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Platí, že i plží léto má být pochváleno, a v úctě k tomuto rozvernému přikázání jsme
připravili prázdninové či dovolenkové dvojčíslo, které je sestaveno na způsob almanachu
a zařazeny jsou do něho jenom příspěvky autorů mladších. Někteří z nich už v Plži nejed-
nou publikovali a mají za sebou i jiné publikační krůčky (kupříkladu Vojtěch Němec peču-
je o vlastní plží rubriku a je nositelem Ceny Plže za prózu), jiní na stránkách našeho ča-
sopisu debutují, například prozaička Jana Filipovská nebo básnířka Lucie Vinšová, jejichž
texty náš časopis otevíráme i uzavíráme: znovu jsme se totiž, stejně jako v podobném al-
manachovém březnovém čísle, rozhodli pro abecední pořadí.

Jenže aby bylo léto vydatně pochváleno, neopomeňme ani dvou záležitosti z jiného
soudku. Předně se musíme omluvit plzeňské básnířce a překladatelce Haně Gerzanicové.
V Slovníčku autorů Plže totiž figuruje tvrzení, že po roce 1948 emigrovala ještě před
dokončením studií. Šlo pouze o nešťastnou formulaci: paní Gerzanicová studium ukonči-
la, chyběla jí pouze promoce, tudíž má řádné vysokoškolské vzdělání – a snad nikdo, kdo
zná její moudrou povahu, o tom nezapochyboval ni chvíli. Přesto nás to vůči ní tuze mrzí,
takže k omluvným slovům rádi připojujeme i gratulaci ke zdařilému autorskému večeru
v Polanově síni a k přijetí do Obce spisovatelů! Druhá věc je určitě příjemnější: náš věrný
grafik (ba i autor!) Vojtěch Jurík na prahu léta vstoupil do stavu manželského – a kromě
upřímného vinšování nepochybujeme o tom, že i nadále se bude příkladně každý měsíc
starat o grafickou podobu šesti stovek Plžů, které pod jeho kuratelou čile a čiperně
přicházejí na svět. Stejně jako o tvářnost letní i zimní přílohy: zrovna v té nynější najdete
povídku Brunhilda, prózu z pozůstalosti Jaroslava Štrunce, spisovatele, který se nemálo
zasloužil o literární dění v západních Čechách.

V letním dvojčísle v Juríkově grafické úpravě nabízíme našim čtenářkám a čtenářům, jak
již bylo řečeno, texty z mladších per – a sluší se do nich se začítat s vědomím, že i toto je
jedna z možných budoucích tváří západočeské literatury. Věříme, že Kateřině Kašákové
a Pavle Přesličkové zanedlouho vyjdou básnické knižní prvotiny, mohou je ale záhy násle-
dovat i další talentované tvůrkyně a další talentovaní tvůrci. Poprvé se setkáváme též s tex-
ty Martiny Horové a Marka Steiningera; dozajista nikoli naposledy. Přejeme si, aby se vám
toto čtení na léto líbilo, a to i s přílohou – a příští Plž bude zase mít obvyklé rubriky, do-
jde i na kritiku a publicistiku. Ale to bude až v září...

Vladimír Novotný

Pokud se někdo bude ptát proč, já neodpovím.

Vojtěch Němec
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Jana Filipovská

Ještě ani nevyšlo slunce a Květina už vstávala. Šustivě tápala ke dveřím, opatrně,
aby nevzbudila babičku, potlačila zívnutí, konečky prstů kráčela po hrubé dřevěné
stěně, dokud nenarazila na svoje šaty, pověšené vedle dveří. Přitiskla si je na břicho
– dobré ráno, dráčku – a vyšla ven do modrého šera. Vesnice se dosud neprobudila. 

Pustila se po stezce k jezírku mezi vzrostlými stromy, dnes tam bude určitě sama, vy-
chutná si to. Minulý večer končily ve vesnici slavnosti Bohyně, nikdo dnes nebude vstá-
vat s úsvitem. Jen Květina si to potěšení neodepře, byť to znamená, že se příliš nevyspí.
Kráčela svižně, balíček šatů v náručí, jako každé ráno, nejčasnější tvor z vesnice. Za
Velkou matkou, mohutnou horou na východě, už svítalo. Ještě bude chvíli trvat, než
slunce vystoupí dost vysoko, aby se dotklo jezerní hladiny. Květina se jí dotkne dřív.

Na břehu se zastavila a trochu se protáhla, cítila bolest v bedrech. Voda vypadala
jako vyleštěný kámen, mohla by přejít suchou nohou, trochu by to dunělo a pod se-
bou by viděla svůj černý odraz. Od vody šla zima, až Květina na chvíli zaváhala, jestli
se opravdu chce dnes ráno koupat. Ale ona to udělá, jako každé ráno. To kvůli tomu
pocitu, když pak vyleze zase na břeh a vlahý vzduch probouzí její tělo k životu,
proměňuje mrazivou ztuhlost v jiskřičky pod kůží a zaměňuje denní sen za noční.

Svlékla dlouhou spodní košili a nahá vstoupila po kolena do vody. Pak si vzpomněla
na vlasy, nesepnula si je; vrátila se tedy znovu na břeh, mokré nohy krásně hřály. Smotala
si vlasy na temeni a sepnula je jehlicí, vítr jí zastudil na šíji. Pak znovu vstoupila do vody.

Jezero bylo studené stejně jako každé ráno, šeptající a trochu strašidelné. Květině se
zdálo, že její kůže v tom příšeří světélkuje, rozsvěcuje odraz nebe na vodní hladině.
Nechtěla pobyt ve studené vodě protahovat, ale přesto se zastavila a stála tak dlouho,
dokud se hladina kolem ní nepřestala čeřit. Prohlížela si svůj pokroucený obraz,
hubené ruce a nohy, úzké boky a nad nimi veliké kulaté břicho, svítilo ze všeho nejvíc.

Dále už chlad snášet nemohla, rychle se tedy ponořila celá, chvilku se nechala nad-
nášet a pak honem ven, do teplého chladu horského rána. Jak se teď cítila čerstvá
a bdělá! Sama pro sebe se mdle usmívala, otočila se k východu, dobré ráno, Velká
matko. Už bylo více světla, přicházel den a Květina byla připravená ho přivítat. Polo-
žila si ruce na břicho a ucítila, jak se v ní pohnul ten druhý život, který s ní dočasně
sdílí tělo. Sledovala drobnou zářící bouli, jak putuje pod kůží, malý dráček s ní vítá
slunce, nesmála se teď už jen pro sebe, smála se do sebe a v tom vnitřním úsměvu
bylo cosi nekonečně smutného.

Opatrně se posadila pod strom na spodní košili, opřela se zády o kmen. Její úsměv
postupně vyhasínal. Bylo to snad celkovou únavou, že si nedovedla udržet nějaký
trvalejší vnitřní stav? Ruce sepnula pod pupkem, jako kdyby držela ošatku s vejci,
a zahleděla se do neurčita. Nad Velkou matkou se teď objevil párek dravců, mla-

dí manželé; Květinu napadlo, že oni teď už asi tam nahoře vidí slunce.
Svítání je nejkrásnější část dne, spojení začátku dne a konce2

Jana 
Filipovská Svítání
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noci, stejně jako při západu, ale takhle je to sy-
rovější, chladnější, vznešenější. Snad je to tou samotou, jakou Kvě-

tina za úsvitu zažívá. Ale ona už nějakou dobu není tak úplně sama.
Dokud v jejím těle byla jen jedna bytost, znala jiný druh samoty. Když svítalo,

otevřela se světu okolo, stala se malou částečkou vesmíru, která se ztrácela ve
vlastním světle a tichu. Teď utvořili s dráčkem kruh, otevření jeden druhému, proží-
vali chvíle úsvitu. Byli dva a to je ten nejposvátnější počet, požehnaný Bohyní. 

Ano, dalo by se říci, že jsou vlastně tři, Květina má manžela. Ale ten s ní není. Je
pryč ve všech smyslech toho slova. Už brzy by se sice měl vrátit z cest, ale na jak dlou-
ho? Květina se zamračila. Co je to za manželství, být stále sama? Byly doby, kdy milo-
vala to čekání, napětí, kradmé pohledy do zátočiny cesty, shledání, objímání… Byly
doby, kdy cesty trvaly nanejvýš pár měsíců. Ale kde je teď? Bude u toho, až dráček
poprvé spatří svět? Květina byla najednou docela smutná. Ranní klid byl pryč. 

Opatrně vstala a začala se oblékat. Jak se ty šaty vpředu zkrátily! A co když Květina
už svého muže nikdy nespatří? Mohlo se mu něco stát na cestě, mohl se někde zřítit
ze skály a rozbít si hlavu o kameny. Jako dědeček. Přiletí obrovský sup, posel znovu-
zrození. Dráček svého otce nikdy nepozná. Květina si s povzdechem zase sedla; vlna
citů zasáhla její srdce na zranitelném místě. Před očima viděla manželovu postavu
padat přímo z vrcholku Velké matky, kutálet se po svahu dolů, představila si tu zou-
falou snahu se ještě zachytit, žít dál, ale nebude mu to dopřáno, zlomí si vaz, aniž by
ještě stihl věnovat byť jen jedinou myšlenku své ubohé ženě…

Položila se na zem a nechala slzy stékat po tváři do trávy. Kdyby se tak mohl její
smutek vsáknout do země, vyroste tu na počest jejího žalu červená květinka. Zavřela
oči a zlé obrazy se začaly rozplývat, zbyl jen nepochopitelný smutek bez výrazu. S ru-
kou na břichu se snažila sama sebe utěšit, že to je jen další z jejích divných nálad.
Milosrdná, šeptala do země, pomoz mi smířit se s životem, pomoz mi najít cestu k mí-
ru. Postupně utichaly její modlitby, utichaly i nepokojné myšlenky, Květina se pod-
dala náhlé únavě, propadala se sama do sebe, přestala vnímat tvrdost země a tíhu
svého těla, smysly nechala zakalit spánkem. 

Ve snu viděla ohnivou zemi. Na široké pláni hořela tráva, nebylo vidět nic než plame-
ny, obloha plná kouře měla strašlivou žlutošedou barvu. Květina se ale nebála. Kráčela
bosýma nohama přímo v plamenech, každým krokem se odrazila a chvíli letěla, než zase
dopadla na zem. Nevadil jí ani kouř, ani žár. Krajina byla plochá jako hladina jezera,
trochu zrychlila, až se už vůbec nemusela odrážet, letěla nízko nad zemí s osvobozující
lehkostí. Bylo to tak snadné, stačilo jen chtít, ani nemusela mít křídla. Zjistila, že když se
usměje, automaticky zrychlí. Vzlétla vysoko do nebe, bez zábran kroužila žlutým ne-
bem. Napadlo ji, že na tohle měla přijít už dávno, vždyť není nic snazšího.

Pak se podívala pod sebe. Plameny byly pryč, místo pláně viděla silně opevněné
město. Slétla níž, zvolna dosedla na měkkou zelenou zem před velikánskou brá-
nou. Zeď čněla do nebe jako Velká matka. Tiše obdivovala mohutné kamenné
kvádry, skoro cítila v prstech, jak jsou těžké. Naklonila se, aby se jich dotkla; uvi-
děla svou dlaň, tak nějak zvláštně rudou, žhnoucí, hladkou. Ani ji to moc ne-

překvapilo, to bude tím létáním, cítila se silná a sebejistá. 
Dotkla se povrchu kamene.



