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EDITORIAL 1

Jen mozek si s tím neví rady.

Pavel Štýbr

Tøináctka nebývá pokaždé neš�astné 
èíslo a ani trochu neš�astné urèitì není, 
že jsme nyní již potøinácté pøipravili coby 
ètení na léto (v nejlepším smyslu slova) 
tradièní letní dvojèíslo Plže. To znamená, 
že stejnì jako v minulých rocích našim 
ètenáøùm pøedkládáme Plže bez zavede-
ných rubrik, Plže v podobì malého lite-
rárního almanachu svého druhu, v nìmž 
figurují básníci i prozaikové, autoøi zku-
šenìjší i ménì zkušení, kde vedle mluv-
èích západoèeského písemnictví též 
tentokrát dochází i na literární debut. To 
je však pouhá výjimka, nebo� velká vìt-
šina autorù tohoto dvojèísla spolupracu-
je s naším èasopisem dlouhá léta, nìkte-
øí dokonce od jeho založení (pøipomeò-
me, že poprvé Plž vyšel v øíjnu 2002), 
takže to jsou samí dobøí staøí známí, by� 
mnozí z nich nestárnou ani v nejmenším.

Rovnìž v létì neuškodí ani nikoho ne-
zabije troška pouèení, a to zde spoleh-
livì obstarává „slovník” rùzných zajíma-
vých slov rodu ženského v galantním 
výbìru a s vysvìtlivkami Stanislava Bu-
kovského. Také díky jeho pøevážnì ne-
vážnému i vážnému slovníkaøení je naše 
dvojèíslo po žánrové stránce výraznì 
pestøejší. Leè pestrá èili nápadù plná je  
v tomto Plži i básnická tvorba, a� jde      
o debutující Ivu Sýkorovou nebo o pokro-
èilé reprezentanty básnictví: meditativní-
ho Petra Šváchu a naivistického èi insit- 
ního Pavla Štýbra. Všichni tøi však k so-
bì jdou dohromady! 

Jinak jsou pochopitelnou osou dvoj-

èísla prozaické pøíspìvky, taktéž sepsa-

né v rùzné žánrové poloze a snažící se 

pobavit a zaujmout: každý jinak, každý 

po svém. U povídky Akio a Isao bychom 

možná ani neuhodli, že ji napsala Jitka 

Prokšová, zatímco Ivo Fencl se tu pøed-

stavuje v dvojí úloze: jednou jako autor, 

podruhé jako postava (zásluhou zvída- 

vé Lucie Koutné). Dozajista mùže potì-

šit i milá momentka Marka Velebného – 

a zkusme též bez mrknutí oka tvrdit,     

že každý, kdo v létì vyráží na dovolenou 

kupøíkladu formou pobytového zájezdu, 

by si mìl nejprve pøeèíst laskavì humo-

ristickou povídku Milana Èechury a vydat 

se na cestu, až když se pøestane smát. 

Pokud ho ovšem smích nepøejde mno-

hem døív. Tmelem plžího dvojèísla je 

vstupní próza Kateøiny Sachrové: próza     

s pointou, próza „ze života”. Autorka nás 

urèitì jednou pøíjemnì pøekvapí romá-

novým dílem.

V každém letním dvojèísle myslíme na 

vìrné plží ètenáøe a i s ohledem na nì 

vždy poznovu rádi opakujeme, nech� „lé-

to budiž pochváleno”, nech� jsou všichni 

s jeho prùbìhem spokojeni, a� se vyda- 

øí dovolenkový i prázdninový èas. Jestli-

pak však víte, kde se vzalo toto rèení? 

Pokud si nemùžete vzpomenout, øíkejte 

si, že z Plže. Takže nech� strávíte chvá-

lyhodné léto (i) s Plžem!
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I.

Ten dùm byl vlastnì trochu specific-
ký. Byty mìly totiž okno mezi koupelnou 
a veøejnou chodbou. Sklo v oknì bylo 
sice matné, ale pokud se èlovìk dobøe 
podíval, když se zrovna nìkdo v koupel-
nì pohyboval, dokázal rozeznat siluetu 
postavy. Vìtšina obyvatel proto mìla na 
vnitøní stranì okna ještì nalepenou ta-
petu, aby si uchránili své soukromí pøi 
vykonávání osobní hygieny.

Pøistìhoval jsem se sem nedávno. 
Po táhlém rozvodu jsem se potøeboval 
co nejdøív odklidit z manželèina pole 
pùsobení. Rozvod mì vysál, psychicky    
i finanènì. Naštìstí jsme s manželkou 
nemìli dìti, takže podepsáním majet-
kového vyrovnání se naše cesty mùžou 
v klidu definitivnì rozejít. Po dvanácti le-
tech uzamèených do spíše nefungující-
ho svazku, kdy jeden druhého støídavì 
podvádìl a zraòoval, jsem si mohl zhlu-
boka oddychnout.

První týdny v novém bytì v tom po-
divném domì s vnitøními okny do kou-
pelen jsem si užíval nového pocitu jakési 
svobody a notnì si vychutnával samotu. 
Na ženy mì, jak jsem si tou dobou mys-
lel, na dlouhý èas pøešla chu�. Práce, ka-
marádi v hospodì, televize, spánek. Tak 
nìjak vypadal mùj èerstvý porozvodový 
život.  

„Já ti nevim, takhle brzo ani nikoho 
hledat nechci. Každá ženská ti stejnì 
øekne, že si nejdøív musíš vyøešit minu-
lost, než si s tebou zaène… A to asi není 
otázka dvou týdnù,” vysvìtluju jednoho 
letního veèera kamarádovi u piva.

„Prosim tì, vždy� se nemusíš hned 
znova ženit. Trochu si užít, bez závazkù, 

Okno do koupelny
Kateøina Sachrová

víš,  jak to myslim…” Kamarád je z tìch, 
kteøí se snad nikdy neocitli ve fázi, kdy 
by buï za nìjakou nedocházeli, nebo as-
poò zrovna nìjakou nenahánìli.

„No, jasnì. Bez závazkù. To funguje 
tak první tøi týdny, potom už po tobì  
chce dítì.” Neubránil jsem se zapšklému 
sarkasmu a znalosti pomìrù mezi muži   
a ženami støedního vìku.

„Ty si fakt vùl. Však vona tì ta staro-
mládenecká ironie pøejde, až se vo tebe 
nìkde otøe òáká pìkná sukýnka.”

Nemá cenu mu odporovat, stejnì si 
poøád povede svou, povídám si v duchu 
cestou domù. Je mi do smíchu, šest piv 
je znát a pøi pøedstavì, že doma neèe- 
ká nikdo, kdo by mi je vyèetl, se mi chce 
zpívat. 

Když zahýbám za roh své ulice,  
pøed mýma oèima pøejde pøes silnici na 
mùj chodník mladá ženská. Je neobyèej-
nì krásná. Má tmavou, jakoby opálenou 
ple� a husté tmavì hnìdé vlnité vlasy až 
tìsnì nad zadek. Naprosto dokonalá 
postava. Ale to, co mì nejvíc zaujme, je 
její chùze. Smyslná a ladná, ne tak køe-
èovitá jako chùze vychrtlých modelek na 
molu. Ona jde, a patøí jí celý chodník, co 
chodník, celá ulice… Nevím, jestli je to 
alkoholem nebo pøedchozí debatou, ale 
pøipadám si jaksi zasažen. Trochu zma-
tený se loudám za ní a nemùžu spustit 
oèi z jejího pozadí v krátké obtažené 
sukni. Nohy v nízkých lodièkách obratnì 
støídají jedna druhou po nerovném a po-
praskaném chodníku. Najednou se za-
staví a nìco loví v kabelce. Vytáhne klíèe 
a odemyká dveøe. Dochází mi, že to jsou 
i moje dveøe. Srdeèní tep se mi trochu 
zrychlí. Nevšimne si mì a vchází do do-
mu, dveøe za ní zaklapnou. Musím si 
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znovu odemknout a doufám, že to stihnu 
tak, abych vidìl, do jakého bytu má na-
míøeno. Jdu za ní teï už trochu plíživì 
(jako bych se bál, abych ji nevyplašil      
a neztratil ji z dohledu) a ke své radosti 
vidím, jak vchází do bytu, který sousedí  
s mým. Fajn, tak to bychom mìli. Moje 
vnitøní opilé já si zamne ruce a trochu za-
pomíná na všechna nedávná pøedse-
vzetí ohlednì žen. Už vím, kdo bydlí       
v bytì vedle mì. 

II. 

Uplyne nìkolik dní a na krásnou sou-
sedku si vzpomenu, jenom když prochá-
zím kolem jejích dveøí. Jednou, když se 
vracím z práce, je tak pìt nebo šest ho-
din, všimnu si, že v její koupelnì se svítí. 
Nedá mi to, a pøi procházení kolem jejího 
okna do koupelny hodnì zpomalím a se 
smìsí výèitek a studu se zadívám do-
vnitø. Nemá zevnitø nalepenou tapetu ani 
zavìšenou neprùhlednou záclonku, jako 
to má vìtšina nájemníkù. V matném skle 
vidím siluetu a pohyb. Sprchující se po-
stavu. Zprudka vyrazím ke svým dveøím 
a pøipadám si jako voyeur. Sám potøebu-
ju sprchu, a to studenou. 

