne malovat, vždycky skončí s černými šmouhami 

na dlaních. A když se rozhodne kreslit, ohrne si manžety své košile. Rád se směje, hlasitě a zplna 

hrdla, bez starostí z toho, že by ho někdo slyšel. Je to takový chlapec, který ji vždycky chytí za ruku, 

když se promenáduje po obrubníku, aby nepřepadla. Takový chlapec, který ji párkrát zatočí, přidá se 
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k ní, a pak oba jen lapají po dechu, který po kapsách nosí její stuhy, protože je neustále někde 

zapomíná. 

 

Každý je v jiné místnosti, ona se mlčky opírá o okno v obývacím pokoji a jen se zamyšleně dívá ven. 

On sedí na kuchyňské židli, zády otočen k ní, beze slov pozoruje špičky svých bot. Nikdo nic neříká, 

oba prostě a jednoduše dýchají. 

 

Podruhé (28 schodů) 

V druhém patře jsou dveře otevřené o kousíček víc, každopádně dost na to, abyste spatřili, že jsou 

oba v tytéž místnosti, ona se zády tiskne k oknu, obličej má natočený dovnitř pokoje. On nejistě 

postává u dveří. Poznáte, jak je nervózní podle toho roztržitého těkání očima sem a tam.  

 

Všimne si ho. Něco poví, prolomí ledy a nehybné ticho mezi nimi. Jemu se po tváři rozlije nekonečný 

úsměv a úlevně se zasměje. Sice neslyšíte přesná slova, ale to nevadí. Konverzace pomalu pokračuje, 

slovo dá slovo, slovo dá úsměv, úsměv je dá dohromady. 

 

Dělá vám to radost, takže vycouváte z chodby a rychle postupujete do dalšího patra, abyste jim přeci 

jen dopřáli nějaké to soukromí. 

 

Když odcházíte, dostihne vás pocit, jako kdybyste je právě slyšeli nadechovat se a vydechovat ve 

stejném rytmu. 

 

Potřetí (42 schodů) 

 

Dveře už jsou otevřené dokonce napůl, avšak nemusíte se bát, že by si vás všimli, kdepak, na to jsou 

až moc zabraní do sebe navzájem. Jsou usazeni na měkké pohovce, dotýkají se rameny a 

neprolétávají mezi nimi jenom věty, ale i ticho. Jiné, než to nehybné, tížící ticho. Takové to klidné. 

Protože ti dva spolu dokáží i mlčet a to si vyžaduje něco hlubšího, pomyslíte si, když vidíte všechny ty 

drobné náznaky porozumění. Jak si vymění pohled ve stejnou dobu, propuknou v hlasitý smích, jak se 

šibalsky šklebí a šťouchají. 

 

A pak vstane, dostrčí ho k oknu, u nějž stála, když jste ji poprvé spatřili, a představí mu oblohu. 

Ukazuje mu všechny ty hvězdy, které si tak ráda prohlíží. A on udělá něco pro ni do té doby 

nepředstavitelného. Zatlačí na kliku balkónového okna. Otevře ho. A ustoupí ji. Když vyjde ven na 

balkón, poprvé, má pocit, že hvězdy jsou tak blízko, že se neodvažuje natáhnout ruku, aby se jich 

nedotkla a neponičila je. 

 

Počtvrté (56 schodů) 

 

Tentokrát už ani nejste překvapeni, po té co vyšplháte dalších čtrnáct schodů, jakmile si všimnete 

dokořán otevřených dveří a hned je vám jasné, co uvnitř bude. 

 

Jak jinak, oni dva. Ale přesto, je tu nějaký rozdíl, vzduch praská jinou atmosférou než dříve. 
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Ona sedí v křesle a hlasitě se směje, zatímco si kolem zápěstí uvazuje složitý spletenec ze zelené 

stuhy. On stojí před plátnem, upřeně ji sleduje a pozorně kreslí tuhou každý její rys. Jeho pohled je 

měkký, prohlíží si jí s něhou. Zničehonic odloží tužku, přistoupí k ní a s láskou ji vtiskne polibek na 

čelo. Zašeptá něco tak potichu, že se mu skoro ani nepohnou ústa. Neodpoví mu, jen ho pohladí po 

vlasech. 

 

Teď tu ani nechcete být, nechcete jim sebrat tenhle okamžik, měl by být jen a jen jejich. Proto se 

překotně ženete do dalšího patra, srdce vám buší vzrušením, kdo bydlí v dalším pokoji? Třeba jejich 

děti! Hoří ve vás urputná zvědavost a ještě těch čtrnáct schodů. 

 

Popáté (60 schodů) 

 

A to je ten důvod, proč vás tak zarazí, když dveře leží na podlaze, vyrvané z pantů a všude okolo se 

povalují třísky. S obavami nahlédnete do pokoje. Jsou tam, jenže každý opět na jiném konci místnosti. 

Dívka křičí, hlasitě, až vás z toho rozbolí uši, přestože nerozeznáte ani jediné slovo, jež vypustí ze rtů. 

Vlasy má celé rozcuchané a neschovává se v nich ani jediná tužka, na rukou se neskví ani jediná 

mašle. Přiblíží se k němu, vy zadoufáte – jenže jenom ho zoufale uhodí do ramene. 

 

Chlapec její počínání nekomentuje, jen v očích vidíte lesknoucí se slzy.  

 

Dělej něco, dere se z vás nesouhlasný výkřik, jenomže takhle to nefunguje a vy to víte. Nezbývá nic 

jiného než vyběhnout dál. 

 

Pošesté (74 schodů) 

 

Tyhle dveře jsou bezpečně v pantech, žádné třísky kolem, jsou na malinko pootevřené, tak málo, že 

musíte přimhouřit oči, abyste něco rozeznali. 