Sv

ítá
ní

Jana FilipovskáTvrdá síla naplnila vzduch, Květina udělala něko-
lik kroků vzduchem. Najednou, bez nejmenší předzvěsti, přerušil

konejšivé ticho strašlivý zvuk. Nejdřív to vnímala skoro jako bolest, zavřela
pevně oči a sevřela ruce v pěst. Jednolitá plocha mučivého rachotu se však brzy

začala vyjasňovat a Květina postupně rozeznávala jednotlivé hlasy. Uvědomila si,
že je to lidský křik, vřava výkřiků spojená řinčením zbraní. 

Otevřela oči. Všude kolem byli lidé, ozbrojení vojáci, velmi rychle se pohybovali.
Květina se lekla a chtěla utéct, ale nějak zapomněla, jak se létá. Bylo to ohromující.
Obloha byla lehce narůžovělá, ve vzduchu se vznášela oblaka čehosi, co Květina ne-
mohla blíže určit. Pak jeden z těch oblaků spadl k zemi a porazil několik mužů těsně
vedle ní. Ona sama nic nepocítila, ale oni teď křičeli, Květina odvrátila zrak. Strašlivé
podívané se však vyhnout nemohla. Vnímala ten boj všemi smysly. Procházela podél
hradeb a cítila se velmi zvláštně, vyprchal z ní strach, zbavila se prvotního šoku, hle-
děla na umírající muže s klidem, viděla jejich krev, cítila ji ve vzduchu, ale nechávalo
ji to chladnou. Uvědomila si, že něco hledá, jen nevěděla přesně co. Z hradeb se dolů
snášela další a další oblaka tekuté smrti. Květina otočila hlavu a viděla obrovský
dřevěný stroj, jak z něj právě vylétl balvan velký jako lidská hlava a přeletěl přes vy-
ztuženou bránu. Udělala jeden dlouhý krok a ocitla se přímo za ním.

Stál tam neobvykle velký a silný muž, Květina ho ihned poznala, svého dráčka. V ru-
ce držel meč a něco křičel na ostatní. Obličej měl celý krvavý, ale zraněný nevypadal.
Promluvila na něj, ale nevšiml si jí, její výkřik nebyl vůbec slyšet. Vřava všude okolo by-
la neproniknutelná, její slabý hlas zanikal v hučení a sténání smrti, třásla se z toho zi-
mou a bezmocí. „Dráčku…!“ opakovala znovu, dokud ji nezradilo hrdlo a nestáhlo se
přívalem slz. A tak to vzdala. Přiblížila se k němu a natáhla ruku, svou žhnoucí červe-
nou ruku, chtěla pohladit jeho tvář, chtěla ho zpátky, bylo jí bez něj smutno. Dráčku,
tolik krve… Neviděl ji, avšak ještě před tím, než se ho mohla dotknout, otočil se k ní
čelem a hleděl kamsi vysoko a v očích měl odlesk jejího červeného těla.

Musela to udělat, už ten pohyb nedokázala zastavit, věděla, že musí, aby získala
svého syna zpět. Možná ji nakonec přeci jen zahlédl, protože udělal krok směrem
k ní, v očích výraz překvapení. A ten krok byl poslední.

Položila mu dlaň na tvář.
Vzduchem zasvištěl osamělý šíp.
Dráček se zapotácel, celé jeho obrovské tělo se zhroutilo do sebe, oči v poznání za-

šeptaly: „Matko.“ 
Květina stáhla ruku zpět, udělala pár kroků zpátky, bylo to příliš rychlé. Ve vzdu-

chu visel poslední synův dech. Tolik krve… Co se to stalo? Zabila jsem ho? Smutek
však kupodivu necítila, jen prázdno a klid. Rozhlédla se kolem sebe a spatřila stovky
dalších krvavých, stovky dalších mužů a synů, nesmrtelných strážců marnosti. A když
narovnala hlavu, spatřila také stovky červených žhnoucích bytostí, stovky žen a věč-
ných matek, marných strážkyň nesmrtelnosti. Květině se z toho začala točit hlava.
Dech se jí prodlužoval, dýchala pomaleji a pomaleji, až byl její dech nekonečně
dlouhý a Květina nepotřebovala dýchat vůbec. Zkusila, jestli už zase může létat,

odrazila se a přitáhla se po provaze svého nekonečného dechu. Vyjela po
něm prudce vzhůru a dívala se na všechno z obrovské výš-4
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ky, ale když pohlédla vzhůru, byla tam druhá
vzdálená země, jako by visela vzhůru nohama…

Pak ji oslepilo světlo, pustila se a letěla do slunce, které leží někde mezi
oběma zeměmi. Nemohla rozeznat, jestli se pohybuje vlastní vůlí nebo padá.

Před očima jí vyvstal obraz ženy v zeleném, zná ji, ano, to je Bohyně, to je Milo-
srdná, Žena z deště a mlhy, Krásná, Krvavá… Tak přeci přišla, smála se Květina a po-
hlédla jí do obličeje. Neměla masku, mohla vidět její oči. Pak se Květina začala třást
jako ve vichřici, odválo ji to pryč, zmizela Bohyně, zmizela hořící pláň, bohaté měs-
to i zdi, které je uzavíraly. 

Květina se probudila. Slunce stálo vysoko na obloze, pražilo do jezera a svítilo
Květině do uslzených očí. Pohladila si břicho, dráček nezmizel, je stále s ní. Sen ode-
šel, ale ona stále viděla všechny ty obrazy až příliš zřetelně. Zatím jí to nedávalo 
smysl, ještě chvíli záměrně přetrvávala v polobdění. Instinktivně tušila, co jí Bohyně
chtěla sdělit, jen si nebyla jistá, jestli to opravdu chce vědět. Nakonec se rozhodla
a podívala se na Velkou Matku. 

Odpověď přišla okamžitě. Prospala jsi svítání, sdělila jí hora. Dva dravci byli pryč.
Kvůli synovi jsi prospala svítání.

Květina se zahleděla na své napnuté břicho. Copak už je čas? V hlavě měla docela
jasno, necítila ani náznak strachu. Na hladině studeného jezera se ještě vznášel opar.
Sedla si na paty a učesala si vlasy. Nezvratitelnost osudu působila uklidňujícím do-
jmem. Prohlížela si dlaně, už nezářily bíle, ale ještě ne ani červeně, byly to ruce
obyčejné smrtelné ženy. „A ty, dráčku, budeš stejně smrtelný. Živý a smrtelný, to 
jsou dva tvé nejcennější dary, stejně jako moje. Chtěla bych tě vidět žít, ale nechtěla
bych tě vidět umírat,“ promluvila. „Udělám, co budu moci.“

Cestou zpátky do vesnice chvilku postála v zákrutu cesty, nikdo se však nevracel.
Myslela na svého muže, na toho, co byl pryč, na toho, kterého už možná neuvidí.
Chtěla mu napsat vzkaz do kamenů na cestě, ale nevěděla jak. Chtěla mu sdělit, jak
se cítí žena, když ví, že porod svého dítěte nemusí přežít. Ráda by mu vzkázala, jak
se těší na další svítání. Místo toho se jen otočila a tichounkými kroky, aby jí neunikl
žádný zvuk tak nádherného rána, se vracela domů, do dřevěného domku na konci
vesnice sevřené v horském údolí.

Babička už seděla na zápraží a šila, oči téměř zavřené, vrásčitá jako tisícileté skály
okolo. Vzhlédla, až když si Květina sedla vedle ní. Dlouho neřekla ani slovo, jen si
Květinu prohlížela soucitným pohledem.

„Máš v sobě smutek, Kvítku,“ promluvila nakonec skřípavě.
„To proto, že je možná už neuvidím,“ odpověděla Květina tiše. „Ale strach

nemám.“
Vesnice pomalu ožívala. Ženy se rozespale trousily pro vodu, oči ještě lesklé po

oslavách bohyně. Mužů zatím moc vidět nebylo. Nebe bylo čisté a laskavé.
Babička odložila šití a zadívala se kamsi do neurčita za Velkou Matku. 

úryvek z prózy Slepí bojovníci

(Jana Filipovská, narozena 1987 v Plzni, kde žije a studuje na Gymnáziu
Luďka Pika)



Anděl, smrt a já
Martina Horová

Přitáhl jsem si límec kabátu blíž ke krku, nepříjemně studený vítr mi pomalu zalézal
pod kůži. Podíval jsem se na hodinky. Za půl hodiny bude jedna po půlnoci. Odtrhl jsem
od ciferníku pohled, ale potom mě cosi donutilo podívat se znovu. Teď se to má stát!

Ty hodinky – byl to dárek od rodičů k minulým Vánocům. Vzpomínám si, jak jsem tehdy
vybuchl hraným údivem a radostí. Na překvapení už v téhle době není místo; zvláště když
si dárky k Vánocům vybíráte sami, protože příliš zaneprázdnění rodiče nemají čas.

Jako dnes. Tři hodiny. Tři hodiny jsem čekal, až zaslechnu šramot klíče vsouvaného
do zámku, milé žerty, kterými můj otec přímo sršel, smějící se matku. Ta chvíle mi při-
padala důvěrně známá, uklidňující. A tak jsem v čekání na ni strávil několik hodin.
Musel jsem rodiče vidět. Už jen proto, abych se ujistil, že alespoň něco je stále na
svém místě; ten pevný středobod, který má ještě smysl. Jistě se zdrželi v práci, zašli si
na večeři… Věděl jsem to! Ale to, že kolečka stereotypu nezapadla do sebe, mě
rozčílilo a nemohl jsem v bytě už vydržet. Párkrát jsem obešel potemnělý blok domu,
okolo kterého se ještě tu a tam brouzdaly v jemném poprašku sněhu zamilované páry
a osamocení pejskaři se svými miláčky. Přemýšlel jsem: nevím, co jsem od života čekal,
ale takhle to být nemělo. Stejně už jen pár týdnů, možná měsíců.

„Patriku! Hej, Páťo! No tak, Patriku! Sakra!“ Z přemýšlení, které by nevedlo nikam,
mě vytrhl hlas se stále silnějším nádechem naštvanosti. Tušil jsem, komu patří – a snad
právě proto mi trvalo mnohem déle než za normálních okolností otočit se k němu.

„Pavle, tebe bych tu nečekal!“ Najednou jsem měl pocit, že musím zakrýt vodopá-
dem slov svůj útěk ze zlosti na celý svět, o kterém Pavel neměl ani tušení. Nevěděl
jsem, co říct. Cítil jsem se trapně a nezmohl se na víc, než se upřeně dívat na kamínek,
který zůstal zpola uvězněn pod jeho botou.

„Co je, chlape? Seš dneska nějakej zaraženej. Dáme klubík, ne?“ 
To bylo to poslední, co bych chtěl. A zrovna s tebou, chlape, pomyslel jsem si a mu-

sel jsem se pousmát, když jsem si prohlížel svého „zbožňovaného“ souseda, který vy-
padal, že už si krev krapet zředil alkoholem. Ale proč ne? Proč bych konečně nepoz-
nal, jaké to je, být „normální“ a „normálně se bavit“? Alespoň na chvilku! Vždyť
skutečný svět znám jen z knih, filmů a novin.

A tak jsem se nechal se slovy „tak jdeme, kámo“ zatáhnout do jeho oblíbeného
klubu. Jméno jsem nestačil zaregistrovat; ovšem pochybuji, že by mi něco říkalo.