Veèer ležím obleèený na posteli s oèi-
ma doširoka otevøenýma. Napjatì po-
slouchám, jestli od vedle neuslyším nì-
jaké hlasy. Je pravda, že co tu bydlím, 
neslyšel jsem za stìnou jediný rozhovor. 
Žije sama? Je taky rozvedená? Nebo je 
svobodná? Tøeba je to jedna z tìch tzv. 
singles nebo jak se jim øíká. Má pøítele   
a jenom se obèas scházejí, aniž spolu ži-
jí. Znovu mám pøed sebou tu vznešenou 
chùzi, zadek, vlasy a tmavou ple�, ele-
gantní pohození hlavou a drobné ruce  
se štíhlými prsty, jak loví v kabelce klí-
èe… Najednou je støih a já vidím nahé 
tìlo pod proudem vody. Ty samé prsty 
roztírají pomalu mýdlovou pìnu po na-
hých prsou, a když se dotknou tmavých 

bradavek, ty se postaví do pozoru. Pane 
jo, pøipadám si jako fantazírující puber-
�ák. Cítím vlastní erekci.

III.

Den co den, pøesnì v pùl šesté, plá-
nuju svùj odchod z práce. V šest míjím to 
„okno”. Už se ani nenamáhám sám pøed 
sebou pøedstírat, že ho opravdu míjím. 
Zastavím se a pozoruju pohyb za sklem, 
srdce v krku, fantazii puštìnou na špa-
cír, a poci�uju drobné vzrušení z toho,  
že dìlám nìco nepatøièného. Dost se di-
vím, že taková ženská dodržuje rituál 
pravidelné sprchy v šest hodin. Co dìlá 
potom? Odchází v noci za svým milen-
cem? Chodí extrémnì brzo spát? Nebo 
si v pyžamu zaleze na gauè a ponoøí se 
do èetby? Je pravda, že èas od èasu 
slyším klapnutí bytových dveøí. Ale do-
posud žádné hlasy. Veèer  se pøistihnu, 
že už ani nepouštím televizi a spíš na-
slouchám drobným zvukùm od vedle, 
jako bych tak mohl odhalit tajemství její 
identity. 

Asi po tøech týdnech pozorování si-
luety, avšak bez osobního setkání se 
sousedkou, masturbuju vleže za Její stì-
nou a na chvíli jsem to já, kdo Ji umývá 
ve sprše. Ruce mi kloužou po tom hlad-
kém snìdém tìle, nahoru a dolù pøes 
oblý pevný zadek, a samozøejmì obèas 
zajedou i tam, kde je krásnì horká a vlh-
ká… Uff. Snad bych opravdu už potøe-
boval nìjakou ženskou. Manželka se 
mnou asi tøi ètvrtì roku pøed rozvodem 
nespala a já byl pøíliš líný zaèít si s jed-
nou kolegyní z práce, která po mnì už 
delší dobu pokukovala. Byla vdaná, to 
jsem vìdìl, proto mi v podstatì nic 
nehrozilo, ale lenost zvítìzila. Nechtìl 
jsem žádné komplikace. Chtìl jsem být 
sám, vyøešit jednou provždy to nepove-
dené manželství a mít od manželek, 
milenek, kolegyò a já nevímkoho prostì 
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pokoj. Teï tu ale ležím a sexuální absti-
nence si zaèíná vybírat svou daò. Tolik 
bych ji chtìl, tu ženskou odvedle.

IV. 

Opøený o chladnou stìnu chodby 
fascinovanì hledím do zamlženého okna 
s matným silným sklem. Rukou v kalho-
tách si dráždím pohlaví a zrychlenì dý-
chám. Nenalhávám si, že to, co dìlám, 
je úplnì normální. Mohli by na mì klid- 
nì zavolat policii a kdyby ta žena na 
druhé stranì vìdìla, co se dìje v tmavé 
chodbì, nemìl bych nejmenší šanci se  
s ní jakýmkoliv zpùsobem sblížit. Kama-
rádi už mi nìkolikrát volali, kde jsem, 
proè nepøijdu do hospody, obèas pøijde 
esemeska od toho jednoho, co je dost  
na ženský, jestli prý nevyrazíme na nìja-
kou diskotéku „kouknout na mladý kuøát-
ka…” Ani nápad! Nesnáším to takzvané 
lovení, nemám tìm holkám stejnì co na-
bídnout, tyhle diskotékové slepièky jdou 
po chlapech v bourácích a ne po rozve-
dených podivínech, troskách, které si ho 
honí na chodbì jako úchyl. 

Když jsem doma, nejdøív do sebe 
vyklopím celé lahvové pivo a ve vlastní 
koupelnì dokonèím, co jsem zaèal na 
chodbì. V ruèníku kolem pasu zapadnu 
do køesla pøed televizí a nepøítomnì 
stisknu ovladaè. V televizi bìží nìjaký 
seriál bez zvuku. Nauèil jsem se žít v ti-
chu. V tichu, které by pøede mnou od-
halilo jakýkoliv zvuk z vedlejšího bytu, 
jež by mi tøeba jen napovìdìl, co je Ona 
zaè. A dnes veèer se mi ticho vyplatí.

Ze sousedního bytu se zaènou linout 
tóny jakési operní árie. Nejsem zrovna na 
tenhle druh muziky, ale hudba je straš- 
nì pøíjemná a podmanivá, pravdìpodob-
nì velmi nahlas puštìná, protože jsem 
schopen rozeznat zpìv – slyším zpíva-
nou italštinu. Je to vzdìlaná intelektuál-
ka, øíkám si a jsem rád, že už o ní aspoò 
nìco vím. Tedy alespoò si to myslím.

Zaèínám se chovat jako detektiv.    
Na zvonku i na schránce má napsáno 
Ing. Bohuslav Tvrdík. To samozøejmì nic 
neznamená, protože vìtšina bytù je zde 
v pronájmu a nìkteøí nájemníci si pros- 
tì na zvonek jméno nedají. Na zvonku je 
jméno majitele bytu. Ona je totiž výji-
meèná žena, opøedená tajemstvím. Ne-
chce, aby každý vìdìl, kde bydlí. Své 
soukromí si bedlivì støeží. Pár nejbliž-
ších pøátel, které má, informuje pøedem, 
na jaký zvonek mají zvonit, když ji chtìjí 
navštívit. Trvalou adresu má zøejmì jin-
de, protože jí nechodí žádná pošta, to už 
mám také zjištìné.

V.

Tuhle jsem slyšel klapnutí dveøí. Roz-
hodl jsem se ji pronásledovat. Ovládlo 
mì vzrušení, jako kdybych byl malý kluk 
a vyrazil na honbu za pokladem. Bohužel 
než jsem se staèil obout, otevøít a zamk-
nout za sebou dveøe, už byla za rohem 
chodby. Nechtìl jsem bìžet, to bych se 
urèitì prozradil, ale zrychlil jsem krok. 
Než jsem sáhl po klice domovních dveøí, 
uslyšel jsem jen klapnutí víka od popel-
nice, která byla pøilepená k domu nìkolik 
metrù od vchodu. Když jsem vyšel ven, 
už nebyla na dohled. Co teï, vydat se za 
ní do ulic? Sledovat ji? Nìco mi øíkalo, 
že stalking už je tak trochu tanec na ten-
kém ledì. Mùj pohled zachytil popel-  
nici. Co vyhodila? Zahnal jsem pocit stu-
du, rozhlédl se, jestli není nìkdo poblíž, 
a bleskurychle pøiskoèil k popelnici. Zdvi-
hl jsem víko a musel trochu poodstoupit 
pøed neèekaným zápachem. 

Nejhoøejší igelitový pytel byl peèlivì 
zauzlovaný. Jednou rukou jsem ho roz-
vázal a vysypal jeho obsah zpátky do po-
pelnice tak, abych si ho mohl prohléd-
nout. Okamžitì jsem si o ní udìlal kon-
krétnìjší obrázek. Nežije úplnì zdravì, 
asi má dobrý metabolismus a nemusí si 
hlídat dietu (kelímky od smetanových 
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plnotuèných jogurtù, zbytky salámu Vy-
soèina, obaly od brambùrkù). Má ráda 
pivo (jásám, já taky!) a urèitì si ho dá 
vždycky po dlouhé horké sprše, které 
bývám jediným svìdkem. Úplnì vidím je-
jí krásný rùžový jazyk, jak olizuje pìnu 
ze smyslných rtù. Ète levicové noviny 
(levicová intelektuálka, hmm, to je sexy) 
a pozor… co je to tady úplnì na dnì, 
polité od hoøèice nebo co… Opatrnì vy-
tahuji umaštìný a znaènì ohmataný por-
noèasopis s ohýbanými rohy. Uvìdo- 
mím si jen to velké S a velké M na titulní 
stránce a zatmí se mi pøed oèima. Bo-
hužel musím okamžitì zaklapnout popel-
nici, protože se ke mnì blíží jakýsi na-
štvaný bezdomovec.

„To je muj revír, ty kurvo, padej nìkam 
jinam.”

„Promiòte,” trochu absurdnì se omlou-
vám a couvám zpátky do domu. 

Tu noc mám hodnì divoké sny. Moje 
krásná sousedka práská do vzduchu bi-
èem, odìná do latexu obepínajícího tìs-
nì její pøekrásné tìlo. Nádherná støednì 
velká prsa má odhalená a já se jich ne-
smím dotknout. Kdykoliv se ze své kle-
èící pozice k ní snažím vztáhnout ruce    
v poutech, šlehne mì koženým nástro-
jem a já se stáhnu zpátky. Tolik ji chci, 
prosím ji o odpuštìní a ona se jen ïábel-
sky usmívá. Ráno se probudím na úplnì 
propocených prostìradlech a okamžitì si 
musím ulevit od bolavé erekce. Sakra, to 
bylo dost silný, øíkám si. Ona je prostì 
Ïábel.