 

On stojí na balkóně, na tom místě, kde jí ukázal nebe z úplně jiného úhlu, kdy jej pro ní odkryl. Paže 

má ochranitelsky založené na hrudi, studený vítr mu prochází celým tělem, je mu to ale úplně jedno – 

nemohlo by víc. 

 

Uvnitř pokoje je naprosté… nic. Ve vzduchu poletují kousky zažloutlého papíru, na kterém rozpoznáte 

její oči, její ústa, její tvář, když se smála, poznáte tu lásku, jež jste měli možnost být svědky. Útržky 

roztrhaných listů bezmocně poletují sem a tam. 

 

Nikde se nepovaluje ani jediná tužka. 

 

Ani jediná stuha. 

 

Posedmé (88 schodů) 
 

Vstoupíte do posledního patra naprosto smířeni s tím, co vás tam potká anebo nepotká. Zahledíte se 

na dveře toho pokoje, který jste už viděli tolikrát, avšak přesto tyto vidíte poprvé. 
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Jsou zavřené. 

 

Posledních 14 schodů 

vystoupáte zcela vyčerpaně. Poznali jste někoho výjimečného, spřátelili se, zamilovali se, roztrhli se… 

a pak… se ve vás rozestoupí neuvěřitelný klid. 

 

Jelikož jste všechno to prožili. A sice to snad ani nemohlo být více dechberoucí a bolestivé, nádherné 

a zničující, ale přesto, přesto - bylo to skutečné. 

 

Jste na Střeše toho místa. Několikrát se zatočíte kolem dokola, ohrnete si manžety na košili, projdete 

se po okraji střechy. Pak si na něj sednete, přehodíte si přes něj nohy. A zadíváte se do dáli.  

Vytáhnete z kapsy béžovou stuhu a položíte jí vedle sebe.  

 

Za sebou uslyšíte jemné kroky.  

 

Neohlédnete se, jen se pro sebe usmějete. 
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Dominika Ryplová 

Z moře do Vesmíru a zase zpět 

aneb 

Jak to bylo a jak to bude 

   Nenávidí plavání skrz neprostupná chapadla řas! Proč, k medúze, nemá ještě o pár nohou více? 

Procházel by se v klidu po dně a rozhodně by neutíkal před nepřátelskými klany. Hezky by jim řekl: 

„Tak pozor, hnátkové! Už taky chodím a nedovolím, abyste se ještě někdy pokoušeli sežrat mé 

příbuzné!“ Stejně nepochopí, jak místo takového požitku – okusování zelených kytek a řas - raději 

pořádají hony na příslušníky vlastního druhu. 

  Neměl trápit svůj hlavní lalok úvahami o množství nohou, které má on a které mají jiní. Udělal by 

lépe, kdyby se soustředil na úplav. Jeho malinkaté hlavičce právě nedocházelo, jak se ocitl v řase před 

obří černou skálou, když ještě před chvilkou plaval se svým hejnem. Rozhlíží se. Za ním nekonečný 

oceán, sem tam kámen. Po obou stranách hromady různobarevných korálů, jež se chichotají a šeptají 

si zvěsti o další prchající skupince rostlinožravých mnohonožců a kupě mnohonožců masožravých, 

která se kvapem blíží. Před ním tmavá skála s, jak si teď všiml, podivně vypadajícími rýhami. Nemá na 

výběr. Buď přeleze překážku, nebo se nechá sežrat. Nemusel se dlouho rozmýšlet. Vyprostil se řase a 

odhodlaně plave a šplhá vzhůru. Všemi svými nohami se snaží chytit jakékoli skulinky. „Ještě jednou! 

Ještě jednou!“ Jeho snažení je odměněno různorodým smíchem korálů. Právě míjí vyryté klikyháky, 

které až podezřele připomínají jeho pronásledovatele. „Ááá!“ V údivu nad dokonalými 

napodobeninami mnohonožců zapomněl, kde je a o co se snaží. Všechny jeho nespočitatelné nohy 

padají. Buch! O několik metrů níže tvrdě narazil na výběžek skály. Spatřil malinkaté mořské hvězdičky, 

kterak si plavou okolo jeho hlavního laloku. Dno se zatřáslo. Ze skály před ním vypadávaly kusy 

kamene. I ve svém mírně potrefeném stavu se snažil uhýbat, ale zčistajasna mu dosud nepřítomný 

vodní proud narazil do středního laloku. Vnesl ho do útrob rozpadající se skály. 

   Šok! Proti němu temnou chodbou plavou tisíce mnohonožců všech druhů, tvarů a velikostí. Naštěstí 

se pod ním znenadání hroutí kamenná podlaha a zbavuje ho náhlé nečekané návštěvy. Další temná 

chodba. Kde je voda? S překvapením zjišťuje, že už nemáchá nohami pod vodou, nýbrž se jimi dotýká 

země, chodí. Přitom pořád žije! Divné, nevěděl, že se dá žít bez vody. Na takové myšlenky však nemá 

čas. Kolem s ohromným dupotem běhají obrovské příšery. Jedna má na těle dlouhou kulatou rouru a 

na ní hlavní lalok. Druhá má pro změnu celé tělo pokryté pichlavými ostny. Buch! Znovu se drolí 

podlaha. Teď se ocitá uprostřed kruhu divných stvoření jen s jedním párem nohou a s dalšími dvěma 

trochu zakrslými končetinami pod hlavním lalokem. A dupají a dupají. Přes tělo nosí různě omotané 

kusy něčeho, co se podobá srsti támhletoho obrovského zvířete se dvěma zvláštními rohy na hlavním 

laloku. Bác! Další sesun! Nyní se vynachází mezi stejným druhem živočichů jako před propadem, ale 

tito mají místo srsti velkého zvířete na sobě kus bílého hadru převázaného na rameni. Mluví podivně, 

ústa kroutí do všelijakých tvarů…. „Promiň hochu, ale nemáme moc času!“ Někdo ho vzal do zakrnělé 

končetiny a odnáší ho pryč. Zastavuje se až v zákoutí, které by on sám nikdy nenašel.  