Usadili jsme se na pohodlný gauč do rohu, přímo proti obrovskému zrcadlu nad
barem. Byl jsem jako prvňák první den ve škole – nevěděl jsem, co mohu čekat, co se
každou chvíli může stát. Vše bylo tak nové: lidi, prostor, atmosféra… Dlouhé minuty
jsem strávil nekonečným pozorováním celého toho výjevu. Bylo to, jako bych stál v ga-
lerii před vzácným velkým obrazem a chtěl pozorně prozkoumat každý jeho detail.

Opodál se na parketu zmítalo v předstírání tance několik mladých lidí, avšak větši-
na ostatních posedávala v malých skupinkách u stolečků. U baru nebyl nikdo. Jen

jedna dívka, mohlo jí být tak osmnáct, devatenáct let; nikdy jsem to nedokázal
přesně odhadnout, ale vypadala starší než já. Byla krásná,6
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smutná, zamyšlená. Zdála se úplně jiná než všich-
ni ostatní v téhle elektronickou hudbou pulzující místnosti.

„Hej, co si dáš? Přece tu nebudeš sedět na suchu, sousede! Dost dlouho
jsem tě neviděl, tak to zapijem, co?“ Jazyk se mu pletl, bylo poznat, že ho ně-

kdo pozval k baru, nebo se tam pozval sám.
„To samé, co ty.“ Byla to ta nejjednodušší odpověď, která mě ho rychle zbavila.

Díval jsem se do velkého zrcadla nad barem, protože to byla možnost, jak ji mít ne-
ustále na očích, aniž o tom věděla.

„Co furt čumíš do toho zrcadla? Si se do sebe zamiloval, nebo co?“ Položil na stůl
skleničku s nahnědlou tekutinou. Měl jsem pocit, že ho nenávidím, protože nic
nechápal, protože mě rušil.

„Zrcadlo není od toho, abychom v něm pozorovali sami sebe, ale abychom v něm
pozorovali jiné.“ Podíval jsem se na něj. Měl zmatený výraz člověka, který neví,
o čem se mluví.

Odfrkl si. „Ty seš teda divnej pavouk.“ A byl pryč. Prokázal mi tím službu, o které
se mu ani nesnilo. Teď jsem měl klid, abych si mohl vychutnávat tu nádherně smut-
nou tvář anděla, do kterého jsem se zamiloval.

Pomalu se blížila půlnoc a ona tam jen tak seděla. Nešla tančit, s nikým se nebavi-
la, jen sem tam zkontrolovala hodinky. Měl jsem spoustu času udělat něco víc, než
sedět a dívat se, co dělá. Mohl jsem ji pozvat na skleničku. Mohl a stejně nemohl!
Neměl jsem čas. 

Lekla se, když jí zazvonil telefon, ale ve chvíli, kdy ho přikládala k uchu, se jí na
rtech rozlil jemný úsměv, takový, jakým se dokáží smát jen andělé. Hovor trval krátce.
Hodila telefon do kabelky, natáhla se pro bundu a chvatně vyběhla ven.

Už mě na tomhle místě nic nedrželo. Navíc jsem byl zvědavý, kam jde. Strčil jsem
tak prudce do dveří, až jsem málem porazil líbající se dvojici. Byla to ona, můj anděl.
Objímala a líbala toho kluka.

Měl bych být zklamaný? Proč? Nevydrželo by nám to dlouho. Zamířil jsem nejkratší
cestou k parku, posadil se na lavičku a choulil se do kabátu. Přemýšlel jsem o svém
životě.

Bylo mi dvanáct, když doktoři zjistili, že mám v mozku nádor. Jen malý. Takový
malý zhoubný nádor. Čtyři roky jsem prodělával neúspěšnou léčbu a ten pátý po-
malu odpočítávám měsíce a týdny.

Přitahuji si límec kabátu blíž ke krku, nepříjemně studený vítr mi pomalu zalézá
pod kůži. Dívám se na hodinky. Za půl hodiny bude jedna po půlnoci.

Nevím jistě, kdy to přijde, ale jednou ráno už tu nebudu. Proč čekat? Snad si ani
neuvědomuji, co dělám. Vytahuji nůž a v tom jediném okamžiku, který trvá věčně,
si bezmyšlenkovitě prořezávám levé zápěstí.

Tak tohle je život, pomyslím si. Šarlatově rudý život, který mě teď zabije. Napadá
mě, že tím ublížím spoustě lidí. Matka bude plakat, otec ji bude konejšit a řekne:
„Teď už je mu dobře.“

A mně už bude dobře. Budu svobodný.

(Martina Horová, narozena 1987 v Plzni, absolventka Obchodní akademie,
žije v Nýřanech)
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Kateřina Kašáková

Krvavé léto – Litanie
Krvavé léto

I.
krvavec toten ze země trčí
jak ošklivý a drsný je
mě z nosu červená proudem crčí
a kořen z hlíny nikdo nevyjme

II.
před domem divizna
tolikrát zraněná ostrými břity
a přece se zas vzepne k žití
tak odporná a blízká je mi
ve dne usychá v noci svítí

III.
ořechu! vyklepu z tebe všechna hnízda
ty se mi odvděčíš sladkými kameny
a projdou-li skrze mojí hlavu
já zastavím je rameny

IV.
všude samá embolie
za okny v zahradě
vše se dusí
to pelargonie
brzdí letní krev
a hnusí se mi 
ach jak se mi hnusí
ony a maurský sléz
jak by se smluvily
docela v stejný den
žilou si pustily

V.
dojdu-li pod vámi mé lípy sladkého smíření
jen tak si pod vás lehám
a čekám že ustane víření
jen tak snad z čechovovské nostalgie
víření neustává! a vítězí? alergie!

VI.
panenko bez dětí
v kontryhelu sedávej
napřesrok maličké
v košilce chovávej

VII.
Ach dube!
Můžeš mi odpustit 
mou jarní dotěrnost
věř mi že špachtli
v kapse nemám
tvé kůže mám už dost
dnes pod tvými větvemi
nechci být než host

VIII.
zkroutím se celá vinnou révou
stanu se jejím šlahounem
ach šlapte po mně a bijte mne

zamčená ve zdech svůj žal musím
skrývat
na vašem jazyku budu jej zpívat

IX.
meduňka prý vlídná je
však na smutky bere pilku
druhý den jsem jako v protézách
usínám chvilku co chvilku

X.
kéž lopuch by mě skryl
zamkl svým lupenem
navždy schovaná 
pod síťovím žil
živená jediným pramenem
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Litanie

I.
ve snu jsem uviděla své studenty
prchali na koních
docela bez sedel
a náměstí se třáslo
jak kostky v cukřence
řekla jsem si
pro tvé zuby už to není
a opřela se o svou starou hůl

II.
ve snu jsem uviděla své studenty
vybírali svatební šaty
bořili hlavy do volánků
jako by to byla milovaná bříška
tolik spěchali na to co se skrývá pod
aniž by ještě chvíli stačili objevovat
to pomíjivé vně

III.
ve snu jsem uviděla své studenty
jeli tramvají a mávali mi
stála jsem na refýži
nemohla jim odpovědět
už navždy obtěžkána tesco taškami

IV.
ve snu jsem uviděla své studenty
mluvili jsme přes sklo
já je neslyšela
jen jsem viděla jak pohybují rty
jako by říkali bravo bravo
až jeden z nich dýchl na sklo
a napsal krávo

V.
ve snu jsem uviděla své studenty
na tabuli dělali mnoho chyb
a já se přistihla jak říkám nevadí
hlavně ať to tak není v životě
při tom jsem zlomila ukazovátko
a vpíchla si ho rovnou do srdce

ukázala jsem tak sama na sebe
mnoho jsem toho v životě pokazila

VI.
ve snu jsem uviděla paní ředitelku
upadla na chodník
koleno jí krvácelo
a já říkám
to chce jitrocel
a ona na to 
kdepak má milá
tady pomůže 
jen bandáž z fyzikálních tabulek

na chodníku z ní zbyla 
loužička molárních hmotností

VII.
ve snu jsem uviděla své studenty
náhle mě napadlo
proč tohle nejde opakovat
proč se nelze vrátit k předchozí látce

nakonec všechny metody zklamou
a život nejde podle učebnice

VIII.
ve snu jsem uviděla své studenty
probírali jsme Nezvala
přes třídu natažené lano
jeden po druhém padali
nohy ruce polámané
zato však látku jsme vztáhli
blíže k životu samému

IX.
ve snu jsem uviděla své studenty
házeli po mně růže
ale věřte nebo ne
nebyl to konec školního roku

byl to docela jiný konec
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rat

Josef Korous

Celý den pražilo slunce, teď se ale sbírá bouřka. Těžká mračna uzavírají svět za
oknem. Kancelář je dobře klimatizovaná a prostupuje jí vůně skrytého osvěžovače 
vzduchu. Venkovní dusno sem nepronikne.

„No vida, X. Tak vás tady zase máme, no to mne těší, skutečně.“
X.ovi se nezdálo, že by byl Ředitel skutečně potěšen. I když, ten prošedivělý muž

oblečený v jednoduchých civilních šatech (svůj stejnokroj nosil nerad, jen při oficiál-
ních příležitostech, ostatně tady každý věděl, s kým má tu čest) byl vždycky takový
roztěkaný, že se o něm nedaly pronášet žádné určité soudy. Možná tedy potěšen je.

„No a copak vás přivádí?“
A už je to tady. Vlastně proto X. přišel, ale zároveň se toho bál. Ale už se to nedá

zastavit, slova se řinou ven, sotva se stačí občas nadechnout.
„Já... já už takhle nemohu dál! Den za dnem, pořád je to horší! Nejhorší jsou ty sny.

Je to zase tady. Jako před rokem. Dveře se otevírají, dozorce mi pokyne, abych vstal...
nějaké formality... dostávám zpátky své věci, pak mne vedou tou chodbou... Bože, ta
chodba! Už vím, že mne vedou na svobodu, ale přesto se vzpírám... a pak, dozorci
zmizí a já jsem v té chodbě sám a náhle se proti mně valí lidé, další a další, učiněný
dav, jejich tváře, gesta, slova, všechno to splývá, až už nic nerozeznám, jenom ten
proud bytostí, co se valí kolem mne, už to ani nejsou bytosti, jenom tvary, nejsou slo-
va, jenom šum...“

Těžký případ, pokývá hlavou Ředitel. Přizpůsobení redukovanému životu ve vězeň-
ském prostředí, strach z otevřených prostor, ano, někdy to tak bývá. Štěstí, že už mi
nepřísluší s tím něco dělat. Tenkrát při X.ově propuštění, to bylo trápení. Nejdřív ztro-
pil povyk kvůli tomu, že mu v jedné botě chyběla vložka. Dobrá, možná ji ve skladu
snědly myši, stává se to, ale proč tolik křiku? My mu ji nevzali, k čemu by nám byla?
Pak si sedl na lavičku na zastávce před věznicí a nehnul se odtamtud celé léto. Do-
konce docházel na obědy do vězeňské jídelny. S podzimním nečasem si ovšem nako-
nec našel nějaké přístřeší.