Jednou veèer, když stojím pøed Jejím 
oknem do koupelny a pozoruju siluetu ve 
sprše, odolávám silnému nutkání zazvo-
nit na zvonek a vpadnout do bytu. Pøišla 
by mi otevøít ještì celá mokrá, zabale-  
ná do županu, s vodou kapající z vlasù 
na útlá oblá ramena. Pod županem by 
byla nahá a já bych… já bych… Panebo-
že, co já bych dìlal? Strhal z ní župan     

a souložil bych s ní v pøedsíni na botní-
ku? To asi tìžko.

„Dobrý den, já jsem váš soused, tak 
jsem se pøišel pøedstavit.” Tak se to pøeci 
dìlá v tìch amerických seriálech, ne? 
Ještì bych mohl pøinést èerstvì upeèe-
nou bábovku a pozvat ji na kávu a poklá-
bosení. Sám sobì se vysmìju. Anebo 
bych mohl zvolit radikálnìjší uvítání: 

„Dobrý den, já jsem váš soused, ne-
jsem sice moc na sado-maso, ale rád 
bych si s váma vyzkoušel i jiný vìci, tøe-
ba ve sprše…”

To taky nezní jako nejlepší nápad. Je 
to ztracené, nevím, jak se seznámit. 
Vlastnì ani nevím, jestli to chci zkusit. 
Tøeba bych nebyl její typ a okamžitì by 
mì vyhodila. A moje slastné fantazíro-
vání by skonèilo, protože bych byl po-
nížen. Ne, lepší je dívat se na její siluetu 
a potom si pøedstavovat, jak si mokrou 
kùži utírá do hrubého ruèníku, až na ní 
zùstávají èervené pruhy jako po šlehnutí 
bièem…

VI.

„Ty vole, ty máš òákou ženskou!       
A ani ses nepochlubil!” Kamarád mì po 
delší dobì, co jsem se ukázal v hospo-
dì, uznale plácá do zad.

„Já to vìdìl, kámo. No vidíš, to bylo 
kecù, že prej nikoho nehledáš a tak…      
A co, jaká je, pìkná? Má to ráda?”

Trochu se vnitønì zastydím, nemùžu 
mu øíct pravdu o tom, jaké jsem ubohé 
voyeurské prase, neschopné navázat 
kontakt.

„Je to domina. Ale intelektuálka – má 
ráda operu.” Kamarádovi spadne spodní 
èelist a já se znovu tiše zastydím za ten 
dost podivný popis ženy, kterou bych si 
rád namlouval.

„Ty vole, to mi ani neøikej… A kdy ji 
pøivedeš ukázat?” Ukázat ji pøivedu, až    
z ní strhám obleèení, prozkoumám každý 
kousek jejího tìla, udìlám jí to na všech-
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ny zpùsoby a pøemluvím ji, aby se ke 
mnì nastìhovala.

„Brzo. Tady se jí bude líbit. Má ráda 
pivo.”

Kamarád poulí oèi. „Tak na to si dá-
me panáka.”

Jdu domù v notnì podroušeném sta-
vu a polohlasnì si pro sebe povídám. 
„Zítra, zítra, slibuju, se za ní stavím.       
S kytkou, jako džentlmen. A ona bude 
souhlasit. A kámoši závidìt… Jo, zítra to 
udìlám…” Padám do postele, ani si ne-
staèím svléct obleèení, a vìøil bych i to-
mu, že usínám s blaženým ožraleckým 
úsmìvem na tváøi. Zítra je velký den. 
Mám pøedsevzetí.

VII.

V práci jsem celý den jako na trní. 
Neustále se dívám na hodinky. Potøebu-
ju odejít trochu døív, abych se na svou 
návštìvu poøádnì „pøipravil”. Ve skuteè-
nosti se ale nemùžu soustøedit na svoji 
práci. V hlavì si pøehrávám možný scé-
náø nadcházejícího veèera:

„Dobrý veèer, jsem váš soused…” Ani 
nedokonèím vìtu, a ona mì vtáhne za 
kravatu dovnitø.

„Já vím. Už jsem myslela, že nepøi-
jdeš…” Je obleèená do hedvábného žu-
pánku, který odhaluje jen tolik, kolik je 
tøeba na navození té správné erotické 
atmosféry. Jsem vtažen do útulného 
bytu, vybaveného èerveným sametovým, 
dokonale stylovým nábytkem. 

„Dáš si šampaòské? Je vychlazené. 
Ty rùže jsou pøekrásné, dìkuju.” Bere 
ode mì kytici a nese ji do vázy. Rozhléd-
nu se po bytì a zjiš�uji, že jde o jednu 
velkou místnost s kuchyòským koutem. 
Místnosti, kromì velké knihovny pøes ce-
lé dvì stìny, vévodí široká postel s tma-
vì èerveným pøehozem. Pøes èelo pos-
tele visí pouta. Polknu naprázdno a kdesi 
pod bøichem pocítím poèínající vzrušení.

Sedneme si proti sobì u malého sto-
lu, v ruce každý štíhlou sklenièku se 
šampaòským a já z ní nemohu spustit 
oèi. Je tak krásná a snìdá, když mluví, 
tmavé oèi se jí temnì smìjou a její pusa 
je tak slibná… Nevnímám, co mi povídá, 
jsem naprosto unešen a plný oèekávání. 
Vnímám jen její lehkou parfémovou vù- 
ni a na pozadí toho všeho operní hudbu. 
První dvì sklenièky šampaòského do mì 
sklouznou témìø se zasyèením a já se 
zvedám, obcházím stùl a pøistoupím k ní. 
Také se zvedne ze své židle a najednou 
mám její oblièej i tìlo tak blízko, že nejde 
dál odolávat. Rozvazuju jí pásek od žu-
panu, ten jí sklouzne k nohám, jen to za-
šustí. S lehkým úsmìvem a oèima, které 
se nepøestávají dívat do mých, mi po-
stupnì sundá kravatu, košili, a když mi 
sáhne na zip u poklopce, je mi jasné, co 
tam najde. Jsem pøipraven, nastartován, 
chci.

Padáme na èervený pøehoz a já mám 
možnost detailnì prozkoumat to krásné 
tìlo, které už vlastnì dobøe znám. Jeho 
siluetu v oknì.

Jo, tak nìjak by to mohlo probìhnout. 
Kupuju kytici rùží, zaplatím dvì stì pa-
desát korun a vyrazím domù. Jen dou-
fám, že ji zrovna teï nepotkám na chod-
bì, to by se celý plán trochu pokazil. 
Doma se poøádnì osprchuju a z útrob 
skøínì vydoluju pánskou voòavku, kterou 
jsem kdysi dostal k Vánocùm od tchýnì 
a kterou jsem snad nikdy nepoužil. Man-
želka v dobì, kdy po mnì ještì toužila, 
upøednostòovala vùni obyèejného mýdla. 

Holit se už nebudu, teï je v módì to 
strništì, prý se to ženským líbí víc než 
hladká tváø, na které bych mìl stejnì 
krvavé škrábance, protože nemám stro-
jek a žiletka mì vždycky trochu pozna-
mená. Nechci vypadat jako amatér. Beru 
si lepší džíny a tmavou košili, kravatu na-
konec zavrhnu, nejsem pøeci tak konzer-
vativní. 
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Panák becherovky na kuráž. Posled-
ní pohled na sebe v zrcadle. Èerstvý èty-
øicátník s vyøešenou minulostí a velkým 
sexuálním apetitem, dodávám si odvahy 
a dokonce se pokusím na tváøi vytvoøit 
nìco jako sebejistý úsmìv Jamese Bon-
da. Vykroèím do chodby. Udìlám nìko-
lik krokù k sousedním dveøím a zazvo-
ním na zvonek s nápisem Ing. Bohuslav 
Tvrdík.

Chvíle napìtí. Zadržuju dech. Slyším 
kroky… Dveøe se otevírají.

„Co chceš, mladej?"” Moment abso-
lutního pøekvapení mì naprosto zbaví 
schopnosti uvažovat èi schopnosti pohy-
bu. Ve dveøích stojí tlustý, zpocený starý 
chlap v umaštìném tílku a opraných od-
stávajících trenýrkách.

„Hledáš nìkoho?” 
„…no, ehm… totiž… bydlí tady ta… 

no taková bruneta…"
„Jaká bruneta? Tady bydlim já. A man-

želka, když žila, tak byla blond." Muž si 
mì netrpìlivì mìøí a já si zaèínám pøi-
padat èím dál tím trapnìji s tou kyticí 
rùží, v košili… Úsmìv Jamese Bonda 
vzal za své.

„Ale já vidìl, jak se tu sprchuje… te-
da jak sem jde taková bruneta…” Ještì 
poøád s prosebnou nadìjí v hlase.

„Co to meleš, mladej, to je òáká 
blbost. Jó poèkej, vlastnì jedna bruneta 
tu byla…” usmìje se dìdek šibalsky. 
„Najal jsem si jednou pomocnici do do-
mácnosti, jako že mi vždycky ráno pøijde 
uklidit a tak. Neumìla ani poøádnì èesky, 
nevim, jestli byla z Rumunska nebo co, 
no ale ještì ten tejden jsem ji vyhodil. 
Ukázalo se, že neumí ani èíst, ani psát. 
Zjistil jsem to, když jsem jí napsal na pa-
pír, co má nakoupit do domácnosti. Kou-
kala jak vyvoraná myš!” upøímnì se roz-
chechtá a já ještì poøád nic nechápu. 