  „Předpokládám, že nic nevíš. Jak bys taky mohl! Jmenuji se Sókratés a pocházím z rodu homo 

sapiens, který sám sobě říká lidstvo. Tenhle rod má před sebou ještě dlouhou budoucnost, ale přijde 
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den, kdy jeho život skončí. Předám ti destičku, na které najdeš všechnu moudrost lidstva v této chvíli 

jeho počátků. Tvým úkolem je bezpečně dopravit tuhle vzácnost Jeskyní času až do daleké 

budoucnosti, kdy lidstvo skončí a tam ji ukrýt tak, aby ji našli jen ti, kteří se mají stát nástupcem 

lidského pokolení. Neptej se jak, na to přijdeš sám v pravý čas. Na cestě nejspíš potkáš nebezpečí, ale 

za žádnou cenu destičku nikomu nedávej. Jeskyně se s tebou vždy v pravou chvíli propadne. To by 

bylo vše k tvému úkolu. Už budu muset jít, čekají na mne u soudu. Tuším, že se blíží můj pozemský 

konec. Tipoval bych smrt bolehlavem. Ale ještě před tím jedna drobnost.“ Sókratés mnohonožce 

pokládá na zem a ukazuje: „Tohle je hlava.“ Hlavní lalok. „Krk.“ Dlouhá roura pod hlavním lalokem. 

„Ruce.“ Zakrnělé končetiny. „Nohy.“ Nohy hurá! „A trup“ Střední lalok. „Děkuji, milí příteli, přeji 

hodně štěstí!“ Sókratés se otočil a prošel zdí. V tu chvíli se zase ozvaly známé otřesy a náš milý 

mnohonožec se propadá do dalších let. 

Bum! Stěhování národů. Bum! Vítejte v Konstantinopoli – hlavním městě Byzantské říše. Bum! 

„Dovolte, abychom se představili. Konstantin a Metoděj. Chtěli bychom u vás zvěstovat….“ Bum! „ 

Hele nemělo to pradávný zvíře z pověsti vypadat nějak takhle?“ „Ano sire Viléme. Měl to být 

pradávný mnohonohý tvor, který ponese destičku starověké moudrosti.“ „Výborně, tak to bys to 

mohl být ty co?“ Někdo s divnou zlatou ozdobou na hlavě, která se podobala dokola zkroucené řase 

s listy, s ním třásl. Nepouštěj to, nepouštěj to, nepouštěj to! „Tak ukaž, kde máš tu destičku? No 

povídej, povídej!“ „Já bych řekl, že vám nerozumí pane Dobyvateli.“ „ Nerozumí, nerozumí. Když 

nerozumí, tak ho prostě napíchneme na kůl, však on se přizná. A kdyby ne…“  

Bum! „Tak bratříčku, poslední přání?“ „Bůh tě potrestá, Boleslave!“ Bum! „Dojděte až do svatého 

města a osvoboďte ho od prokletých nevěřících duší! Ámen!“ Bum! „Žádná žena nesmí vstoupiti za 

hradby karlštejnské, když nechce rozhněvati císaře. Karlštejn nechť je místem rozjímání a odpočinku 

od náročného vladařského života!“ Bum! „Któž jsú boží bojovníci a zákona jeho… Hr na ně! Vyhráli 

jsme! Nepřítel se nás lekl a na množství nehleděl!“ Bum! „A protože jako prvé spatřil jsem v Indii 

právě tyto domorodce, pojmenuji je Indiány!“ Bum! „Kate, vykonej na těchto sedmadvaceti českých 

pánech spravedlnost, jakou zasluhují!“ Bum! „Výborně, už na tebe čekám!“ No nazdar! Nesmíš to dát 

z nohy, nesmíš to dát z nohy! „Neboj se, jmenuji se Tycho de Brahe a vím, co je tvým posláním, stojí 

to ve hvězdách. Avšak od dob moudrého Sókrata se mnohé věci změnily. Přidávám ti tedy k tvé 

vzácné destičce i tento svitek, v němž jsou uložena moudra lidstva po mnoha letech od Sókratovy 

smrti. Platí na něj stejná pravidla jako na destičku! Dávej pozor!“ Tak a teď máš obě ruce plné! Ale 

mnohonožče, vždyť jich máš nespočitatelně. Už z toho věčného bumbum blázníš. 

Bum! „Matičko, neměli bychom tomu prostému lidu přeci jen nějakou tu toleranci věnovat, když už si 

poddané zatížila povinnou školní docházkou?“ „Jak myslíš, Josefe, jak myslíš!“ Bum! „Waterloo je tvůj 

konec Bonaparte! Budeš vyhoštěn!“ Bum! „Lee se jen tak nevzdá, generále Grante.“ „Pak ho 

rozdrtíme, Konfederace musí být zničena!“ Bum! „Pif, paf, pif, paf, pif, paf, pif!“ „Co je to za rány? 