„Vy jste byl vždycky zvláštní, X.,“ řekne mu. „Pokud vím, nikdy jste nechodil do dí-
len ani na hřiště. Stále jste jenom četl. Pak ty vaše simulované deprese. Našli vás ve
skladu vyřazeného nábytku, jak ležíte na staré, zaprášené pohovce a civíte do stro-
pu. Takhle jste tam musel být dva dny, už byl hlášen útěk. Nevím, čeho jste tou trap-
nou scénou chtěl dosáhnout.“

X. kroutí hlavou. Ale nemá cenu něco vysvětlovat.
„Já chci zpátky, pane řediteli.“

„Ah! Víte přece, že to je nemožné. Byl jste uvězněn po řádném rozhod-
nutí soudu. Vzpomínám si - opakované urážky arabské10
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kultury, ano, závažný prohřešek v dnešním na-
pětí mezi naším a islámským světem. Pět let, docela adekvátní.

Avšak trest již vypršel a tímto zde nemáte co hledat.“
„Ale tam venku žít nedokážu. Tolik lidí... já už nechci poznávat žádné další li-

di. Tady jsem se sice cítil sám, ale aspoň jsem někam patřil. Ale tam venku nemo-
hu najít nikoho, s kým bych si rozuměl, tak bych se raději vrátil do cely ke své
Evičce.“

Ta jeho cvičená krysa, povzdechl si v duchu Ředitel. Jednou ji viděl při inspekci na
cele. Jinak vzorný pořádek, až na to tučné zvíře. Mělo už docela zplstnatělou, místy
olysalou zelenou srst. Snad mezitím chcíplo. Jako by už tak nestačilo té havěti, že se
nám všude rozmnožila. Zrovna nedávno na pátém podzemním patře. Od začátku je
tam zfušovaná kanalizace, hotové semeniště neřádu. Něco tam sežralo službu kona-
jícího dozorce. Kolega hlásil, že se šel podívat, co to šramotí v jedné slepé chodbě.
Byl to docela mladý chlapec, nebylo nic snadného psát dopis jeho rodičům, zvlášť
když člověk věděl, co z něho zbylo.

„Nemám se s vámi vlastně co bavit,“ odvětil X.ovi. „Ale něco vám řeknu. Vy vůbec
nemáte pro co žít. Stále se trapně soustřeďujete na lidi. Proč neděláte nějaký sport,
proč si nenajdete pořádnou práci, která by vás plně vytížila? Vám se zdá o davech
lidí, ale co je vám po lidech? V těch starých knížkách, které stále čtete, jste si udělal
mylnou představu o lidských vztazích. Tady mám podrobnou zprávu z monitorovací-
ho centra o vašem chování po propuštění. Stále se někam vnucujete, někoho obtěžu-
jete. Copak si neumíte žít po svém? Já, říkám to na rovinu, já mám přímo v popisu
práce věnovat se lidem, přesto jsou mi celkem lhostejní. Taková už je doba. Tak se se-
bou koukejte něco dělat.“

Chudák X. jen krčí rameny. Co asi má v tom velkém ošuntělém vojenském batohu,
pomyslí si Ředitel. Jistě zase staré knížky. Jeden čas jsem ho podezíral, že s nimi krmí
svého vypelichaného hlodavce, ale on snad opravdu všechno přečetl. Podivín. Z vy-
cházek se vracel brzo, někdy je i odmítl. Ze zahloubání ho vytrhne klepání na dveře.
No ovšem, ani chvilka klidu. Dveře se otevřou, ale je to jenom sluha z kuchyně s pod-
nosem se zákusky a sklenkou ledového čaje. Ani si nepočkal na dovolení, jestli může
vejít, jako kdyby pouhé zaklepání stačilo k ospravedlnění vstupu. „Položte to na
stůl,“ pokyne Ředitel rozladěně a dál si sluhy nevšímá.   

„Co s vámi, člověče,“ přemýšlí nahlas. X. před ním sedí jako pokaždé, když přišel
dobrovolně požádat o rajóny. Záleželo mu na čistém prostředí. To ti chlíváci dozor-
ci si ani nevytřou podlahu ve výslechových kobkách, a když je taková cela v létě
několik dní zavřená, najde se v ní pak celý koberec masařek, tučných od vypité krve.
Náhle viděl Ředitel v X.ovi téměř kolegu. Prohrabával se hlášeními, jako by se v nich
skrývala odpověď, co s ním dál. Neutěšené zprávy. Sedmé podzemní úplně ovládl
protřelý kriminálník Plesnivec a jeho banda poskoků. Prý si tam dokonce s pomocí
bachařské mafie pašují děvky z přístavu. Vězně, kteří mají být propuštěni,
zadržují jako rukojmí. Ředitel poslední dobou vůbec podzemní patra nena-

vštěvoval. Už jenom ten známý puch špíny, zbytků jídla a propocených ma-
trací mu zvedal žaludek. Nepřítomností ale jeho autorita dále
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Josef Korousupadala. Bludný kruh. Z pater od osmičky dolů už
měsíce žádné zprávy. Z jedenáctky předtím hlásili prudké stoupání

spodní vody. A kolik vlastně podzemních pater, je nikdo nevěděl, stavební
dokumenty se ztratily. Zatím se tyto skutečnosti dařilo tajit, ale radní už asi něco

tuší. Jednou se to bude muset stejně všechno zasypat. Skutečně pod kontrolou jsou
pouze nadzemní patra, i tam se ale může Ředitel spolehnout jen na málokoho. 

„Co s vámi,“ drmolí si pro sebe.
Sluha mezitím odešel, Ředitel si toho ani nevšiml. Proč se tím chlapem, myslí si

Ředitel o X., vlastně zabývám. Tolik práce, snad nikde jinde ve státní správě není dnes
tolik práce jako v represivních resortech. Nemám už ani čas na psaní, nepublikoval
jsem ani nepamatuju, zrovna tady, rozepsaná práce: Autodestruktivní aspekty svo-
body, sotva kdy bude dokončena. Věznice je přeplněná, a do toho mi sem přijde
tenhle kluk, že se chce nechat dobrovolně zavřít. 

Bylo by krásné být úplně lhostejný, napadá Ředitele. Přesto, zkus si představit, jaké
by to bylo na X.ově místě. Rodinu nemá, přátele a známé za těch pět let ztratil.
Rodinu, zatíná Ředitel rty. Copak jí nedal, co bylo v jeho silách? Nezabezpečil dětem
budoucnost? Nejstaršímu synovi zařídil vojenskou službu v pomocném personálu
věznice. Kluka mohli poslat někam do Afghanistánu, tady nemusel hnout prstem.
Dokonce mu přidával k žoldu slušné kapesné, aby měl větší motivaci a nechytl se ně-
jakých chuligánů. A to už s manželkou léta nežili a děti jinak vůbec nevídal. Stejně to
bylo k ničemu, stále absentoval, nakonec mu nějaký její známý doktůrek sehnal mod-
rou. Druhý kluk je u paragánů někde v Sýrii, ani nenapíše.

„Vlastně jste byl jinak docela bezproblémový vězeň,“ pokračuje tiše. „Toto vám
říkám jen mezi čtyřma očima. Vlastně vás navádím k trestnému činu. Ale beztak už
tady v kriminále i přespávám, tak i kdybych byl kvůli vám zavřen, nic se nezmění.
Takže: zopakujte svůj prohřešek. Ano. Nějaká ta dvojsmyslná narážka na Aladina
a máme vás zase tady. Opakovaná recidiva. Těžký případ. Odmlouvejte prokurátorovi
a s trochou štěstí to dotáhnete na deset let. Ostatní vám už zařídím já. Budete nejspíš
chtít svoji starou celu. Dobrá. Také se nám teď rozjel nový program kreativní terapie.
A časem byste mohl zastat nějaké místo třeba v kuchyni. A teď už jděte. Nashle-
danou.“

„Na shledanou,“ řekl X. a vstal.
„Batoh si tady můžete zatím nechat,“ křikl za ním dobromyslně Ředitel. Pohlédl

z okna. Na plechovém parapetu s navařenými trny ze silného drátu se rozplesklo
několik prvních kapek. Mezi mraky ještě prosvitlo slunce a nasvítilo paneláky satelit-
ního sídliště v dálce. Připomínaly vyceněné zuby, které se na něho výhružně smějí.
Zvláštní svět, zamyslel se, nepochopitelný, nebezpečný. Zblízka už ho znal jenom
zpoza kouřového skla služebního vozu. Zasedání, porady, konference, ovšem.
Zácpy na křižovatkách, zkoumavé pohledy nadřízených, samé nepříjemnosti. Tady
v bezpečí kanceláře to ale nic neznamená. Usedl do komfortního křesla, zapnul
počítač, otevřel adresář s hrami a napil se z orosené sklenky.

X. kráčel chodbou.
Vrata věznice se před ním otevřela.12
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Podvyživené děti chudých rodičů: jsou jim vidět kostřičky. Ony se nahnou, podívaj se
mi do notýsku a čtou - nerozumí, to je snad i dobře a já pokračuji: Děti mrtvé hlady na
cestě domů. Ví, kde je jejich domov? Ne, ani já to nevím. Snaží se proniknout mezi řád-
ky, najít svůj domov, ale i kdyby uměly číst, žádné nebe krb máma má mleté maso
pavouky na stěnách by nenašly. Teď je lituju a poznávám jejich rodiče – lituju je ještě víc. 

Oni: nezájem mám větší důležitější věci na práci problémy strach nepeníze pochyb-
nosti nejdřív já a až potom výsledek spojení mě a tebe už ten princip mačkám pís-
menka sháním práci sháním sex manželskej už mě neba stejně jsou naše děti zde-
generovaný zvířátka cení na nás zoubky chtějí jíst už toho máme plný zuby no a? 

Silná matka - slabý otec („Ano, protiklady se přitahují…“): denně plodíme neu-
rotický svazky genetickýho materiálu. Plácáme se v bahně poslední jistoty před smrtí
(„Jo je jen jedna jistota.“): Děti, ta samotná věc, která po nás zbude („Štafeta!“), děti
umučené bídou, žalostnou existencí, to po nás zůstane a my můžeme – ne, musíme
– zemřít se záhadným úsměvem na rtech („Já jsem to viděl na vlastní voči! Viděl jsem
je, jak tam sedí: unavená zvířata. Ta slova: samotná jediná věc žalostnou existencí
zemřít, jsem jim viděl ve tvářích - oni ta slova vyslovovali a já jsem drze zapisoval. Pro
retardované děti a drcené ostatky rodičů jsem byl vzduch. Vzdálené NIC…“).

Je to čest pro nás pro Čechy sloužit dobám, být znaky palimpsestů, být seškrábnu-
ti a pak znovu popsáni, opět, stejně, ale jiným jazykem. Můžem si takhle sednout
k baru, nechat děcka s babkou („Která pomalu umírá – její úsměv je stále zřetel-
nější…“) a stěžovat si na zkurvenej život („Stejně s tím nic nenaděláme, když jenom
sedíme a kecáme, jasně, sem tam někomu rupne v kouli, kecy se promění v činy: při-
jde s tupým nožem do obývacího pokoje a ranami mezi žebra vykouzlí úsměv na
tvářích rodičů…“), dál platit drink drink drink drink („Stížnosti rychle mizí, až zanik-
nou pod hromadami ubodaných buněk, je pouze kulhavá mluva o smyslu života…“),
pak se dokoktat domů, trefit se klíčem do dírky a upadnout na polštář do bezvě-
domí. Takhle by vypadal večer, kdybychom se na zlomek vteřiny zbavili fyzické pří-
tomnosti našich dětí („A jejich podob s námi a našimi příbuznými. Děsí mě, když
vidim syna a otce, dceru a matku, jejich stejnost, můj žaludek chce mluvit kdykoliv
stará paní povídá mladé paní, že tojetakklášnýjaksisoupodobnýjakobytátoviz-
vokavypadjakvejcevejci.“).