„No, co ti budu povídat, radši si ty 
trenky budu prát sám, haha… Tak ty   
seš novej soused, jo?” Už nevydržím stát 
na tom místì a okamžitì musím ven na 
vzduch. Jdu rychle ulicí pryè, kytku 
zahazuju do nejbližšího koše. Pøed oèi-
ma mi bìží všechny ty erotikou nabité 
minuty pøed oknem do koupelny a ná-
sledné divoké sny. 

Uspokojoval jsem se pøed koupel-
nou, ve které se myl jakýsi hnusný dì-
dek, starý inženýr s obrovským pupkem 
a zálibou v S-M pornu. Snil jsem o ne-
gramotné Rumunce, která se jednou ob-
jevila v našem domì a svou krásou na-
prosto ovládla moje sexuální fantazie. 
Fikce trochu poupravila skuteènost, nic-
ménì ve finále jsem prozøel v hrozné     
a nechutné realitì. 

Tyhle domy s okny mezi koupelnou   
a chodbou by už nemìli stavìt. Archi- 
tekt si zøejmì neuvìdomil, jak mùže ta-
kové okno do koupelny zamávat s živo-
tem osamìlého, líného a lehce frustro-
vaného chlapa. 

Vstupuju do hospody a od našeho 
stolu už na mì mává kamarád.

„Ty vole, ty seš òákej vyparádìnej. 
Tys byl na rande s tou svojí novou, co?” 

„Hm,” nechce se mi o nièem mluvit. 
Objednávám si velkého panáka.

„Co se dìje, vy už ste se rozešli?  
Teï jdeš vod ní?”

„Jo, tak nìjak. Vlastnì nebyla tak 
úplnì mùj typ…” 

Naklopím do sebe alkohol a vzápìtí 
se zaènu šílenì smát. Øehtám se a øeh-
tám, plácám dlaní do stolu, zakláním se 
na židli, div že z ní nespadnu, kamarád 
nechápe, tak se zaène taky smát, i když 
neví èemu, a tak tam sedíme a smìje-
me se a mì napadá, že teï budu mít 
opravdu na chvíli pokoj od ženských.      
I od tìch napùl imaginárních.
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Múzy se svlékají za šera
Petr Švácha 

xxx

Múzy se svlékají za šera
když manželky usnou
a milenky ztratí se za zrcadlem

Radbuza komárù plná
však inkoustu na romány

Staèí jen obtáhnout kontury
našeptaných slov
a také lásek napøeskáèku

Když však je chytneš pod prsy
nahmátneš kromì prázdna
dutou noc

Z té vìtu už nevylovíš

xxx

Krvácíš pod žebrem
èerveným inkoustem
Probodl tì pichlavý smích
ba výsmìch
ba nakažená smrt

Tohle nepodepíšeš
a ani nepøiznáš

V kalendáøi poezie
zaškrtnout zapomnìl jsi
páva
Takže už nepøijde

A pohøeb tvých slibù
bude tak bez projevù lítosti 
a také beze svìdkù

xxx

Básnì bez dásní

nepohladí

a nepolíbí nìhou

Jen rým

hladkým zubem kouše

pøiznání tvých høíchù

Jak se podìlíme

o dìdice lásky?

Ty vpravo

já vlevo

ty nahoøe

já dole

Ale nikde tam neteèe

živá voda

s perlami odpuštìní

xxx

Chléb na kameni

a sláva vedle žita

Jen slunce snaží se

vysát vùni léta

Rozkroj ten pecen

a hladoví pøijdou 

s pokorou v oèích i v rukách

Že zrovna neprší?

Aspoò i dálka

zùstává srdci na dosah



9

xxx

Bohatství položené
hned vedle nedoèkavých houslí

Hraješ už tøetí vìtu
a pøesto sám
by� lezeš po kolenou

Domy se okny vysmívají
ulici beze svìdkù

Do duše a do hada
melodií nezakrojíš
bez dopuštìní høíchu

A tak si fidli fidli
fidli

Zelený sen
ti zatím docela zmodral

xxx

Žebra jak vidle
na vnitønosti

Je tam prý srdce –
ale kdo ví?

Naber celou tu díži
Bývala plná básní
ale dnes?
Co ještì vyplave?
Co  ještì zkrásní?

xxx

Pelynìk po kolenou
ty o francouzských holích
Dvojice k popukání

Ptáci vám odzobávají stíny
takže pak docela sami
opuštìni
vyzobáni

A pak že noc
bude k tancování

Sluníèko osušilo zem po jarních deš-

tích, lidé zaèali obdìlávat svá políèka a 

zahrádky za mìstem, jen dívka Johanka 

bloudila bezcílnì podél øeky. Její kama-

rádky se vodily za ruce se svými milými 

chlapci a ona stále jen s knihou v ruce 

snila. „Nikdo mì nemá rád,” pomyslela  

si a tuze se litovala. Jarní vùnì z hor      

a zpìv ptákù její bolest jen zvìtšovaly. 

Usedla na bøeh, pøilétl k ní ledòáèek       

a pozdravil ji. „Ach, co je mi platné, že 

rozumím tvé øeèi, ledòáèku, když jsem 

Jak Johanka rozplakala mraky
Zuzana Dorogiová

stále sama. I ty máš ve svém hnízdì 

partnerku, jak bys mì mohl pochopit?”

Barevné odlesky ledòáèkova peøí na 

hladinì ji rozesmutnily ještì víc. Takové 

krásy všude kolem a ona se o ni nemá   

s kým podìlit. Johanka se cítila jako tìs-

to uhnìtené v míse, jako píseò pøipra-

vená ke zpìvu, tolik, tolik lásky a touhy  

v ní bylo a pøekypovalo a èekalo. Náhle  

jí zaèaly z oèí vytékat slzy. Johanka se 

znièehonic usedavì rozplakala a nebyla 

k zastavení. 
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Mráèky na obloze se shromáždily nad 

její hlavou, zvìdavé, co se to dìje. I vel-

ké èerné mraky se pøipluly podívat. Bylo 

jich èím dál víc, až vytvoøily na nebi jed-

nu souvislou šedoèernou vrstvu, jako 

když zatáhneš oponu. Nad mìstem le-

žel tìžký neproniknutelný pøíkrov mrakù, 

které zastínily slunce. Setmìlo se rázem 

a lidé øíkali, že to nevìští nic dobrého.    

A také že ano. Když mraky pozorovaly 

Johanku, ustrnuly se nad jejím žalem      

a zaèaly také plakat. Vytrvalý déš� za-

sáhl krajinu nebývalou silou.

Pršelo už devìt dní a obloha byla stá-

le temná, nikde ani skulinka, kterou by 

prohlédlo sluníèko a kterou by bylo mož-

né zahlédnout kousíèek modré oblohy.

„Proè je tomu tak, dìdeèku?” ptali se 

lidé Lampáøe. „Tohle není déš� jara ani 

déš� podzimu. Tohle není déš� doby deš-

�ù.”

„Sám se ptám, kde se zde v tuto roè-

ní dobu vzal déš� a proè neustále prší,” 

krèil rameny Lampáø.

„Je to proto, že Johanka pláèe,” pra-

vil jeden z nejstarších skøítkù, kteøí se    

u dìdeèka sešli, aby odpovìdìli na jeho 

otázky.

„Že Johanka pláèe? Co to znamená?” 

divil se dìd.

A skøítci mu vyprávìli o Johance.

Dìdeèek se rozhodl, že to tak nene-

chá, a vypravil se za Johankou k øece. 

Voda dosahovala až k okrajùm koryta    

a hrozila vylitím. Zemì nebyla už schop-

ná vsáknout tu spoustu vod. Ptáci sídlící 

na bøezích opouštìli urychlenì svá hníz-

da a hledali útoèištì v lesích položených 

nad povodím øeky.

„Johanko, okamžitì pøestaò plakat, pøi-

voláš povodeò!” naléhal na dívku Lam-

páø.

„Já bych ráda, tohle jsem opravdu ne-

chtìla, ale ono to nejde, dìdeèku, mé 

slzy samy teèou a nemohu je zastavit,” 

neš�astnì vzlykala Johanka a plakala 

dál.

 „Jak lze ten déš� ukonèit? A lze to 

ještì vùbec?” znovu se obrátil dìd o ra-

du a pomoc ke skøítkùm.

„Jistì, lze. Musel by se najít chlapec, 

který by jí dal najevo, že ji má opravdu 

ze srdce rád. Jedinì láska mùže Johan-

ce pomoci. Jedinì láska zastaví její slzy 

a tím i déš�.”

Dìdeèek se tedy vydal za chlapci       

z mìsta. Nemìli co na práci, když pršelo, 

a tak vysedávali v hospùdce Pod Branou 

a hráli karty. 

Dìd usedl ke svému stolu a øekl 

všem, co se dozvìdìl od skøítkù.

„Chlapci,” obrátil se ke stolu s mladí-

ky, „chcete zabránit povodni? Podívejte, 

voda už stoupá.”

„Asi jí nezabráníme,” pronesl jeden     

z nich. „Je to za trest, povídal náš sta-

øíèek. Lidé vysušili mokøady, vykáceli luž-

ní lesy, srovnali koryta øek a potokù, 

chtìli poruèit øece, kudy má téct, øeka   

se hnìvá, není se èemu divit.”

„Má pravdu váš staøíèek, je nejvyšší 

èas s tím nìco uèinit a èeká nás spous-

ta práce, abychom to napravili a chovali 

se k lesùm a øekám tak citlivì jako naši 

pøedci, ale tentokrát jde ještì o nìco ji-

ného. Mraky pláèou. A pláèou proto, že 

Johanka pláèe.”

„Co je to za nesmysl?”

„Johanka potøebuje, aby ji nìkdo mìl 

rád. Pak pøestane pršet.”