Počítal je někdo? Cože!?! Sedm kulí v Sarajevu?“ Bum! „Stalingrad dobudeme bez mrknutí oka! Do 

útoku!“ Bum! „Všechno je relativní i čas, ale přesto jsem rád, že už jsi tady!“ Zase nějaký Brahe? „Mí 

minulí kolegové tě, předpokládám, již poctili svou návštěvou, teď je řada na mně. Zde, milí trilobite, ti 

předává Teorii relativity a další vědění lidského pokolení v polovině dvacátého století sám její tvůrce 

Albert Einstein. Vím, je to dost zavádějící jméno vzhledem k tomu, kolik tady kolem sebe máme 

kamenů.“ Další moudra do sbírky? Ještě, že mám tolik nohou. Moment! Jak mi to řekl? Trilobite? Já 

jsem mnohonožec! A to chce předávat vědění! 
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Bum! „Posádko? Slyšíte mě?“ „Malý krok pro člověka, velký pro lidstvo!“ Bum! „Dolů s ní! Dolů s ní“ „ 

Achtung! Zeď už padá!“ Bum! „Padá! Ten mrakodrap pad…řítí se dolů!“ „Utíkej!“ Bum! „Nezdá se ti, 

že se s námi to letadlo nějak moc naklání? Vždyť jsme vyletěli z Kuala Lumpuru ani ne před třiceti 

minutami…“ 

Bum! Proč má ten člověk na hlavě divnou kouli? „Připravit, ke startu, pozor, start! Let 001 s trvalou 

posádkou na Mars právě odstartoval!“ Bum! „Milí mimozemští přátelé, my, obyvatelé planety Země, 

se zavazujeme k trvalému přátelství s vámi a slibujeme, že nikdy neohrozíme vaši existenci.“ Bum! „ 

Chachachachacha mimoni, mimoni. Teď vy všichni, jako i  celý vesmír, budete oddaní pouze mně. 

Jedinému lidskému stvoření, jež je schopno vám vládnout!“ Bum!  Hele, támhle to vypadá na vodní 

světlo. Že bych byl na konci cesty? Pokud ne, za chvíli přijde otřes. Takže nic nezkazím, když se půjdu 

podívat blíž. Trilobit se sune na konec tunelu. Zjišťuje, že se znovu ocitl hluboko v moři! Znovu okouší 

životní slasti mnohonožce, jakými je kupříkladu plavání skrz neprostupná chapadla řas nebo 

nekonečné utíkání před masožravými „bratry“. Ještě se ani nezačal zajímat o to, jak dokončí svůj úkol 

– ukryje poselství tak, aby ho našli jen ti praví. Ozve se otřes. Ale ne, už žádné bum! Bum! Nyní se 

však netřese jen pár milimetrů pod jedním trilobitem, třese se každá řasa, každičký korál, každý živý 

tvor. Třese se celý svět. Třesení způsobuje bouři kamenů. Kameny padají, kam jen trilobití oko 

dohlédne. Náš mnohonožec končí pod jedním z nich. Smutný, že po namáhavé cestě nesplnil úkol. 

Netuší, že zkamenělou destičku, pergamen i papír jednoho krásného dne najde onen vyvolený 

pokračovatel lidské rasy. 
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Ilona Pluhařová 

Neuvěřitelnosti 

„To není možný! Ty kecáš! To je neuvěřitelný!“ slýchám často ve svém životě. 

„Baron Prášilka,“ zní má přezdívka. 

Ale musím říct, že jsem k ní přišla nespravedlivě, jako slepý k houslím, jako mrtvý k zimníku, 

jako sáňky k létu. Baron Prášil na rozdíl ode mne fakticky kecal. 

V běžném všedním životě touží každý normální člověk po tom, aby zažil něco nového, 

skvělého, úžasného, dobrodružného, fantastického, neslýchaného, nezapomenutelného, 

nerealizovatelného či nepravděpodobného, šokujícího, záviděníhodného, dech beroucího, zrak 

přecházejícího, do očí bijícího, čelistní kloub rozevírajícího, mráz v zádech vzbuzujícího, adrenalin 

produkujícího, v mdloby přivádějícího, do čela ťukajícího, rozum zastavujícího, zkrátka  - 

neuvěřitelného. 

A v tom je právě háček! 

V mém životě jsou výše popisované skutečnosti normální, velmi normální, řekla bych, 

nenormální stav by nastal, pokud bych někdy prožila zcela a pouze normální den. Můj život je zkrátka 

neuvěřitelný, což mi však ještě nikdo neuvěřil. 

Do konce jsem se pustila do vývoje své vlastní teorie o tom, co je vlastně v životě 

neuvěřitelné. 

No, řekněte sami! Pokud se jen tak letmo ohlédnu, tak neuvěřitelné je: 

- když někde objevíte skloňování slova „tentononc“, protože tento výraz je ve vašem 

neuvěřitelném životě fakt neuvěřitelně nepostradatelný. 

- pokud se vám třikrát za sebou ztratí malé dítě a po hodinách hledání v součinnosti 

s horskou službou, dobrodinci z lanovky, armádou stánkařů či jen tak náhodně zevlujících 

studentů se najde samo, protože nikdo neuvěřil, že si tak malý capart může pamatovat 

cestu zpět. 

- jestliže vaše devadesátiletá babička, na rozdíl od vás, o spostu desítek let mladších, 

nemá na hlavě jeden jediný šedivý vlásek, asi z toho důvodu, že prožila „pouze“ 

uvěřitelný život. 

- když najdete o Vánocích v ložnici polární záři od Ježíška. 

- jestliže nikdo nechápe, že se nesmíte přibližovat k elektrickým spotřebičům, 

zařízením, technickým přístrojům, počítačům, lucerničkám na stromeček i jiné 

elektrotechnice, neboť neuvěřitelné vnitřní vlny vaší osobnosti způsobují jejich kolaps, 

i družice občas selhávájí, pokud se jim dostanete do zorného pole, o polární záři ani 

nemluvě. 
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- když vám při vystupování z auta vypadne z ruky klíček od zapalování, a ani 

za asistence České policie, městské policie, městského úřadu, základní školy v místě této 

absurdní nehody, k ní přidružené jídelny, dokonce ani s nasazením členů rodiny a dalších 

přátelských dobrovolníků ho zkrátka nenajdete. 