Zapomenutí je však rozváto: druhý den babička-matka-tchýně dorazí i s nakrme-
nými dětmi – tchýně-matka-babička je pyšná na svůj stále větší a větší úsměv pod říd-
kým knírem, v kocovině zamručí rodiče něco vřelého, pozvou jistě matku-tchýni-
babičku na kávu s umělým sladidlem, potřesou si rukama, obchod uzavřen.

„Loučím se, mávám jí: věřím, že její úsměv bude stejný, i po letech zůstane svou
krásou v mé paměti. Pokud to ještě nevíte, tak: Já mám rád závorky! Pokud se

někdo bude ptát proč, já neodpovím. Místo toho skočím z mostu do řeky
a pohovořím s racky. Neptejte se proč, nedělejte ze mě racka.

Vojtěch Němec

Smrtelnost 
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Vojtěch NěmecBuďte hodní a dívejte se, jak se s rukama v kapsách
procházím nočním městem. Svými kroky si vytvořím své vlastní měs-

to. Bude mít taky jizvy po těžkých porodech, vrásky z revolucí, popel mrtvol,
rámy obrazů. Stane se, že se budu procházet po ulicích, ne po chodnících, jako

terč aut, možná pojede lehce podnapilý řidič, který mě přehlédne a možná mi
i lehce zlomí nohu, jen tu, protože se budu pokoušet uskočit, můj pud sebezáchovy
bude přes všechnu tmu kolem mocně působit, možná se dočkám první pomoci,
možná přijede ambulance, možná mě i vezme na nosítka, dostanu se do nemocnice. 

Cítím studenou sádru masírující mé ztuhlé svaly. Ne: to jsem si jen vylil pivo na kal-
hoty. Nevím, jak se to mohlo stát, prostě jsem povolil ruku, sklo se svezlo a dar čes-
kých chmelnic a utřený uschlý pot veselého sládka se octl na mých vláknech džín, na
mé ehm kůži, na mých provazcích svalů. To jsem se jen zasnil: za hospodskými okny
vidím projíždějící sanitku. 

Rozhlížím se kolem: vidím pacienty, jejichž druhé jméno je Trpělivost. U mého stolu
sedím jen já, jinak bych ten stůl nepojmenoval Můj stůl. Mám náhlou potřebu být
družný a tak se zvedám, pokládám prázdný-vylitý půllitr na stůl a přidávám se k hovo-
ru dvou štamgastů, slyším: No jó já jsem si jak malej kluk hrál s Ježíšem, zahrnoval ho
do bitev, pokládal ho do lehátek na pláži, každej den jsem ho znovu a znovu ukřižoval,
to chtěli rodiče, rodil jsem ho, plácal po zadku, viděl plodovou vodu stříkat z trubic, slý-
chával jsem jeho křik. K tomu nemám co dodat, snad jen, že: A vypichoval jsi mu oči
a ukazoval mu tak pravdu, že zrak nepotřebuje, že ho povede jen jeho víra, jeho
přesvědčení – že bude narážet do stěn, padat do chvatně vyhloubených jam, naběhávat
na nabroušené oštěpy? Díval jsem se do stolu a na tváři jsem ucítil doteky jejich
pohledů. Trhl jsem hlavou a mé se střetly s jejich: Údiv zděšení nepochopení nenávist. 

Tak jsem si přesedl: sedím teď sám, nožem jim vyšťourat oči, bylo by příliš mnoho
krve, příliš povyku pro nic. Jdu tedy k baru a sedám si k rozhořčenému rodiči. Pokou-
ším se naslouchat: Ty voe nemam práci rozbitý auto dcera je deformovaná každej den
sleduju jak na mě civí tou svou velkou hlavou ukazuje ty svý zuby jak pes celej den si
jen hraje s plyšákama nebo čumí do stropu stěny nevyvinutý paže ach já nemam na
jídlo nemam na činži družka ráda by manželka by chtěla další dítě já nevim jak to
všechno uživit lepí se mi smůla na paty nebo je smrt blízko.

Tak tedy: předstírám smutek - jde mi to dobře. Kupuju si druhé pivo, snažím se ho
sledovat jak se plní, a dál se snažim nevylejt si ho do klína. Zatim se daří a já dál
zjišťuju, že děti jsou u tchyně. Mám si snad myslet, že to je dobře? Tak dobře, kývam
hlavou a ukazuju prázdný sklo, ruce pochopí, umývají a opět plní. Dobře. Znovu za-
měřuju svý radary na mluvidla nešťastníka příslušníka rodiny: Ééé, už ho nestíham,
nevnímam. Jde to kolem mě, promnu si obličej. Tohle jsem slyšel už nejmíň stod-
vacettřikrát. Za stálého kývání a míchání alkoholu v mém žaludku se odporoučím,
nechám za sebou zbytek dne.

Pak už se jen vidím, jak sedím na vratké židli a snažím se o nějaké zdravé dítě.
Na monitoru se objeví jedno s velkýma očima s velkou hlavou s krátkým tělem
s pahýlky končetin, sedí na sedadle nočního vlaku, jede domů, nevím kam…

Vidím muže a nemůžu si pomoct - několika linkami stvořím náčrtek,
nevšimne si mě: Má svůj život (pevně?) v rukách. Ve slo-14
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vech. Vlastně ho teď nechám obtéct slovy,
obléknu ho, dám mu tvar, jméno: Popis začíná u jeho bot, černých,

lesklých, těžkých, které se mazlí s pedály, s chodníky, s ulicemi, s linem, s ko-
bercem, s prokopnutou lebkou. Nemizí z dohledu: Volné béžové kalhoty meč

v pochvě, snad dřív, někde na zabláceném kolbišti na bitevním poli na zpoceném
prostěradle tasí; ale teď k bundě: těžká, kulatá, vyvolávající u nás iluzi svalů, ka-
puce, hliník, cvočky, vlaječky; konečně ruce a hlava: Nahé pěsti - nahá lebka, žádné
chlupy vlasy, čistota pohybu, nic. Stejně skončí utíkaje před houkačkami, nebo s kul-
kami na zemi, otisky prstů stále čpí na dřevě baseballové pálky, na těle Loutky (ale
to už je další Obraz…). Teď ale muž kouří cigaretu, neví o tom, co se stane za iks
hodin, žije přítomností a my jsme rádi (mám pravdu?). Škrobený hlas rozhlasu říká,
že už je čas, tak já se tedy odporoučím ke dveřím vagonu, následuji muže, procházím
uličkou budoucích zavražděných, pokaždé blýsknu sklivcem po krásných, bělostným
mramorem zářících saloncích, ó né, všude plno?, říkám si, říká si to i muž, jde přede
mnou, slyším ho, jsem v jeho vnitřních uších, náhle muž přede mnou mizí v jednom
z kupé, říkám si, že si nakonec přeci jenom sednu, muž mě slyší, vím to, jsem v jeho
mozku, následuji ho, v otrhaném kumbálu, jako pěst na oko, sedí už muž, ale není
tam jen on, u zaprášeného okna sedí dítě, kdybych byl střízlivý, řekl bych, že uteklo
z tábora, po genetických pokusech konečně nějaké jakžtakž životaschopné dítě ži-
dovská matka konečně porodila v bolestech a krvi a operacích a injekcích a vydech-
la novorozenci do zalepených očí smrt (řekl si avantgardní doktor) zmetek který se
vzbouřil dozorcům podkopal se pod ostnatým drátem, skáče pohledem velkých očí
z muže na mě, ze mě na muže, mlčí, i my dva mlčíme, skáčeme taky, oči mluví, 
vzduch je plný otazníků nad životem, stydíme se je polapit a prozkoumat, je jich to-
lik, všechny na první pohled stejné, vlak se rozjíždí, už je pozdě někam skočit, unik-
nout velkým očím, kampak jedeš malej s velkýma vočima?, jedu k tatínkovi, a kde by-
dlíte?, my nikde nebydlíme my žijeme, a kýmpak je tvůj tatínek?, slepý pán sedí kle-
čí v prachu náměstí před kašnou lidi ho míjí a oslovují občas přiletí nějaká mince do
klobouku tatínek slyší dobře zachechtá se a poklepá holí kočky po hlavách, a v jakém
městě ráčí pantáta sedět klečet slyšet chechtat se poklepávat? 

Mlčí. Mlčení je nakažlivé a neléčitelné: Je geniem loci. Tuším, že vlak vjíždí do
konečné stanice. Zkoumám pohled mužovy tváře – ta tvář pátrá v napjaté kůži
dítěte, které s rukama v klíně a s patrně odevzdaným výrazem (jeho tvář se, prav-
da, odráží na skle kupé, ale vinou špatného světla je vidět spíš flek matně žluté
barvy…) zasekává vize do černotemné krajiny bez stínů, muž v té tváři vidí něco
povědomého, něco, jako by cítil vzpomínky předků, jak pažby pušek rozbíjejí
kůži dřevo otevírají podzemní jezera a ty pak s radostným hukotem prorážejí na
denní světlo, muž něco tuší, ale já sedím a nevím, co si myslí, ztratil jsem jeho
stopu, jako kdyby dítě rušilo signál, brzdící vlak mi připomene působení okol-
ních realit. Zvedám se, za mnou muž, jenom: Dítě dál sedí, napjatě pozoruje to
vzdálené nic. Když jsem vyšel ven (muž si zapálil cigaretu a odpochodoval
někam jinam), pohlédl jsem ještě oknem dovnitř, stačil jsem zachytit posled-

ní jiskry ve velkých očích: Zářivky ve vagonech naposled zamžikaly světly
– byla mrtvá tma.“
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Jeden chlapík jí řekl, že si o všechny ty průšvihy přímo říká. Prý balancuje na ostří
nože, mává červeným praporem svého důvěřivého srdce na všechny lidi, kteří ji mí-
její, a volá: „Ahóóój, tak vyrazíme si někam? Jste fakt skvělí!“ 

Někteří vůbec nechápou, kdo to na ně tak divoce mává. Jiní vědí, ale jsou vyděšení,
co po nich chce. Další přijdou blíž, aby si toho exotického praporečníka prohlédli
pěkně zblízka. A taky z něj vytěžili maximum – jeho optimismus, lásku k lidem,
nadšení a životní energii.

Když tohle všechno získají, odkopnou tě jak prašivého psa. Jsi pro ně nezajímavej,
šedej objekt, kdysi hvězda, ale teď normální zranitelná holka. Ani okem o tebe ne-
zavadí. Jsi hnusná a za to tě potrestají. Už nejsi jejich ideál, bohyně Afrodita, ale oby-
čejná smrtelnice, a pomstí se ti za to, že tě špatně odhadli. Vždycky najdou tvou
Achillovu patu. Tou její bylo – ne, ona vám to neřekne. Buď jste to poznali, a je to
tudíž zbytečné, anebo to stále nevíte, a proto byste to mohli zneužít, až to vědět
budete. A to nechtěla riskovat. Už toho v životě riskovala hodně. Zatím to vždycky
přežila… A jako dítě štěstěny ten svůj osud už nechce pokoušet a provokovat.