„Johana? Ó, ne, ta je pøíliš namyšle-

ná. Co bychom si s ní poèali?” Mladíci  

se ošívali. „Johana? Ta èeká na prince. 

Nikdo z nás by jí nebyl dost dobrý.” 

Chlapci hovoøili odmítavì a nikdo se ne-

mìl k tomu, aby jí pomohl.
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„A vùbec, my bydlíme vysoko nad øe-

kou, sem voda nedosáhne,” lehkomyslnì 

namítal jeden.

„Navíc když k ní nic necítíme, tìžko 

by uvìøila, že to je kvùli ní a ne kvùli té 

vodì. Nebudeme jí pøece lhát. Bylo by to 

pokrytectví,” rozumoval jiný.

Vzadu v koutì u stolu sedìl mladý po-

hledný chlapec, který po celou rozpravu 

mlèel. Právì když se dìd otoèil na nìj, 

zahlédl v jeho oèích záblesky potlaèo-

vaných slz. „Poslyš, co ty si o tom mys-

líš?” zeptal se jej.

„Ach, co já, vynechejte mì, na nic    

se mì neptejte,” bránil se, ale dìd øekl: 

„Prosím, øekni, co máš na mysli. Já cí-

tím, že ty bys mohl pomoci. Ty mùžeš 

øeku zastavit, viï?”

„Johanka…” zahledìl se chlapec do 

nikam. „Mìl jsem ji tolik rád… A vlastnì 

poøád mám, jen jsem jí to nikdy neøekl.”

„No jo, náš Ludva,” zapojili se ostatní 

do jejich rozhovoru. „Co teï, teï jí to øek-

neš? Ty si snad myslíš, že tím zastavíš 

déš�? Nenechej se vysmát! Johana by- 

la vždy jiná, nafoukaná, svéhlavá a moc 

vychytralá, kdo by ji chtìl?”

Ludvík se ohradil: „Vychytralá? Co to 

øíkáš? Johanka vždy øíkala jen to, co cí-

tila a vìdìla. A vìdìla toho vždy o tro-

chu víc než ostatní dívky. Johanka je 

moudrá!”

„Moudré dìvèe nikdo nechce. Chlapci 

chtìjí dívky poslušné, které se jim pod-

øídí a které je budou obdivovat, i když 

obdivu nejsou hodní, že?” vložil se zas 

do øeèi Lampáø. „Obèas jim pøinesou 

dárek, a to prostì staèí. Nebo ne? Víte, 

dívky, jako je Johanka, chtìjí víc. Poro-

zumìní. To jsou ti jejich vysnìní princo-

vé. Nemusí pøijet na bílém koni a zapla-

vit je poklady a bohatstvím. Bílý kùò je 

symbolem svobody ducha a ušlechtilosti 

a poklad chtìjí nalézt hlavnì v srdci.” 

Dìd si povzdechl: „Kdy už na to jednou 

pøijdete?”

Nìkteøí zahanbenì sklopili hlavy, jiní 

si pro sebe brumlali odmítavé protesty.

Dìdeèek Lampáø se zvedal k odcho-

du. „Nejspíš u vás nepochodím…” Pøes-

to se ještì ohlédl s dùvìrou smìrem       

k Ludvíkovi.

„Dìde, poèkej ještì chvíli, prosím. 

Netroufal jsem si Johanku oslovit ze 

strachu, že by mì odmítla. Nebo tak. Já 

nevím…” nesmìle, ale pøece se Ludva 

ozval.

„Tak jí to øekni nyní!” naléhal dìde-

èek. „Zkus to!”

Ludvík se stateènì nadechl, zvedl se 

a øekl: „Inu, tak já tedy jdu!”

Bylo to neuvìøitelnì prosté. Našel 

Johanku u øeky a koneènì to vyslovil: 

„Mám tì rád a vždycky jsem mìl.”

Jako zázrakem Johance pøestaly téct 

slzy, usmála se na nìj a tu se voda za-

stavila. Mraky se stáhly z oblohy. Bylo  

to, jako když pomalu odtahuješ tìžkou 

pokrývku. Na obzoru se objevila škví-

reèka modré nadìje a pak to šlo ráz na 

ráz. Za chvíli bylo po mracích i po dešti  

a lidé s radostí vítali slunce.

Øeka se stáhla zpìt do svých bøehù, 

ptáci se vrátili do svých hnízd. Ludvík 

šeptal Johance do oušek zamilovaná 

slovíèka, oba byli š�astní a vše bylo zas 

tak, jak má být.

Proto, dìti, až nìkdy bude pršet nì-

jak nezvykle dlouho a v neobvyklou do-

bu, rozhlédnìte se kolem sebe, jestli 

zase nìkde nìjaká Johanka nepláèe. 

Nebo� nejen rozumu, ale lásky je lidem 

tøeba.



12

„Mnì whisky, prosím.” Nato Ivo, který 

pøedtím poklidnì sedìl, užíval si sluníè-

ka a vypadal, jako by tam byl i nebyl zá-

roveò, zbystøil, jako kdyby do nìj kdosi 

špendlíkem bodnul.

„Bez ledu,” dodala jsem.  

„A proè bez ledu?” ptal se Ivo.

„No, to je americký zvyk nebo teda 

spíš zlozvyk, a nejen americký, dávat si 

led do whisky. Whisky nebo whiskey se 

má pít bez ledu,” odpovìdìla jsem a tvá-

øila se ledovì.

Za chvíli nám èíšník donesl pivo        

a whisky. Ivo stále vypadal ponìkud 

vydìšenì, tak jsem se zeptala na jeho 

nedávný výlet:

„Jak se ti líbilo v Praze?”

„V Praze je blaze.” 

Zasmála jsem se. „To jo.” 

„Co vlastnì teï dìláš? Píšeš nìco?” 

ptal se Ivo. A vida, moucha se pøiblížila 

na dosah, tak že bych ji nìèím klepla? 

Jo, klepnu ji. 

„Tak já nevím, jestli víš, že jsem za-

èala externì spolupracovat s èasopisem 

On Zítra…” 

„Ne, to nevím. Ty píšeš pro pánský 

èasopis?” ptal se a zase mu to v hlavì 

šrotovalo. 

„Nìjaký zajímavý rozhovor by se tam 

šiknul. Co tøeba rozhovor Lucindy a Iva?”

„Jo, to by šlo." 

„A mùžeme ten rozhovor dát dohro-

mady hned teï? Nevadilo by ti to?”

„Já myslel, že už ten rozhovor zaèal. 

Ty sis nedìlala poznámky?” mrknul. Zap-

nula jsem záznamník. Zapálil si cigaretu.

Posílám ti vzkaz
Imaginární rozhovor s Ivem Fenclem

Milý ètenáøi, raè se pìknì usadit ve 

svém køesle, anebo se natáhni na kana-

pe, inu prostì tak, jak jsi zvyklý si hovìt, 

když si nìco èteš, povím ti totiž o jed-

nom neobyèejném setkání dvou tvùrèích 

jedincù – o Lucindì a Ivovi. Jednu letní 

sobotu jsem sedìla na zahradì a èetla 

jsem si knížku, když tu mì od té èinnos- 

ti vytrhnul pípající mobil, který se hlásil   

o moji pozornost. Pøiputovala ke mnì 

zpráva: „Lucindo, dnes dávají Hvìzdy 

nám nepøály. Èekám u Plazy v 13 h. Ivo.” 

Docela mi pøišlo vhod, že se Ivo Fen-

cl ozval. Bylo potøeba vypálit jednu ránu 

a trefit dvì mouchy. Totiž – mìla jsem 

udìlat zajímavý rozhovor pro èasopis     

a zároveò jsem chtìla vidìt ten film. 

Oblékla jsem si hezké, krátké bledì-

modré šaty s kvìty a nazula k nim ble-

dìmodré lodièky. Vlasy jsem mìla sa-

mou loknu a vyrazila jsem k obchodní-

mu centru Plaza. 

Ivo sice nemìl samou loknu (ani se 

to od nìj neoèekávalo), ale taky mu to 

náramnì slušelo. Vzal si tmavé kalhoty, 

svìtle modrou košili a hnìdé manšes-

trové sako.

Ukázalo se, že film není až tak 

skvìlý, ale vidìt se dal. Takže co? Jed-

na moucha zasažena a druhá ještì po-

letovala kolem. Domù se nám nechtìlo, 

bylo hezky a venkovní kavárna zvala      

k tomu, abychom tam strávili odpoledne. 

Zakrátko už u našeho stolu postával 

èíšník: „Co vám mùžu nabídnout?” Ivo si 

objednal pivo.

„A vám?”

Lucie Koutná  
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Lucinda: Máš rád péèka?

Padá mu cigareta z ruky a pak si 

srovnává myšlenky v hlavì asi tak, jako 

kdyby pøerovnával knížky ve své knihov-

nì. Na fiktivním monitoru poèítaèe se ob-

jevily pøesýpací hodiny. Za chvíli ze sebe 

vysype: „Jo, mám.” Zvedá cigaretu. 

Lucinda: A který se ti líbil nejvíc?

Nejspíš si myslel, že odpovìï – jo, 

mám, bude dostaèující. Takže zase za-

èal šátrat v knihovnì, aby tím získal nì-

jaký èas. Tentokrát byla ona pomyslná 

knihovna v nebi. Chvíli pozoroval mod-

rou oblohu a nevinné mraky, které nevy-

padaly na déš�.