- že jsem se na dovolené ve Francii neopila, jak zákon káže, ale z formy mě vyautovalo 

setkání s hejnem medúz, jež mi prémiově věnovalo jeden toxikologický rauš zdarma. 

- pokud vám někdo odcizí auto a později se objeví u jiného obchoďáku i s klíčkem 

v zapalování. 

- když přijdete domů s prázdnou, protože vám lístek za vrácené láhve s obnosem skoro 

tři stovky ukradne přímo z automatu bídák za vámi, neboť jste se domnívali, že vám chce 

visící papírek jen galantně podat. 

- že můj nenormálně normální manžel zůstal normální i po letech našeho společného 

soužití, přestože mnohem uvěřitelnější by bylo, když by se vlivem mého působení 

přesunul do stavu nenormálnosti. 

- pokud zabloudíte i ve své vlastní firmě, což je z mého pohledu naprosto uvěřitelný 

důvod, proč jste nestihli jednání s investorem. 

- jestliže po pádu ze schodů, v kotrmelcích z prvního patra až do přízemí, zůstal váš 

rentgenologický nález čistý jako lilie a navíc se vám podařilo odvrátit sloužícího chirurga 

od vypsání žádanky na psychiatrii, neboť tento incident, jenž udělal z vašeho těla 

uměleckou hříčku malířského surrealistického šílence, nemohl být přece způsoben jen 

neopatrným překročením psí misky v lyžácích a s vysavačem v ruce. 

- když na rozdíl od ostatních vyženete svůj megaledvinový kámen z močovodu pouhým 

skákáním po schodech na jedné noze, jelikož vám to poradil moudrý, již dávno v důchodu 

dlející obvoďák. (Nemluvě o tom, že byste měli mít ze schodiště již patřičný respekt.) 

- pokud vám ve čtyřiačtyřiceti váš gynekololog oznámí namísto očekávané menopauzy 

pokročilé stadium těhotenství, přestože jsme ani jeden z nás, proboha, věřte mi to, 

docela nic nezanedbali v otázkách antikoncepce. 

- když vaše kniha získá alespoň jednoho uvěřivšího čtenáře, přestože se vám jinak 

nedaří přesvědčit kritiku o vašem jiném autorském zařazení než jsou žánry horor, fantasy 

či maximálně science fiction. 

- že jsem si při tom všem nikdy, ale vážně nikdy nestrčila do pusy cigaretu. 

Toť jen letmý výčet neuvěřitelností z mého života, avšak jen těch uvěřitelných 

neuvěřitelností, neboť ty neuvěřitelné neuvěřitelnosti, nebo dokonce absolutně neuvěřitelné 

neuvěřitelnosti byste mi s největší pravděpodobností vskutku neuvěřili. 
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Jak by se k celé této problematice postavil můj psychoanalytický vzor Sigmund Freud, to 

zůstane navždy otázkou, nicméně lavírovat na hranici uvěřitelnosti je neuvěřitelně ošemetná věc. 

Proto, věřte mi, je potřeba zaujmout k veškerým neuvěřitelnostem patřičný postoj a vyvinout 

potřebný přístup. Ve svém životě jsem proto začala pracovat na zpřístupňování 

neuvěřitelností z praktického života širší veřejnosti, a to s propagačním cílem, neuvěřitelné činit 

uvěřitelným. 

Je však nezbytné přijmout předpoklad, že se své přezdívky asi jen tak nezbavím. 
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Kamila Dvorská 