Chce žít. Tak proto už nemává tím červeným praporem. Vysiluje ji to. Druzí na to
neslyší. Je jen málo lidí, které zajímá její plápolání. A na ty už vůbec nemusí mávat. Oni
vědí, kde ji mají hledat a že je občas potřebuje. Teď však nečekaně porušila své bolest-
ně nabyté zásady a vytáhla zaprášený červený hadr. Nasazuje ho na žerď a zkouší jím
mávat. Asi to vypadá blbě – je zmuchlanej, nevzhlednej, dokonce i otřepanej a na-
trženej. To je zřejmě z minula, mávala jím nějak zběsile a zamotala se do něj s jakým-
si mladíkem. Ztratila orientaci, málem se vybourala a zabila jeho i sebe…

A teď na to znovu zapomněla, schválně ji pozorujte. Má ta holka vůbec nějakou
záchrannou brzdu? Nebo varovnej signál či aspoň náznak nějakého signalizačního
zařízení? Vidíte správně. Nemá. Je to vážně peklo. „Ale já opravdu nejsem požitkář,
co se řítí rovnou do pekla. Co si o mně myslíte? Chci být stoik jako moje sestra. Moc
se mi to nedaří, no a co?! Hlavně že o tom vím, ne? Ale teď jsem vážně úplně v řiti,
protože jsem se opět pro něco nadchla. A to u mě nekončí dobře.“

Vidíte to taky? Právě narazila hlavou do zdi. Hlavou zeď neprorazíš, tak si asi
dovedete představit ty následky. Pane bože! Teď se šeredně rozplácla na zem, když
předtím zakopla o záchrannou brzdu, která tam vůbec nebyla.

A teď rychle pryč! Vypadni! Drž hubu! Schovej červenej prapor! Dej od něho ruce
pryč! Brzdi! Uklidni se! Zapomeň na to! Zavři dveře. Sedni si ke knížce. Fuj, to je ale
hnusný desatero!

Bohužel ho napsal sám život jako kdysi, jenom ne na kamenné desky, ale i tak
je mnohem tvrdší než kámen ze Sinaje. Občas z něho zesináte. Jako teď. Jaké si

to dává pokyny, děvče nešťastné? Pak to s ní má nějaký chlap vydržet…

Chcežít
Karolina Pláničková
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Sancta Maria, ora pro nobis

Nastal čas noci.
Orlové práva
byli vyvrženi mimo prostor
a slza krve se zaskvěla.

Ach Slepče dějin,
dokážeš nás ještě zachránit,
nebo jsi již
vypověděl službu nebi?

Bellum ante portas.
Hvězdy srdcí již vyhasly.
Bellum in oppidis:
Vyrostla Smrt, květ nešťastný.

Neposkvrněná

To jednou mramor dne
roztínal noc,
jež v zákvětí očí
upřených na domino hvězd
temnou vyvolala slzu.

Slzu dívky spálené
barokem zaprášeného
obrazu Krista.

Opilec smutku
ťal do něj kdysi nehybně
své pohledy
plné naděje.

Naděje mdlé láskou ke konci
pekla v srdci jeho;
mdlé touhou spatřit ji
skrze čas:
nahou pod vývěvou
smyslnosti.

Však teprve dnes
nastal den,
kdy, plna kontur pláče,
přišla se poklonit
jeho památce.

Zvolila stejné místo
- neposkvrněný obraz Krista.

Pokorně si klekla
a teprve nyní
vidouc svou samotu,
jata studem a smutkem zároveň,
upřela své rty
výše.

Tam, kde na jaře vášně
trpělivě čekávala
jeho ústa,
jež tehdy neznala sladkou
odpověď.

Výslech
Ladislav

Pop
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Výslech

Ptali se ho na spoustu různých věcí,
jež kdysi dotýkal svou rukou
či myslí.
Jejich zvědavost vskutku neznala
studu...

„...a kdy jste se naposled
zamiloval?“
zněla poslední otázka.

V tu chvíli 
mu oči na setinu smutku
odpluly 
kamsi za obzor deště snů.

Pátral jimi
po mnoha ztracených srdcích
a po jednom znovu nalezeném...

Tehdy se ozvala
slza první:
křehká
oblá jablka prsů
a stále tak vyzývavě tichá
až už to nešlo uchem 
vydržet.

„Další!“
vyštěkl jeden z nich.

Jen stěží odolával kopí
tučné neomalenosti.

V jeho
údech, svalech, nehtech i nervech
se rozhostily 
prach a mlha bolesti.

Na minutu se zamlčel,
a pak trpce sykl:
„Dobrá, vydám vám ji,
ale bude to moje poslední...“

V tu chvíli 
zavládl v komisi dusný šepot,
jejž náhle probodla
slza druhá:
zasněně plavá
protkaná záklubky polibků
a věrná až do skonání lásky.
Avšak záhy vyzvaná na souboj
s bídou
jíž podlehla téměř bezbolestně...

„Dost!“
zaburácel s plačtivou tvrdostí čísi hlas.
„Už dost!“

Křiku však již nebylo třeba,
neboť už s nimi 
nebyl.
Skonal žalem 
po té třetí - neokusené.
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Bolestná výsada

Nad decentně nakřáplým městem
sklání se večer
opilý vlastním tělostínem.

Svým jemnochvatem obtáčí
duše těch, kteří kdysi zapomněli spát.

Těch,
pro něž se stal spánek
jistým druhem ctnosti;
těch,
jíž jej odhazují do koše
proudem vína,
nástřikem slasti
či grimasou hněvu.

Mohu jim jen tiše závidět,
neboť neznají strach z přítomnosti
večera
a hvězd vzpomínek s ním spojených. 

Neznají tok bolesti 
plazící se uchem minulosti 
do ještě nezralého mozku. 

Ale zatímco ten má schopnost
tato muka přežít,
srdce podléhá,
aniž by se stačilo připravit k výpadu

Příliš velkolepý stín

Prostíral se nezkalený obraz Tmy
udávený v hlubinách očí,
zaklovaný půlnočním datlem 
do nestromu předsmrtné naděje,
zablokovaný slastným výkřikem ženy,
jež právě prožila vrchol.

Též stín mé viny
zrodil se
v přívětví plátna této malby.

Byl zbrocen touhou 
nic neříkat;
touhou uchovat vše tajné
a ulovit omluvu pro
svou nezkrocenou vášeň.

Nikdo se ho na nic neptal,
a přesto se záhy prosákl
do popředí zájmu
znovuoživšího Soudu,
jenž zpytoval jej s exaktností
exponenciální rovnice.

Postaven na pranýř bez konce,
počal můj stín viny
mluvit pravdu.
- Prenatální pravdu
nabitou bateriemi noci,
jež spolkne jakoukoli konturu
zla

A mezitím kdosi kdesi
opět zneuctil další dívku,
pozvracel další památník obětem války
a vystřílel další zásobník olova
do bezbranného starce.

Avšak když mluvil můj stín viny,
nebylo nic slyšet,
neboť Soud naladil strunu sluchu
příliš vysoko na to,
aby odhalil stín Smrti...
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Horažďovice

horažďovice
jako nahé ženy
uléhají pod peřinu hříchu
já půjdu v dáli s ošatkou tkaniny
já půjdu
a s nimi

Aritmetika 

zde byl strach
a slída
sever pálil kaskády rampouchů
jistě že i on 
obětí se dopočítal
na jedné ruce
s miliardou prsteníků

K čertu

pověz mým blízkým
co tebe rozšťastnilo
žes zanechal zpěvu
v hodině bouře
ty - otroky zdrcený bez viny
pažemi ukamenován 
a přehýčkán trpkostí zrání
jako každý muž
je-li mužem
jako každý muž
začne-li se ptát:
- K čertu! Kde sou všichni chlapi!? -

Co je normální na poezii

neřekli mi co normální je na poezii
láska?
život?
smrt?
láska?
je to jak na kolotoči:
pořád se točíš
pořád čekáš
a ono pořád nic
nic nic nic
a nic
pořád tušíš
že přijde ta
cos hledal
pořád věříš
že nastává ten časosměšný okamžik
kdy zhrzen bude svět
ve škvarkách a tuctovém víně
a nic
nic se neděje 
nic nepřestává 
a nic
je to jak na kolotoči:
pořád se točíš
pořád čekáš
a ono pořád nic
nic nic nic
a nic -

to je normální na poezii

Vít Procházka

Nastává
ten časosměšný 

okamžik
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Hrozně krásný stvoření

růže
kvete
proč?
jak?
není to jedno?
hlavně 
když 
kvete
a může
vykvést
věru
v krásu
tedy pomíjivost
což je
krása
takže
svět
je vlastně
hrozně
krásný 
stvoření

Nepochopím vrahy

nepochopím vrahy jako nepochopím 
někoho

kdo koncem věří v začátky
nepochopím vrahy jako kukaččí ženy
které hledají v cizích hnízdech bratry 

šťestěny
nepochopím vrahy nepochopím jako 

hvězdy 
co courají se po obloze a stejně
stejně
stejně
stejně padnou tváří k zemi

Lože

neumírám na zlatém loži
s nožem perleťových tvarů
v hrudi těžce zasažen
srdcem skomírám
a neozve se
nic
co by mě ještě zvedlo
do sedel

Koneckonců

ohně nepřestaly hřát
a už všemocně pálily
hřejivostí slunce
které nezapadne
samou nejistotou
až nastane konec světa
před pohárem úplňkové záře
vzdálené noci
pro zlost tajze

Předěl

ustaň v nezvyklém tanci jejž znal jsi
a nebyl jsi ani zpola člověkem 
kamene
člověkem života a pýchy
člověkem jednoho dechu
jednoho slunce
jednoho rána
a všech 
všech ukýchaných mračen
a na nich šestihlavých bohů
jen s jednou stopou

tady začíná výčet hříchů
tady končíš tanec
a už pouze
žiješ
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Pavla Přesličková
Mám paže
z ticha

* * *

Jak hluboká
je cesta člověka!
Kam až musí klesnout
aby byl vyvržen zase zpátky
aby mohl svým suchým rozpraskaným chodidlem
znovu pokřtít zem
svatou zem
takovou
po které kráčím já.

Opravdovosti

Život chce řež
slast
a srdce jak zvon

Život chce nahé oči muže
pravé jak diamant
měkké jak nenarozené tele
dávající se
ach, dávající se v sázku
za všech bouří i tich

Oči muže
hledící přímo
před spravedlivým i krutým bez hranic
obnaženě zářící

Život chce řež
slast
a srdce jak zvon

Lovec tuleňů

Hebké teplé maso se převalilo
a plesklo s tichostí šedavých tuleňů
mrukot odevzdání hlesl do pustin
táhl se nekonečnem nemaje překážky.

Jsem lovcem tuleňů
jsem živá z jejich těla
opírám se o jejich kosti

Jsem pustinou beze slov
mám paže z ticha
a objímám to čím jsou

Poprvé na svobodě
procházím bránu.