Ivo: Asi Pirates, ten je hodnì dobrej  

a je tam i dobrá muzika. Tehdy, když to 

natáèeli, tak mi nabízeli roli. Mìl jsem 

tam hrát s jednou tou pirátkou. Já to ale 

odmítl, protože jsem v tu dobu mìl turnaj 

– šachovej s Kasparovem. Nicménì v ji-

ném filmu hrát budu, s Tarou pochopitel-

nì. (Tara White, pornohereèka – pozn. 

autorky)

Lucinda: A jak se jmenuje ten film,     

v nìmž budeš hrát?

Ivo: Nìžná je noc, jako ta kniha od 

Francise Scotta Fitzgeralda, ale s tou 

knihou to nemá nic spoleènýho. Film se 

odehrává v Karibiku a je tam i nìkolik 

scén na pláži.

Lucinda: Hmm, zajímavé. Necháme 

ètenáøe, a� si sami domyslí, co se tam 

tak bude odehrávat.

Ivo kýve hlavou, ale pak dodá: „Coby, 

sex na pláži, to je pøece jasný.” Smìje 

se. „Ale bude to i velký dobrodružství.”

Lucinda: Ty jsi hodnì seètìlý. Vím, 
že máš rád detektivky, rùzné dobrodruž-
né knihy, sci-fi atp. Já se tì teï ale ne-
budu ptát na Jaroslava Foglara, Julese 
Verna, Stephena Kinga ani na Arthura 
Conana Doyla. O tìch jsi už pohovoøil 

hodnì. Mì zajímá, jestli jsi èetl Padesát 
odstínù šedi anebo knihu Sexznam èi 
jiné podobné. Mùžeš nìjakou takovou 
knihu ètenáøùm doporuèit? 

Ivo: Ani ne. Ètenáøùm bych spíš do-
poruèil Rok s Jorikou, Styky s Jorikou 
nebo cokoliv jinýho od Fencla. 

Lucinda: Postavy z tvých knížek jsou 
takoví snílci, ale tøeba i lidé podnikající 
rùzná dobrodružství. Jsi taky takový?

Ivo: Nejsou to jen snílci, ale je mož-
ný, že si do tìch postav promítám nìja-
ký svoje pøedstavy a sny. Ale na druhou 
stranu, nejsem jenom snílek.

Lucinda: Mnì se moc líbila tvoje kníž-
ka Domek pana Stilburyho. Ale øekni   
mi, má pan Stilbury taky ty lidské strán-
ky? Je sprostý?

Ivo: To jo, pan Stilbury není jen po-
divínskej samotáø, co sedí za zeleným 
psacím strojem. On má rád sex. Tam, 
kde bydlí, k tomu ale pøíliš pøíležitostí 
nemá. Obèas tam zabloudí nìjaká ta do-
brodružka. Ale spíš on si zajede do mìs-
ta a tam už má ty svý rajony. Buï za-   
jde do hospody a tam sprostì nadává  
na souèasný dìní, anebo se potká s nì-
jakou svojí známou a tu obš�astní. No,     
i on je obš�astnìn. (Smích.) Kromì toho 
má rád rychlá auta a umí pilotovat vrtul-
ník. 

Lucinda: Hmm, takže pan Stilbury je 
nìco jako James Bond? 

Ivo: Tak nìjak. 

Lucinda: Mluvíš nìkdy pravdu?

Ivo: Jakou tam máš další otázku?

Bìhem rozhovoru mi èasto padá ra-
mínko šatù z ramene. Vlastnì nepadá, 
schválnì si ho sundávám, když se Ivo 
nedívá. Jakmile si všimne, že mi ramín-
ko spadlo, nandává mi ho zpìt. To bì-
hem odpoledne udìlá nìkolikrát. Zrovna 
jako teï.
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dou knih, je mi vidìt jen hlava. Postupnì 

odendává knihy a zjiš�uje, že jsem nahá. 

Už zase tìká oèima. Na jeho imaginár-

ním poèítaèi blikají zbìsile kontrolky. 

„Mám tu jednoho Haileyho.” Smìju se. 

„Jestli chceš být taky mezi slavnými, tak 

musíš sem, na letištì.” A pak jsem vidì-

la, jak se na ty kontrolky vykašlal.

„Ty jsi blázen, víš to?” poznamenal     

a objal mì.

„Víš, co si tak, Ivoši, øíkám? Takový 

hezký odpoledne… Proè o tom nìkdo 

nepíše?”

„Co ty víš, tøeba i píše,” øekl.

Pak jsem si pøedstavovala Lucku, jak 

sedí doma a vymýšlí si pøíbìh. Chudák 

holka, neš�astnice je to. Místo toho, aby 

žila tak, jako každá mladá žena, tak si 

vymýšlí pøíbìhy o muži, co zastøihává 

bøeè�an (kdo to kdy vidìl?!), o architekt-

ce Janì Grencis nebo o pøecitlivìlé Lin-

dì, která by se hodila tak do mateøské 

školky nebo spíš do blázince. Ale nechci 

Lucce køivdit, ona to nemyslí zle. Vidìla 

jsem ji, jak píše: Lucinda a Ivo byli zavr-

táni do knížek a v tom veselém odpoled-

ni odhodili veškeré zábrany.     

Sem bych mìla nejspíš pøipsat po-

známku pro hodnì všímavého ètenáøe, 

mám na mysli takového ètenáøe a záro-

veò i diváka, který když se dívá na his-

torický film, všimne si, že má nìkterá      

z postav na ruce hodinky. Takový vníma-

vec by mi mohl vytknout, že nechám Iva 

ve stejné odpoledne pilotovat vrtulník     

a pøitom v kavárnì popíjet pivo. Nu což, 

myslím, že James Bond taky neøídí 

vždycky støízlivý.

„Ty jo, Ivoši, už mì s tim neser!” ohra-

dila jsem se. Jemu spadne èelist. Za-

pálím si marlborku. Ivo nadzdvihne obo-

èí a pak tìká rychle oèima po okolí. 

Vypadá jak ta vyvoraná myš.

Doufám, že to s ním nešvihne, øíkám 

si v duchu. Ale ne, Ivo je dost odolný. 

Zatímco kouøím, myšlenkami se prochá-

zím doma po pokoji a kontroluji svoji 

sbírku bièíkù, jestli mi nìjaký nechybí. 

Ale vím, že mi nechybí. A obleèky mi ta-

ky nechybí. Vlastnì ano, jeden ten oble-

èek jsem naposledy pùjèila kamarádce, 

když u mì byla na návštìvì. Takový ten 

èerný lesklý s èervenou krajkou. Ještì mi 

ho nevrátila a už je to docela dlouhá do-

ba. Trochu mì to znervózòuje, protože 

nemám ráda, když nìkomu nìco pùjèím 

a on mi to nevrací. No, teï na to nebudu 

myslet. Objednávám si další sklenièku 

whisky.

Ivo: O èem pøemýšlíš?

Lucinda: To je jedno. Tady se ptám já.

Ivo: Ale pak se budu ptát já.

Lucinda: Dobrá…

Dopiju sklenièku.

Lucinda: Víš co, to už staèí. Zbytek 

tam už nìjak dopíšu.

Ivo: Ano. A teï si udìláme výlet.

Vypnula jsem záznamník. 

„Napøed bych chtìla vidìt tu tvoji roz-

sáhlou knihovnu,” øekla jsem.

Letíme vrtulníkem do Starého Plzen-

ce a já jsem tak ráda, že ten pøístroj ne-

musím pilotovat. To by to dopadlo! Ty 

dvì sklenky se už na mnì nìjak proje-

vují. 

Ivo jde uvaøit kávu. Když se vrátí, na-

jde mì ležet v ložnici na letišti pod hal-
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Nauèný slovník dalších 
vybraných slov

Stanislav Bukovský

Krasavice                 - žena, co ze sebe umí udìlat umìlecké dílo

Kráska                      - o nìco ménì okázalá krasavice

Krasotinka                - sice krasavice, ale trochu pro legraci

Krasajda                   - familiární oznaèení takové taky trochu krasavice

Fešanda                    - fešná dìva z lidu

Praskaèka                 - pìknice trochu ménì oslnivá, zato o to více výstøední

Køehotinka               - mlaïounké, vcelku pohledné stvoøeníèko

Majolenka                - holka jako porcelánová panenka 

Cácorka                    - ta má ještì všechno pøed sebou

Žblabuòka                - je ještì pøíliš mladá, lýtka se jí však již zaèínají zapalovat

Køivochcalka            - nepìkný název nevinného dìvèátka

Èièmunda                 - taková do poètu, vùbec v nièem nevyniká 

Blondýnka               - žena, co si odbarvuje vlasy, na inteligenci to ale vliv nemá

Plavovláska             - pøirozená blondýnka vyskytující se ponejvíce v pohádkách

Bohynì                    - milenka èerstvì zamilovaného, pozdìji se mu taková nejeví

Andìl                       - taková snad ani žádná není

Svìtice                     - kdysi snad byly, dnes se taková tìžko najde

Stará komediantka - takových je plno

Mladá paní              - tak se oslovuje obstarožní žena, když se od ní nìco chce

Stará                        - mladá manželka, pro druhé stará, aby je nenapadlo ji svádìt

Baba                        - pøitažlivá mladice

Babièka                   - maminka maminky Boženy Nìmcové

Bábrlinka                - babièka z morseovky 

Paninka                   - roztomilá mladá paní

Panièka                   - pøitažlivá mladá paní

Paòmáma                - za dávného dávna usmìvavá prsatá partnerka pantáty 

Maminka                 - ta, co se v minisukni roztomile nahýbá nad koèárkem

Dáma                       - namyšlená osoba, jde-li na Dámy, její lejno nejspíš voní

Primadona               - žena, jež dle svého mínìní je ze všech nejtalentovanìjší