Jen si to zkuste představit  

Jen si to zkuste představit. Jsou tři ráno a váš telefon bliká a zvoní. Mrknete na obrazovku svého 
telefonu a co neuvidíte! Neuvidíte vůbec nic. 
Zkuste se někdy okamžitě po procitnutí podívat na cokoliv. Ale zase tak úplně na cokoliv se po ránu 
taky nekoukejte. Třeba svou ženu hned po ránu asi vidět nemusíte. Na to potřebujete chvilku času. 
Vstát, pomalu si umýt obličej a nacpat se čímkoliv s vysokým obsahem cukru, alkoholu, kofeinu, 
nikotinu nebo ideálně všeho dohromady. Pak suverénně a s rozvahou zahlaholíte směrem, kde tušíte 
svou něžnější polovičku: „Lásko, už jdeš?“ A protože jste se na to už od časných ranních hodin 
připravovali, protože jste v sobě našli dostatek vnitřní síly, pak možná, ale opravdu jen možná v 
momentě, kdy prvně po ránu uzříte svou ženu, pronesete jenom: „Ty teda vypadáš.“ A vaše milovaná 
polovička namísto toho aby ocenila vaši snahu, že jste ji třeba nerozřezal celý obličej žiletkou a 
neřekl: „Takhle je to krapet lepší.“ Namísto toho aby si vaše žena uvědomila, jak moc ji milujete, jak 
moc se kvůli ní přemáháte, místo toho se vaše žena nesmyslně urazí a celý den se s vámi nebaví. 
I přesto tu svou nevděčnou ženu milujete a řeknete jí to hned, jak stráví malou chvilinku, asi hodinu a 
půl v koupelně, hned jak si dá na hlavu kšiltovku a na oči velké sluneční brýle. No, ale hlavně jí to 
řeknete, protože to řekla ona vám. Později ráno nad zdravou snídaní, která vám nechutná, pozorujete 
svou ženu, která vás tak miluje, že vám vaří zdravě. Tajně závidíte sousedovi, kterého manželka tak 
nemiluje, a klidně mu na snídani udělá vražedné volská oka se smrtící slaninou. Och, mít takovou 
nemilující manželku! Takže nad tou neuvěřitelně zdravou snídaní si znovu a znovu opakujete, že 
nesmíte udělat nic, čím byste svou ženu naštvali. 
„Nesmím svou ženu ničím naštvat,“ je věta, která je vaší denní 
mantrou. 
Jen si to zkuste představit. Vycházíte ráno z domu a měli byste být plni života, ale namísto toho se 
sotva vlečete. Pak ale zvednete hlavu a uvidíte ty zástupy mužů, jak s hlavou sklopenou vycházejí ze 
svých domovů, kde dnes ráno mnozí z nich zvládli tu ranní bitvu stejně špatně jako vy. Nejdete sám. 
Jdou vás tisíce, tisíce stejně bojujících, rozdílně vyhrávajících, ženatých mužů snažících se hlavně 
nenaštvat své ženy. Takže když vám v noci zazvoní telefon, rychle ho zvednete, aby snad neprobudil 
vaši ženu a ona se nenaštvala. „Je to tu. Přijeď!“ ozve se z telefonu. 
Možná kdyby vám tohle někdo řekl během dne, odpověděli 
byste: „Jasný, hned jsem tam.“ Ale chtít po vás, aby jste se soustředili po druhé hodině ranní je jako 
chtít po guláši, aby byl vynikající hned první den po uvaření! Nikdo na světě se neumí soustředit po 
půlnoci. A to ani na Slovensku, kde byly vždycky o trochu napřed. 
Nasednete do auta a ani nevíte jak jste se dostali z postele až na dálnici. Oslněni sami sebou řídíte 
měsíce nemyté auto s věčně prázdnou nádrží, když tu vám dojde, že vlastně vůbec nevíte, kam 
jedete. Zvednete tedy telefon: „Kam že to mám dojet?“ 
„Kašli na to. Nemusíš už jezdit.“ 
„To chci, kámo, vidět, jak tohle vysvětlíš?“ smáli byste se, kdybyste v tomto příběhu nehráli hlavní 
roli. Jak jen tohle vysvětlíte ženě? „Kde jsi v noci byl?“ zeptá se zanedlouho vaše rozespalá žena. „Víš, 
drahá, kamarád volal,“ odpovíte. „A co chtěl?“ „Potřeboval odvoz,“ špitnete. 
„Aha. Který kamarád?“ 
„No, já nevím.“ 
Jen si to zkuste představit. Vaše žena má ruce v bok a na sedačce brečí všechny vaše děti a vy se 
potíte jak při sledování účtu, když pošlete manželku koupit jen něco malého na krk na sobotní ples. 
„No,“ zkoušíte sebrat poslední zbytky síly, „než jsem stihl dojet na místo, někdo ho už odvezl. Asi 
pospíchal.“ Vidíte ženiny nozdry a cítíte své srdce. Umíráte. A jen řev vašich dětí vás nutí ještě chvíli 
bojovat: „Drahá, bylo to ve tři ráno. Byl jsem rozespalý.“ 
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„Jak se jmenuje?“ vidíte řvát svou ženušku. Je pozdě. Už se naštvala. „Nevím, jak se ten kamarád 
jmenuje. Podívám se do telefonu.“ „Ne, ten kamarád,“ řve vaše žena hlubokým a chraplavým hlasem. 
„Jak se jmenuje ona?!“ 
„Co?“ divíte se. 
„Zoufalče! Takhle mi lhát!“ dokončí vaše žena hádku, kterou vyhrála. A možná někde právě teď 
bouchlo pár min. Potom už vám na ničem nezáleží. Jakýkoliv odpor je zbytečný. 
Můžete říct cokoliv chcete. Zápalka už byla hozena do kaluže benzínu. 
Tohle neuhasí ani deset čurajících chlapů. Teď můžete s klidem hráče pokeru dodat: „A moje 
maminka říkala, že bys měla malinko shodit.“ 
I když vy si to asi představovat nemusíte, vždyť vy to určitě 
všechno znáte. 
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Patrik Battya 

Když mi bylo 13 

Bylo mi třináct, když se máma dozvěděla, že čeká další dítě. Já už nikoho dalšího v domě 

nechtěla, bylo to trapný. Všichni na mě blbě čuměli, že mám pomáhat a že mi skončí moje věčný 

výlety do okolí Bradavic. Jsem z toho špatná a nemůžu spát. Nesnáším,aby mi někdo něco přikazoval, 

jsem už velká. Teta, co pracuje v lakovně, mi občas pučí svoje šminky, to jsem na jednu stranu 

fakticky jako ráda. Hraju si na velkou, jako že už jsem teda. Taky to bylo trapný. Hilda, tak se moje 

teta menuje, mi něco mektala o různých věcech. Říkala taky, že si mám mejt vlasy třeba každej den, 

protože jinak to nemá smysl. Chlapi jsou prý hodně přes ty vůně, i když se to nezdá. Ona teď chodí s 

nějakým hasičem nebo co. Prej, že dost často jezdí sundávat ty mrtvoly, jakože lidi, který už nechtěli 

žít. Je to divný, že se někomu nechce žít, ale tak jako to beru, no. Mám teda ty prázdniny, na brigádu 

zatím nepůjdu. Prej: „Simonko, buď ráda, že budeš s maminkou hezky doma, jinak bys mazala 

roznášet letáky!“ To řekla ségra mámy, je ale nevlastní. Mně to jakože nevadí, občas je i zábavná. 