Perly

A na ledových 
perlách spí slepí
a nehledat
jen nacházet jdou mágové

Na ledových 
perlách spí slepí
sami se pak probudí
a zimomřivě
protáhnou své drápky
než ještě rozespalí
odejdou
modrou pěšinkou
mezi hvězdami.
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Ztělesnění

Ztělesnění smutku
je jako had kolem krku
v zahradách dostatek - hlady se svírá
kolkolem jezera - nemůže pít

Ztělesnění zoufalství
je jako kámen ve vodě
klesá
a klesá
nemůže se hnout

Čas nenávratně teče
čas krájí
něco uniká

Šupinka

Krev pozvolna mrtví
a odtéká do kanálu
Jen čekat a dívat se?!
Tím víc mrtví
když je zřetelně
vidět tak málo sil
- už jen sevřít pěst
a zahrozit
jde o život;
A přesto,
buď s nadějí
či s uspokojením, že mě trápí,
šupinka zvrásněně se vzdouvá
tlukotem
- ještě.

Shořet na hranici

Všechny mé sny
hnijí ve skříních
všechna má já
uložena v krabicích
na neurčito;
tolik hranic
nahrnuly roky
už přes ně přelézt nelze
aniž shořím
nejde se předrápat
a otevřít ty drahocenné dary
a pustit je na svobodu.

Země

Drancovaná
otrávená
poplivaná vlastní krví;
trpělivá dosud
jak matka lízající vlče
co bolestivě ohryzává struky
a vztekle domáhá se mléka;
Zasluhuje obdiv!
Odvaha
co kdy byla v nás
je její.

Šelest laní a daňků

Jemný a měkký je tvůj bok
bok jelena v říji
bílý a tichý v spánku

Teplá teletina napjatá přes kost
blanka náchylná k říznutí stéblem
tak bez hany v spánku
jak šelest laní a daňků.



Vím
e tak málo

Kateřina Sachrová

O souloži
„Jsi nádherná,“ zaznělo jakoby z dálky a já se zamyslela, jaké procento mužů při

tom asi ženě říká takové věty. Věty, o kterých jsou přesvědčeni, že je ženy chtějí slyšet. 
Žena je prý ozdobou muže. Ale je také jeho těžkým břemenem. Někdy na sebe

bere podobu jeho diáře, jindy se stává osobním zpovědníkem, zřídkakdy zrcadlem
a často zářezem na pelesti. Žena však tvoří nezbytnou součást vztahu muže a ženy,
na to se někdy zapomíná.

Lidé se nejdřív hledají, a když zrovna ráno vstanou tou správnou nohou, tak se tře-
ba i najdou. Otázka zní proč. Odpověď typu „protože příroda“ mi nestačí. Lidé jsou
spolu, aby se dříve nebo později zraňovali. Poněkud pesimistická vize snahy o za-
chování lidského rodu.

„Promiň, ale já se dneska ňák nemůžu soustředit.“ 
Kamarádka Jitka je přesvědčená, že muži jsou pouze na „šoustání“, děti na „sraní

a chcaní“ a důchodci na „vodstřel“. Sama je sedm let vdaná, v dětském pokojíku se
batolí roční dvojčata a v domě s nimi žijí prarodiče. Jitka je šťastná.

Pojem rodinné štěstí ve mně vyvolává smíšené pocity. Na jedné straně před sebou
vidím spící dětské tvářičky, pravidelně oddechující peřinu na druhé půlce postele a se-
šeřelý obývací pokoj vonící čerstvě nařezanými narcisy. Z druhé strany ke mně doléha-
jí nucené rozhovory se sousedkou, za oknem padá sníh na nesplacené auto a v hlavě
mozek faxuje nekonečný seznam: zaplatit školku, vyřídit sociálku, koupit kilo vepřo-
vého, vyzvednout z lékárny lék na prostatu...

„Udělal jsem něco špatně?“ Chlap jako hora s obličejem provinilého dítěte si nevě-
domky říká o ránu pěstí mezi oči. Neděláš nic špatně. To ve mně zlomyslní skřítkové
nanášejí na hromadu další a další krabičky nespokojeností tak rychle, že mezi klade-
ním otázek není čas na odpovědi. 

Ráda se dělám zajímavou. Všechno mi přijde zajímavější než to, co ve skutečnosti
jsem a mám. Je to jednoduché. Blondýna, která by moc chtěla být bruneta. Bruneta,
co touží být blondýnou. Závidím tanečnicím, malířkám a spisovatelkám. Ve svém ži-
votě jsem několikrát šlapala parket, vícekrát se snažila smýt barvu z koberce. Nej-
častěji jsem ale obtěžovala soukromá nakladatelství horami nesouvislých myšlenek.

„Udělám ti to pusou, jestli chceš.“
Jestli chci. Co chci, je chalupa v horách s malou zahrádkou a vyhlídkou na pastviny.

Údolí jako z kýčovité pohlednice. Západ slunce, které už ani kulatější být nemůže.
Chci si utřít mozolnaté ruce do zástěry a podat svému muži zapálenou dýmku. Chci
se dívat, jak se zamyšleně kolíbá v houpacím křesle a pozoruje ten dokonale
pohlednicový výjev. To chci a nic jiného.

Víc toho ale nechci. Nechci umřít jako druhá. Nechci mít na svatbě opilé
příbuzné, o kterých jsem nevěděla. Nechci, aby mi má dcera24

Kateřina Sachrová
Vímetak

málo
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do očí řekla, jakous mě vychovala, takovou mě
máš. A když už jsme v té retrospektivě - nechci, aby mi muž šeptal,

že mě miluje, předtím než zažije moje nejslabší chvilky.
„Promiň, ale já fakt dneska nemůžu. Jsem roztěkaná.“ I ženy mají své dny,

a ani k tomu nepotřebují Always Ultra se třemi kapičkami. Moc o všem přemýšlíš,
řekla mi kdysi máma. Ta samá máma, která na mě hystericky řvala, že vůbec
nepřemýšlím. Když se tak nad tím vším z a m y s l í m, ideální by bylo pudově jednat
po konzultaci s racionálně uvažující osobou. Což je ovšem blbost. A moje máma má
vždycky pravdu.

A vzniklo-li slovo láska ze slova laskat, pravdu měl i Sigmund Freud.

Kdyby Bůh

Kdyby Bůh
sestoupil z nebe
poznala bych ho

Seděl by na barovej židičce
a na lopatce
měl by vytetovanýho Ďábla

na znamení
nerozpojitelnosti

Kdyby Bůh
sestoupil z nebe
sedla bych si k němu
ani bych se nemusela ptát
co pije

Dali bychom si vodku
a brečeli bychom spolu

až do zavíračky

* * *

Není nic sladšího
než políbit čerstvou jizvu
a pořádně ji olíznout

Život je jako nehojící se strup,
můj příteli

Někdy

někdy člověk sám sebe nechápe
někdy člověk sám se sebou nevydrží
někdy člověk sám před sebou utíká

a někdy

někdy člověk sám sebe zapomene
v náručí cizího muže

Víme

Víme
Víme tak málo
Víme tak málo o ostatních
Víme tak málo o ostatních samotářích
(Všichni jsme samotáři)

* * *

Ráno ti sype drobky do peřin
Poledne tě svírá do kleští
Pátá šálkem čaje proplouvá
Večer omlouvá tvé chyby

A noc je nenapraví
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Stál úplně nahoře na obrovském šedém transformátoru, rukou si stínil obličej
a koukal po krajině. Silný teplý vítr roztáčel větráky dole na zařízení, a jak se hnal
celou jednotkou, rozezníval různé trubky a součástky, takže to znělo jako celý sym-
fonický orchestr pestrobarevných ruchů a tónů. Soustředěně naslouchal. Docela
zřetelně bylo slyšet hlavně praskání jiskřiček elektřiny, které pořád jemně šumělo
a uklidňovalo ho. Vítr mu foukal do vlasů a on se musel jednou rukou držet trubky,
aby nespadl dolů, protože pod ním byla propast hluboká skoro čtyři nebo dokonce
pět metrů a dole jen beton.

Sledoval obrovské ocelové pavouky a spoustu velkých žebříků, které byly uspo-
řádány do pravidelných obrazců. Všechno jako by to vyrůstalo ze země. Jako by to
tam odjakživa patřilo. Bagry zaparkované u hlubokých jam a struh, malinké domeč-
ky, ze kterých vedou barevné dráty a kabely. Když se nadechnul, cítil ve vzduchu
zvláštní zápach a to všechno bylo naprosto vzrušující, protože tady šlo o úplně jiný
svět než tam venku.

Vzadu za pletivem na obzoru viděl elektrárnu a kolem ní oblaka hustého černého
prachu a dýmu, který vycházel z obrovitých komínů jako z nějakého zaoceánského
parníku. 

Lehnul si. Chvíli jen tak mhouřil oči a pak vzal do ruky klíč a snažil se s ním zaměřit
slunce. Ve svých představách ho sestřelit. Roztříštit oblohu.

Představoval si, jak by zapadlo za obzor a jak by se potom setmělo. Jak by se za-
táhla obloha a všechno by pomalu mrzlo.

Pak zavřel jedno oko, natáhl ruku, přiložil klíč k obrazu hvězdy a pomalu ho k so-
bě přibližoval, což způsobilo, že klíč se najednou zdál vůči slunci větší a větší. A po-
tom znova. Když měl klíč opět u sebe, přiložil jednu jeho stranu k onomu zářivé-
mu kotouči, čímž vytvořil zářivou květinu s ocelovým stonkem. 

„Kájo, podáš mi třináctku, prosimtě...“ ozvalo se mu za zády. 
Zvednul hlavu. Otočil se dozadu a pak ještě kouknul26

Marek Steininger

Trans-orchestr
pana Bůčka
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kolem sebe a zase si lehnul.
„Ale ty vole, ne, až pozejtří…“

Kája se zvednul a přešel po celém hřbetě toho šedého stroje až na druhý
konec a hodil panu Čurdovi lesklou stříbrnou věc, kterou ten jentaktak chytil do

rukou zašpiněných od oleje.
„Ještě plochej potřebuju, prosimtě…“
Zase se sklonil k plastové krabičce s různými šroubky, klíči a matičkami, která byla

pečlivě uložena ve velké base s nářadím, prohrábnul ji prstem a pak hodil klíč na
druhý konec transformátoru. 

„Ty fogo. Ráno bylo tak příjemně a teď musí bejt takovejhle hic,“ řekl pan Čurda.
„Co řikáš?“ mrknul na Káju. 

„Hmm,“ odvětil suše Kája. 
„Minulej tejden to bylo tak akorát. Ty jo…, to sprchlo a bylo pěkně teplíčko…, jo-

jo…, ale neska… Co?“
„Hmm.“
„No tak povídej něco,“ snažil se pan Čurda o konverzaci, když utahoval matičku

na zařízení. Ale Kája jenom pokrčil rameny, znovu si lehnul a mířil klíčem ke slunci. 
„Čoveče, s tebou si teda čovek pokecá,“ řekl pan Čurda a pak se na chvíli otočil za

sebe, kde právě procházel mistr Bůček. 
„Joj, dobrej den, pane Bůček,“ zavolal pan Čurda a přitom zasalutoval, „sem se

chtěl zeptat… Ten druhej je taky vypnutej? Nebo na něj ještě nemáme lízt?“
„Jo, to by se vám pěkně zapalovaly lejtka, pane Čurda, tam je dobrejch sto padesát

stupňů,“ odpověděl mistr Bůček a brašnu si přehodil na druhý bok. 
„Minulej tejden tady byl jeden mlaďas a zbyly po něm prej jenom boty, haha…

Teda spíš jenom podrážky, von měl totiž sandály… haha…“
„To tedy jo… To vám povim, mistře, zrovna tady Kájovi řikám - neska to vidim na

chcaní…“
„Z toho vedra, co?“
„No… támhle vzádu je úplně černo…“
„Tam v dáli, tam v dáli…“ zanotoval si Kája potichounku při sbírání starých drátů

a pak je všechny zmáčknul do malého klubíčka, hodil je za sebe a usmál se na pana
Čurdu, který jenom zakroutil hlavou

Pan Bůček si to zatím štrádoval po rozježděné pěšince a do toho si hvízdal. Jednou
rukou si přidržoval koženou brašnu s nákresy, kterou měl přitisknutou k tlustémi
pupku staženému modrými montérkami. 