Klášternice              - zastaralé oznaèení pøemrštìnì zdrženlivé netýkavky 

Lálinka                    - dìvèe mouchy vemte si mì

Frfòa                       - nic jí není vhod

Bebíèko                   - žínka ufòukaná

Fòukna                    - chudinka všemi šizená, chorobami pronásledovaná 

Fajnovka                 - na èundr taková vhodná není

La femme fatale      - žena, jíž neodolá král, císaø, prezident ani pøedseda vlády
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Xantypa                    - s tou mùže vydržet jen filosof 

Hysterka                  - takovou lépe nedráždit     

Feministka              - žena, jež by chtìla, aby ženy nebyly ženy

Chlapice                  - žena jako muž, která za to nemùže

Mužatka                  - žena jako muž, která si v tom libuje

Fúrie                        - pøed tou je nejlepší se nìkam schovat

Fikaná                     - na takovou nikdo nemá

Frivolní                   - je mravù ponìkud uvolnìných

Lehká                      - ani nemusí být lehká, mùže mít i nadváhu

Potvora                    - s námi nechce nic mít a pøitom s ostatními dìlá všelicos

Mrška                      - skáèe z postele do postele jako bleška

Nevìstka                 - živnostnice, jež má natrvalo daòové prázdniny

Metresa                   - zprivatizovaná nevìstka

Flundra                    - žena tìlesnì i povahovì odpudivá, o morálce nemluvì

Coura                      - pøístupná, leè nepøíliš vábná ženština

Cuchta                     - neupravená žena, co je cítit spáleným omastkem

Holka jako cumel    - dìvèe pøebujelých tvarù, jež voní jako cukrárna

Buchtièka                - upravená kula�ouèká ženièka, co voní skoøicí

Buchta                     - holka v rozpuku vhodná k namlouvání

Frajlinka                  - trochu rozverná, ale ještì ne pøespøíliš zkušená dívèina

Fiflena                     - ta se zajímá jen o parádu a nic jí není vhod

Fintidlo                    - ta taky nic jiného než parádu v hlavì nemá

Fanynka                   - hází kalhotky po zpìvácích

Vemeno                   - dìvèe malièko pøibrždìné

Motovidlo                - popleta, oznaèení dnes již zastaralé, takøka nepoužívané

Nána                        - pøitroublá a k tomu nejde s dobou

Fuchtle                     - ponìkud opotøebovaná milostnice 

Fuchtlièka                - vcelku sympatická žínka, co nedìlá drahoty

Èùza                         - trochu drsnìjší ženština, co drahoty nedìlá

Nymfomanka           - sexuální údernice, má to ráda a je ráda, že to má ráda

Umìlkynì                - taková, co má velké zkušenosti a umí to lépe než ty druhé

Sexbomba                - taková, které by bylo pro jednoho škoda, a tak patøí všem 

Samice                     - ženská pøekypující ženstvím

Kost                          - ženská správnì rostlá

Kùže                         - ani taková není marná

Kus                           - žena mimoøádnì vyvinutá

Holka jako lusk        - taková, na niž je radost pohledìt

Zloprdka                   - taková nìjaká

Anèa òam òam         - chutná ženièka, které chutná

Podvýživa                - ženská silnì obézní

Plnoštíhlá                 - hezky tlustá

Trochu silnìjší          - hodnì tlustá

Pøi tìle                      - pøimìøenì tlustá



17

Tìlnatá                      - dost tlustá

Udìlaná                    - tlustá s bujným ženstvím

Kyprá                        - tlus�ouèká s pøíjemnì zvýraznìným ženstvím

Macanda                   - pøijatelnì obézní

Boubelka                  - pìkná ženská, opak vychrtlé manekýnky

Ceckounek               - pro takovou mají slabost horòáci

Prdelounek               - tu zas obdivují dolòáci   

Koèka                       - dívka jako koèkovitá šelma pružnì elegantní

Kobra                        - ženská vyzývavì ženská

Lištièka                     - mazaná, vyzná se, a pøesto nemusí být protivná

Žabec                        - dìvèátko ve fázi pøerodu na ženu

Rapucha                   - žena ve fázi pøerodu na ježibabu

Koza                         - mlsná, trochu nerozumná, trochu chtivá

Koza nedojená          - o trochu horší varianta kozy

Kozatý trpaslík         - malá, leè mimoøádnì vyvinutá osùbka

Slepice                      - trochu nerozumná a užvanìná, co mùže, vyslepièí

Pu�ka                        - neprùbojná, poslušná dìvucha

Husa                          - hloupá dobraèka

Krùta                         - vlezlá ženská, o kterou nikdo zrovna moc nestojí

Sùva                          - babizna protivná, co ráda škodí lidem

Mùra                         - nevypadá nejlíp a nic dobrého taky od ní nelze èekat

Fena                          - potvora uštìkaná

Èubka                        - je k chlapùm až pøespøíliš vstøícná

Èubajzna                   - vstøícná až vlezlá

Kobyla                      - trochu pøedimenzovaná, pohyblivá, avšak neohrabaná

Vèelièka                    - mimoøádnì pracovitá

Vèelka                       - pracovitá s pøesahem do sexu 

Draèice                      - kouska zdrženlivosti taková v sobì nemá

Hydra                        - znaènì sešlá baba s elánem mladice

Rampepurda             - robustní a neskladná dìvucha

Bréca                         - odpudivá dìva, jež by se radìji mìla držet spíš zpátky

Megera                      - chtìla by si užívat, ale nikdo už o ni nestojí

Mehera                      - to samé, praš� jako uhoï

Baba princmetálová  - té je taky dost, ta navíc ráda každého fexíruje 

Ježibaba                    - nevzhledná baba, co do všeho strká nos

Maškara                    - parádnice nevkusnì výstøední

Meluzína                   - iniciativní, ale ponìkud ujetá

Krev a mlíko             - zdravím kypící venkovanka

Krev a kroupy           - jelito

Ošahaná brokovnice - taková, co ve vìcech lásky není zrovna nováèkem

Stará vražda              - má nepøimìøené ambice, aè je dávno za zenitem

Holka pro všechno    - zneužívané, univerzálnì šikovné dìvèe

Ženská do nepohody - to je ta pravá, protože nepohoda je skoro neustále
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Léto jsou splašení konì
Iva Sýkorová

Ó-BLUDNÁ

V plachtách se zmítá Beethoven

Vysílám SOS

Tøi krátké údery –

Pak é v celém taktu

Zní dlouze, temnì 

A zase – o tón níž

Varhany duní v pøíboji

Kapitán pøes palubu

K útesùm naráží lodì s mým Já

Allegro

Odliv polyká alter ego

Vyložte náklad

Bedny shnilého Nad-Já

V podpalubí jediná myš

Noc témìø splývá

Èekám na pøíkaz k odplutí

Na stožár cár modré fangle

Hudba se halí do splihlých plachet

Koneènì pøíliv

THEATRUM MUNDI

Pøedehra:

Pokolení po kolenou

Scénáø tisícerých možností

Kulisy po staletí

letí stejné:

Domy a stromy

koøeny vzhùru

Kompars

– se nedostavil

A režisér Život

si rve vlasy:

z dramatu komedie

Reflektor útoèí zprava,

láska znenadání

Dirigent vyzývá k útoku

Buben, èinely, triangl

Rozmáznutá tìlka

Diváci rozesmátí smìle 

tleskají

Hrdinka –

padá...

A co milovník?

První? 

Nebo snad to byl

starokomik?

Opona!

Stáhnìte oponu!

POSTIMPRESNÍ

Další rok jak prásknutí bièem...

Zarudlá rána výèitky nesplnìného   

                                                  pøíslibu

Rozsudek zní jednoznaènì:

Tohle lynèování nikdo nepøežije

V agónii prý i bolest ztrácí své kontury

Nádech a prásk

Nádech a radost

Interval mezi stahy porodních bolestí

Rozjívený vír jak spirála pomyslného 

                                                   vývoje

Šumìní moøe – plodová voda

Vesmír se propadá do své èerné díry

Ještì se nadechnu

Ještì dýchám

Otazník. Otazník! 

Pomíjivý okamžik závratného štìstí

Èlovíèku zrozený v domovì dùchodcù

Na louce u øeky kvetly pomnìnky
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DOPIS

Léto jsou splašení konì
Máma mìla mísu
Co má malíø? 
Má život v barvách?

Èervená je jako víno
A zlatá? 
Zlatá taky teèe
Suché je nejlepší
I š�avnaté pøíhody
z krabièky od bonbonù
Z bobulek vyplivneš zrnka
Hnìdák zaøehtá...
Kastelo!
Kobylko má první!

A všechno je pryè

ÈERNÁ

V tuši èerné 
èerné tuším myšlenky
V duši ticho
Bílé mléko tepot ruší
Teplo 
Slepo
Neslyšno
Ètvrt na sedm
právì teï
Ne smírný 
nesmírný vesmírný 
Èas nezmìrný
Lidé hluší!

Øev a strach

X X X

Jenom si hraju
na zabíjení èasu
A bez mého pøièinìní
je mimo mne
on i prostor

Mìsto, 
které mi už asi
dávno nepatøí
Domov,
který pøestává být hnízdem
A není ani zlatá klec,
do níž narážela køídla
v domnìní
že právì èas a prostor
je tøeba objevit
dobýt a získat
aby byl èlovìk š�asten
aby – máchaje køídly naprázdno
nakonec zjistil
že už je zbit

KOMIKS

Myšlenky
Pro vás pøetékají
jak víno v noci
sleèno Falstaffová
A tìžké je probouzet se

Pár schodù k realitì
A tìžké je pøekonat je
jak horu v sobì
Sisyfe sourozenèe
Poznání tlaèí víc nežli kámen

Je nahá pravda krásná?
A život – snìní o nadìji
rodit pøíbìhy na pokraèování
Pane Mefisto,
kdo je ten loutkoherec?