Kouří jako doga a zuby má taky špatný. Je to bláznivka, ale je docela v kurzu. Jede v srpnu na 

dovolenou s tím pojišťovákem. Prej ho moc miluje. Když to mojí těhotný, rozvedený mámě vypráví, 

vždycky se u toho tak dramaticky jako podívá do stropu. My ho máme dost špinavej, asi budeme 

malovat. No, to asi ne. Dyť ta moje maminka bude zase rodit, takže to dítě bude potřebovat 

kompletní péči.  

A co já? No, abych pravdu řekla, jsem vskutku ráda, že se malovat nebude, jako ne. Třeba, 

kdyby máma nebo teta, druhá nebo ta první sehnala někoho, nějakýho fajn týpka, kterej by nám s 

tím malováním pomohl, tak by to bylo jako fajn. Jenže ono je teď to léto a docela dusno. Rozumím, že 

jsou všichni na dovolený, nebo se svýma miláčkama nebo milencama. Ne, já s nikým nechodím ještě. 

Ale takhle. Viděla jsem včera Jerryho v cukrárně a docela byl pěknej. On má moc hezký oči a je mu 

taky třináct jako mně. Chodíme do stejný třídy, víš? No, a on na mně taky kouká dost často. A třeba já 

si chci koupit lízátko a on jde za mnou a řekne, jestli si teda budu brát to lízátko a kouká jako na mě a 

přitom se dívá jako někam za mě. Je to taky zvláštní. Někdy mám pocit, že se za mě ukrývá. No, a taky 

se mi omylem dotknul, jako ruky. Takový zvláštní to bylo. Sem se spotila jako blázen. V tý cukrošce jak 

sme se potkali, tak se mě ptal, jestli už máme domá nový dítě. A já jakože nevim. A on se zasmál a 

něco říkal, jakože to bude dobrý, že budu mít ségru a tak. Já sem popotáhla, mám takovou rýmu, je 

to fakt děsný trpět v létě na nos, ale co. No, a tak jsem šla pak domů. No a Jerry mi ještě nabídl 

opatrně, je to děsnej hráč, jakože hraje ten fočus. Je docela dobrej, viděla jsem ho i při hře. Fandila 

jsem mu, bylo to docela dobrý tam bejt  s ním, a to spolu jako ještě nechodíme. No, teď jsem se do 

toho zapletla. Prostě mě pozval na oheň, a že tam budou všichni a tak. A já, že nevim ještě, protože 
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čekáme to dítě, že jo. Je pondělí, no a on že prej v pátek něco bude. Já vlastně nevím jaký to bude, až 

máma definitivně porodí tu holku. Jaj, mně je třináct a jí bude nula, jo? Hm, to bude švanda, teda. A 

teď si představ, že mojí mámě volala teta Hilda, že mě chce vzít trochu na bazén i s tím hasičem co 

s ním žije teď. No, já byla u vytržení, ale zároveň jsem nepřestala myslet na „mýho“ Džeríka. Asi ho 

miluju, nějak mi docvaklo, že na tom koupališti sice budu s tetou a jejím miláčkem, ale já tam budu 

jako křen a hlavně sama jak ten kůl v plotě. Ale já jsem hezká docela, si myslím. Mám ráda žabky 

v létě. Taková nějaká svobodná se cejtím, taková jiná, jako, že můžu letět třeba k nebi, když se to 

konečně naučím, nebo že můžu i do vesmíru, ale jenom tam, kde mají ústřední topení, protože já 

zimu žalostně nesnáším. Jsem jako had, ten taky syčí a já, Simonka I. Úžasná, jsem stejná jako to polní 

zvíře, co o něm jednou vyprávěl ten biolog v televizi. My máme saťák, víš? Taky koukám občas, ale až 

se to dítě narodí, tak fakt nevim, jak to budu mít s volným časem. I ten strejc Balabán pořád tvrdí, že 

už nejsem žádný děcko a že budu mámě pomáhat, tak nevim. A já oponuju: „No, já jako vim, že mi už 

táhne na čtrnáct za půl roku.  

Na koupáku to bude super, si říkám. Tak sem si vzala plavky a šli jsme s Hildou a milencem, no 

dobrý to bylo. Třeba tam bude i Džeríny, můj ťulí milášek. Ale on to neví, že mu takhle říkám, to 

jenom v duchu si to vymejšlím ty jména pro něj. Jo, a taky dostal čtverec z diktátu, ale to už stejně 

nebylo na vysvědčení. Prej, že bych ho mohla přes léto trochu doučovat. Blázen! Jako já mám ráda 

ten českej jazyk, ale nevim někdy jaký to i mám napsat. Je to takový zajímavý někdy a vůbec moc 

nečtu. Teda jen takovej časák pro holky, ale mi taky nebaví už. Máma říkala, že je moc hezky v Itálii, 

tak jsem se začala učit ten jazyk. No, existuje taková apka na mobilu a tak si poslouchám jednu 

stanici, počkej, Cuore se to menuje, jako srdce, no. Po koupáku jsem docela dostala hlad. Když jsem 

přišla domů, otevřela jsem naši ledničku. Je už stará, nějak pořád vrčí nebo co. Asi to odkoukala od 

naší čubičky, říkáme jí Míla. Je to starý jezevčík, kupovali jsme ho ještě, když jsem byla já, máma a 

táta. Ten už tu bohužel není. Našel si jinou paní na uklízení, vaření a takový ty věci, do dělají dospělci, 

když je tma nebo za krize. A to já neznám, že jo. To o tý krizi jednou vyprávěla ta moje druhá teta. 