„Co děláš, ty debile vymatlanej?!“ ozvalo se zdola z jámy, ze které potom vylét-
nul chuchvalec drátů. 

Ale Káju to očividně moc nebralo. Lehl si spokojeně na šedý hřbet transformá-
toru, vzhlížel vzhůru a potichounku si pobrukoval. 

„Ježiš, pardon… sme nevěděli, že nám tady kopete…“ omlouval ho pan Čurda
a rukou naznačil pohlavek nad Kájovou hlavou. Ten uhnul a pak si z tašky ve-

dle sebe vytáhl chleba se sýrem a pomalu přežvykoval. Přitom sledoval
špičky svých bot. Nohama kroutil ze strany na stranu, bouchal
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rchestr pana Bůčka Marek Steiningerjimi o sebe a vytvářel tím souvislý rytmus, který ho
naprosto fascinoval. 

„Hmm. Tak jo, už asi hotovka, ne?!“ zvolal pan Čurda, hodil klíč před sebe,
rukama se přitáhl zpátky na hřbet transformátoru a pak po Kájovi hodil klíčem.

Ten jen v úleku zvedl hlavu. 
„Padla! Ženský čekaj, bratře Kájo!“ řekl s nadsázkou, „Sklízej, jedem.“
Kája se zvedl a kolíbavou chůzí přecházel po hřbetě zařízení, kde hledal zapo-

menuté nářadí a sbíral zbytky materiálu. Přitom pořád žvýkal chleba, který měl za-
balený v papírovém ubrousku, a rukama balancoval. 

„Kurňa, to je život! Žádná práce…“ zařval pod nimi zničehonic pan Šesták. 
Kája shlédnul dolů a uviděl další a další lidi v modrých uniformách, kteří šli směrem

k bráně. Pan Čurda se k Šestákovi jen otočil zády a poklepal si rukou na zadek. 
„Víš, co ty mně můžeš…“
Pan Šesták sebral ze země klubíčko drátů a mrštil jím po panu Čurdovi, ale klubko

lehce přistálo mezi Čurdovýma nohama. „To si nech pro starou, pán inženýr.“
„Ále,“ mávl rukou pan Čurda, „neska jedeš zase na rýby, jo?“
„Ádios Velas. Tě péro, mějte se pánové…“ rozhodil ruce pan Šesták a mlasknul,

„Macani berou nejlepší na večír.“ A šel směrem k bráně, přičemž si do toho vesele po-
hvizdoval. 

Kája opět zvedl klubko drátů zpod nohou pana Čurdy, ale tomu už ruply nervy,
klubko mu vyrval a mrštil ho za sebe.

„Prosimtě,“ mlaskl. 
„Vy mě ale chcete neska vážně nasrat, ne?“ ozvalo se zezadu, a když se oba otočili,

uviděli chlapa s lopatou, který v ruce držel klubko drátů a v obličeji byl celý rudý.
„Pardon, pardon… šéfiku…“
„Já vám dám pardon, pardon, vy dva vymatlanci! Tohle si zkoušejte na někoho

jinýho!“ řval kopáč a rukama šermoval nad hlavou.
„Jéště jednou ááá…“ křičel, až se mu oči valily z důlků. Pak se ale jako by uklidnil,

opřel lopatu o stěnu jámy, klesl hlasem a pohrozil na pana Čurdu prstem.
„To vám povidám. Nepřejte si mě!“
Ale to už nejspíš pan Čurda vůbec neslyšel, jelikož bezstarostně slézal z šedivého

žebříku dolů na protilehlé straně stroje. Kája za ním snášel v jedné ruce modrou ba-
su s nářadím, která mu byla svěřena, a nepřítomně hleděl do dálky. 

„Nepřejte si mě! Povidám! Nepřejte si mě,“ doléhal tlumený hlas.
Ale najednou se spustilo čerpadlo na odsávání oleje z transformátoru.
Kája se lekl, trhl sebou a nechtěně převrhl celé nářadí pod sebe.
„Ježiš, ten kluk je levej,“ vzdychl si pro sebe pan Čurda a podíval se k obloze. Pak

se otočil, usmál se a mávl rukou. „Nech to tady. Vono se to taky nepoto,“ řekl
a s Kájou v zádech se ztratil mezi modrými uniformami.

(Marek Steininger, narozen 1987 v Ostrově, kde studuje na gymnáziu,
žije v Hájku)28
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Lacrimosa dies illa

Na oknech jako
na galejích
oběšení strašáci
Upomínky na včerejší
jizvy
špínu za postelí

na oknech jako
na oltářích
oprášený Den

oči vlka její oči

měkkost očí které se natáhly 
jejich pachem

lesklou srst

na dotek

tma tlumí paty

hřbet
je       na dostřel

Rýmovačka

Ve starém včelínu
Zhluboka nalíčenou tvář
Překrytá kyselostí
Bzukotem sester pomlácená
Tlející plástev medu 
Tak mladá.
Tak stará.

V ústech jeho dne

Ne labuť - ale tětiva 

vstupenka do opery
lepší rozpětí mých nohou

to jedeme na procházku, viďte?

sopranistka
malá škaredá kurva

nelítám
kam neumím

dojít

Staré baletky

Za oponou tiše
V rohu
Drobí se jim kosti
Krev jim teče přes palce
A ohluchly už v prvním stání
Piškoty ošoupaný
Poslední plie
Jen čekají
Pata se ani o krok nepohne
Učí se sedět
Žíly se jim pletou do závojů
Tak staré pas de deux...
Už není hej,
Je jen počkej
Odeta nám umřela, holky...

Lepší rozpětí
mých nohou

Irena Velichová
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* * *

Je to poprvé,
co svojí touhou
hasím smutek.
Rozprávěje
a snažíce se být
upřímně vesel,
tak jako 
sedíce u lůžka
smrtelně nemocného.

Je to poprvé,
co hledíce na tebe
nechci zapomenout.

Podle keřů hyacint
a keříků brusinek
si pamatoval cestu.
Vedla podél polí, pastvin,
andělů, křížů,
topolů, tůní, 
kostelů, lesů, ostrovů, 
strží,
průplavů a železných mostů,
hřbitovů a zdí,
lodí a hor
až k té malé,
bezvýznamné náruči.

Tu cestu by prošel i po hmatu.
Ani sluchu
by nedopřál křiku racků.
Jen aby se mohl usmát na ni.
Hadrovou princeznu.

A pak tou cestou brouzdal zpět
s nekonečným vzpomínáním
a těšením se na cosi,
co život shrabal 
již minulého podzimku.

Pokoj byl nevkusně barevný
a nebyl domovem.
Jen zakrslá slíva na zahradě
ještě uměla zpívat.
Vrány se choulily ve větvích
a toulavé kočky na střechách.

Odemkl dveře
a mrkl na lebku
položenou na anglický trávník.
Byla zima, trochu vlhko a chleba
plesnivěl.
Sýr hodil vranám
a smůlu sbalil do uzlíčku
na zítřejší cestu.

Podle keřů hyacint
a keříků brusinek
si pamatoval cestu.
Vedla podél polí, pastvin,
andělů, křížů,
topolů, tůní, 
kostelů, lesů, ostrovů, 
strží,
průplavů a železných mostů,
hřbitovů a zdí,
lodí a hor.

Tolik mil
až na kraj světa,
kde zapomněl své trápení
pro to tvé.

Proto žiji na bílém místě
u horského jezera
klidného jako smrt těch,
jejichž kosti se staly mými.

Lucie VinšováTrysk kruzích
v černých



Lu
cie

Vinšová Trysk v černých kruzích

31

Cesta

Bezednost.
Nejprve stezka bludných balvanů.
Matných jak
šupiny úhořů.
Bystřiny topící se v mlze.
Rozštípnuté kosti
vpichující se do žil prostoru.
Štíty vzdálené a rozeklané.
Písně z nejspodnějších stran.

A pak oslepující 
schodiště slunce.
Diamantová zábradlí
uslzených krystalů.
Paprsky.
A stoupání.
Stoupání.
Pak oslnivý let.
A oblaka pod patami.
Škraloup světa.

Tichá jezera.
Jako ženy.
Vzdychající pod dunivou
svalovinou půdy.

Pak planina.
Zalita mlhou a sluncem.
Kamenné siluety andělů.
Hořící keře.
Lesk.
Zlaté a stříbrné lány.

Duha sebraná do kapsy. 
Duha jako brána jeskyně.
Páteř snu.

Potom modrost.
Bílý měsíc
s maskou na odvrácené
straně.
Chystající se na
karneval perutí. 
Kamenná poušť.
Trysk 
v černých kruzích
bezedných roklí.
Až tam,
kam chodí koně jen umírat.
Až tam,
kde bubnuje
smrt.
Vířivé tance životů.

Západ nad rozlehlostí.
Oranž 
dýchající z obratlů země.
Orosená křídla
prorážejících vran.
Pády a zmrtvýchvstání
zmoklých perutí.

Pak něžná fialovost
oblohy.
Železné mohyly.
Hanebně žloutnoucí
tvář luny.
Pohlaví mění jako žáby.
Taková to byla cesta
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Neděle

Po nedělním obědě
procházka v baloňáku
kolem hřbitova
k mravenčímu lesu.
Rozhledna s hospodou,
jež nebyla léta otevřena.
V blátě
sváteční boty.
Šeříky obkreslující
geometrii obrubníků.
Opojeny deštěm.
Čekání vrásek za záclonkami,
okna do praduše
zasloužené nudy.
Klec. Byt.
Upatlané sklenice,
babiččiny šátky
v zapovězených skříních.
Kolikrát jsme pak 
v hrách
objevili dávno ztracené
tajemství spořádaných
životů.
Jež následovati se nesluší
malým dobrodruhům.
Malosti,
o niž bychom snad
jednou prosili,
kdybychom dospěli.
Kdybychom jen
mohli být jiní.

Nám všem v U.G.

Kolik jen míst
se změnilo k nepoznání.
Hospůdky,
kde již nesálají
kamínka
a kde nápoje 
jsou k nepoznání stejné
každým dnem.
A kam,
když přijdeš,
již nepotkáš ty,
bez nichž jsi si 
kdysi ani život 
představit nedokázal.
A když tam přeci přijdou
vcházejí jak stíny
a místo aby srdce poskočilo,
jen tiše zazpívá.
A jsou i útesy,
na nichž se již nerybaří.
A pláže,
kde již nesesbíráš slávky.
Neb i moře se mění.
I voda nalezne jiných cest.
A jsou hory,
kde se již koně nepasou
a vyschlá jezera
a uhlazené duny
a bílá místa
v duši.
A jiná jména.
A jiné sny.
Jak jen je někdy bolestivé
nezapomenout. 

(Lucie Vinšová, narozena 1980 v Plzni, kde žije, absolvovala zde Filosofickou
fakultu ZČU)
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