Sem ti o ní taky před chvílí povídala. No, a pak přišla ta středa. Přesně tak, moje šikovná mamča mi 

porodila sestřičku. Dali jsme ji jméno Markétka. Nikdo v rodině takový jméno nemá, a prej je 

královský. Narodila se třináctého. No ještě, že to nebyl pátek, oddychla si moje unavená máti. Já jsem 

si taky říkala, že se nic horšího stát nemůže. A když jsem to vyhrkla do éteru, všichni v pokoji se začali 

tak smát, že se popadali za břicha, někdo za větší, jako třeba sestřenice Anča z otcovy strany, ta má 

asi padesát kilo. Kdybyste to taky viděli, taky byste se třeba i ucvrnkli. No a to je všechno, zatím. Já 

teda v pátek pudu na ten oheň za Džeríkem a dáme si první pusu, třeba. 

A pak přišla moje páteční chvilka. Byla jsem nervózní jako v první třídě. Byl do děs, protože 

jsem vůbec netušila, jaké to bude, až se budeme s Džeríkem pusovat. No jo, něco jsem viděla 
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v časopise pro mládež, ale tam to bylo jen na fotce, takže nic moc. Jako nevím jak to všechno zvládnu. 

Mám na sobě pěknou blůzku a štráduju si to na oheň. Cestou jsem potkala Karolínu, říkala, že tam jde 

taky. Sme si povídaly a mně ti najednou píchlo v levým boku, hrůza! Jenže co teď? Já tam musím jít, i 

kdyby přede mnou sto čertů začalo tancovat na Madonnu. Kája mi řekla, ať jdu radši domů, protože 

to může bejt horší, a taky že bylo. Skončila jsem v nemocnici se slepákem. Sakra! Tři dny jsem tam 

ležela a pořád myslela na opuštěného Džerínyho a tak. Máma mi přinesla hřeben, tak jsem se trochu 

učesala. A když jsem si myslela, že můj milostnej život zůstane jen v mojí hlavě, ve dveřích pokoje se 

objevil On, mého srdce šampión. Prostě můj Ťulí! 

„Ahoj, Džeríku!“ 

„Ahoj, Simčo!“ 

Čuměli jsme na sebe a všude smrdělo savo. Aspoň se nikde nepovalovaly odpadky a hezky 

bylo vidět na ty kytky co mi přinesl.  

„Co tady děláš, Džery?“ 

„Jsem přišel za tebou, prej si nemocná nebo tak.“ 

„No, je mi líto, že jsem nedorazila na voheň, jenže mě zradilo zdraví, víš?“ 

„Jo, dobrý. Já jsem tě prostě čekal a vyhlížel, jestli už jdeš, tak sem byl trochu smutnej.“ 

„A proč jsi byl smutnej, Džerí?“ 

„Hele, tady máš ty kytky a dej je do vázy, jo?“ 

„Jé, ty jsou moc hezký, byly drahý co?“ 

„Pro tebe všechno“ , podíval se do mých unavených očí bez jiskry a svou zpocenou pravou 

dlaní mne krouživými pohyby hladil na tváři jako porcelánovou panenku. Bylo to romantický a já si 

připadala jako v pohádce. Mám pocit, že budu šťastná. Takže příště až půjdu na koupák s mojí první, 

nebo druhou tetou, tak já už půjdu taky ve dvojičce. Džerínek mi právě vyznal lásku a já se nebráním. 

Asi jsem už dospěla, nebo ještě ne? Nechám to osudu. Máma je šťastná, že máme Markétku a já jsem 

šťastná, že mám mámu, ségrušku, obě tety a teď nově i teda Džerínyho ve svým inventáři.  No, co ti 

budu povídat, přinesl mi lízátko, jenže to já teď ještě nemůžu, mám dietu. Takže takhle se to asi 

všechno stalo a myslím, že už to bude jenom lepší. Prostě mi už brzo bude 14. Se těšim. 
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... Tvé city vnímám podprahověi když jsem pod Prahou nebyl roky ...
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... celý park úplně oněmělMám černé svědomí. Též boty od prachuCo slzy pod víčky? Vzpomínám. On je měl ...
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... a šel spátv nocido tmy ve skleničcezuby svítí‚to jsem rád`řekl metař(metalna ulicikoště v ruce ...
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... proč se všechny skryly, králík nepochopil.Víte, on byl podzim, myslivecké hony,a to si chce každý nimrod ...
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... kolem odpadkových košů vometá.Říkají mu Matlafousek,tam, kde projde, lidi hnou seo pár metrů do strany,a kór když je nadraný ...
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... „Ano, tuňák je rybička."„Tak ne!" rozhodne. "Nebudu hamat ani tu!"„Dobře, jak myslíš." vyrazím ze sebe. Na nic víc se nezmůžu.     Dianka se rozzáří. „A můžu se jít pohoupat?" zeptá se tak jako obvykle, když tudy chodíme ze školky. „Jasně. Upaluj." odpovídám také jako obvykle. Sedám si na lavičku, kde si sedávám vždy a mám na hřiště dobrý výhled. Automaticky z kabelky vytáhnu mobil. Zlozvyk, který jsem si poslední dobou navykla dělat. Nevím proč, kdyby zvonil, slyšela bych to, ale ...
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Textový rámeček
... odmalička jsem měl velké ambice, aby se z Anetky stal bojovný pes. Rodiče mé nadšení pro tyto zápasy nesdílely a nejednou přemýšleli i o tom, jestli se mnou nejít kvůli, podle nich pasivní agresivitě k psychologovi. Pamatuji si, jak jednou vešli ...
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konzumuje v období vánočním. Jenom tehdy lze vlastně porozumět konání  osob o kterých vám budu vyprávět. Protože číst v parném létě o rozsvěcení  kouzelných barevných světélek za okny zasněžených chaloupek v podhůří  Krkonoš, no to uznejte, pane redaktore, to není to pravé ořechové.“   Ani toto jsem mu nemohl slíbit. Noviny sice mají jepičí život, ale kde máte zaručeno, že nějaký zapomenutý výtisk se neobjeví na dně prázdninového 
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