VARIACE NA EZOPA

Noc – èerná vrána
krákorá
Hrozny už vypity
a sýr dozrál
Po dešti ani památky
Vzpomínky kyselé
Liška pøežraná
zpívá si
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Vrátil jsem se z dovolené. Od moøe. 
Byla krásná. Utrhli jsme si se ženou od 
huby, celý rok jsme šetøili, abychom 
mohli prožít sedm dní nejvyšší kvality.  
All inclusive. Pro neznalé vìci pøipomí-
nám, že se jedná o konzumaci jídel a ná-
pojù prakticky v neomezeném množství. 
Je pravda, že existuje i Super èi Ultra all 
inclusive, ale to nevím, co je. Možná se 
na závìr sežerou i delegáti. To je ovšem 
nejspíš mylný pøedpoklad, nebo� ti bývají 
vychrtlí od neustálého pobíhání mezi 
hotely. No, radìji skonèím tyto neplodné 
úvahy a zaènu. Nejlépe od zaèátku.

Den první

Svítá. Jdeme bosky se ženou po bøe-
hu moøe. Slunce vychází nad obzor, vlny 
omývají písèitou pláž a rackové køièí do 
probouzejícího se svìta svou ranní pí-
seò. Cítím se skvìle. Na svá léta, po-
myslím si, nevypadám až tak zle. Tøeba 
takový Franta odnaproti, ten je na tom 
daleko hùø. Když trošièku zatáhnu bøi-
cho, mohl bych se doèkat i nìjakého to-
ho obdivného pohledu. Nebudu radìji øí-
kat od koho, abych nedostal pár facek. 
Ohlédnu se a vidím, jak moøe zahlazuje 
moje pomìrnì mìlké stopy, pøièemž le-
houlince syèí. Najednou ten zvuk nìco 
pøehluší. Co to je? Už vím. Škrundá mi    
v žaludku. Mám hlad. To mi pøipomene, 
že je èas jít na první snídani. Už se tì-
ším. Užiju si ji. Jsem pøece na dovolené.

Smráká se. Jdeme bosky se ženou 
po bøehu moøe. Držíme se za ruce. Byl  
to krásný den. Všechno je skvìlé, ob-

All inclusive 
aneb Z deníèku dùchodce

Milan Èechura

zvláštì jídelna. Pøímo inclusivní. Nádher-
né, prosklené regály plné dobrot, z nichž 
nìkteré jsem vidìl poprvé v životì. Budu 
je muset ochutnat všechny. Dneska jsem 
to bohužel nestihl. Nevadí. Možností na 
to budu mít pøi dalších snídaních, obì-
dech a veèeøích dost. Nedošlo sice na 
plánovaný výlet lodí (po obìdì se tak 
skvostnì spí), ale neš�. Takových výletù 
ještì bude. V all inclusive baru je také 
krásnì.

Den druhý

Svítá. Jdeme bosky se ženou po bøe-
hu moøe. Slunce vychází nad obzor, vlny 
omývají písèitou pláž a rackové køièí do 
probouzejícího se svìta svou ranní pí-
seò. Poøád se cítím skvìle, jen mì tro-
chu pobolívá hlava a koleno. To víte, už 
mám svá léta. Ale poøád vypadám dobøe. 
Franta odnaproti, ten by se mìl nad se-
bou zamyslet. Já jsem v pohodì. Jen si 
pøipadám malinko vìtší. Na šíøku. Ale co. 
Když trošièku zatáhnu bøicho… A moje 
stopy v písku jsou stejnì mìlké jako vèe-
ra. Pøestanu proto fòukat a vrátíme se. 
Za chvíli otevøou jídelnu.

Smráká se. Jdeme bosky se ženou 
po bøehu moøe. Držíme se za ruce. Byl  
to krásný den. Na výlet sice zase nezbyl 
èas, ale zato jsem objevil nový regál. Jak 
mohl vèera uniknout mé pozornosti, ne-
chápu. V životì jsem nic tak dobrého ne-
jedl. Ještìže je na konzumaci vyhrazen 
prakticky celý den. Veèer byl napláno-
ván tanec za doprovodu místní folklor-  
ní skupiny. Musel jsem se však omluvit. 
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Špatnì jsem strávil plody moøe. Ale co. 
Takových tancù bude... A v baru je ještì 
lépe než vèera.

Den tøetí

Svítá. Jdeme bosky se ženou po bøe-
hu moøe. Slunce vychází nad obzor. Mnì 
se dnes na rozdíl od nìj moc vycházet 
nechce. Je mi to ale houby platné, pro-
tože tradice se musí, jak øíká moje polo-
vièka, dodržovat. Hlavu mám jako støep, 
ale poøád vypadám líp než Franta. Nì-
které kalhoty už však nedopnu a stopy      
v písku jsou hlubší o dva centimetry. To 
je tím all inclusive. Když ovšem trošièku 
zatáhnu bøicho… A víte co? Kdopak by 
se na to zatažení bøicha nevy… A na ty 
obdivné pohledy taky. Stejnì jsou to zla-
tokopky. Èeského dùchodu se jim za-
chtìlo. Kašlu na nì. Jsem pøece na do-
volené.

Smráká se. Jdeme bosky se ženou 
po bøehu moøe. Držím se jí za ruku, 
abych neupadl. Zatracený all inclusive 
bar. Ale zase to byl krásný den. Na výlet 
urèitì dojde. Zítra, možná pozítøí. Mohu 
snad za to, že jsem náhodou prošel v jí-
delnì okolo nádrží s vínem? Neznám nic 
lepšího, než zapít ètyøi talíøe pochutin 
dvìma litry èerveného. Veèer byla naplá-
nována partie karet s pøáteli. Asi tuší-   
te, jak to dopadlo. Ale co, takových partií 
ještì bude. A v posteli to také není špat-
né.

Den ètvrtý

Svítá. Jdeme bosky se ženou po bøe-
hu moøe. Chci se do nìj vrhnout, ale 
nemohu. Pøed chvilièkou mi pøi poku-   
su o døep prdly plavky. Nejdøív vzadu      
a o pùl vteøiny pozdìji i vepøedu. Slun- 
ce jako vždy vychází nad obzor, racko- 
vé øvou svoji píseò a vlny, jak jinak, omý-
vají písèitou pláž. Já bych se cítil skvìle, 

kdyby nebylo toho blbého Franty. Mane-
kýn jeden. Chtìl bych ho vidìt na mém 
místì. Jak by mìl hluboké stopy.  A� si to 
bøicho zatahuje sám. Mnì je to jedno. 
Jsem na dovolené.

Smráká se. Jdeme bosky se ženou 
po bøehu moøe. Rád bych ji držel za ru-
ku, ale pøes vzedmuté pandìro na ni ne-
dosáhnu. Dnes jsem se seznámil s dor-
tíèky. Ach. Byl to krásný den. S dortíèky. 
Neznám nic lepšího než dortíèky. Na vý-
let kašlu, tam je nemají. Veèer byl na-
plánován sex. Asi tušíte, jak to dopadlo. 
Ale co. Takových ještì bude. Možná.

Den pátý

Svítá. Slunce vychází nad obzor, vlny 
omývají písèitou pláž a rackové køièí do 
probouzejícího se svìta svou ranní pí-
seò. Žena jde bosky po bøehu moøe. Klo-
pýtám za ní. Kalhoty už nedopnu vùbec 
žádné a druhé plavky, ty vìtší, mi prask-
ly taky. Ještìže mám s sebou tepláky. Ty 
jsou na procházku u moøe úplnì nejlepší. 
Cítil bych se skvìle, kdybych mohl tro-
šièku zatáhnout bøicho. Ne kvùli obdiv-
ným pohledùm, nýbrž kvùli zavázání tka-
nièek. Ale nejde to. Závidím Frantovi. Jak 
to ten kluk dìlá, že je tak štíhlý. Musím 
mu, až se vrátím, vylíèit pøednosti all in-
clusive. Aby si je také, tøeba hned pøíští 
rok, vyzkoušel. Od toho je pøece dovo-
lená.

Smráká se. Zapla�pánbùh. Ty tepláky 
jsou sice pohodlné, ale nikoliv elegantní. 
Toho jsem si všiml už v jídelnì, kdy je-
den nìmecký chlapeèek položil pøi po-
hledu na mì svému nìmeckému tatín-
kovi otázku: Das ist Elefant? Ale jinak to 
byl krásný den. Neznám nic lepšího, než 
zapíjet dortíèky pivíèkem. Na veèer jsem 
si nic nenaplánoval. To bylo moudré. Tu-
šíte, jak by to dopadlo. Ale co. Takových 
plánù ještì bude.
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Den šestý

Svítá. Žena jde bosky po bøehu moøe 

a kutálí mì pøed sebou. Bøicho radìji ne-

zatahuji, ono by to drncalo. Cítím se opìt 

skvìle. Dozrálo ve mnì významné roz-

hodnutí. Dnes pojedeme na výlet lodí.  

To èumíš, Franto, jaký jsem sekáè. I lidé 

s mírnou obezitou mohou klidnì žít plno-

hodnotný život. Ale aby bylo jasné, že mi 

nejde jen o to žrádlo, omezím dortíèky. 

Tak.

Smráká se. To je dobøe, protože ni-

kdo nevidí, že pláèu. Sedím v rohu jí-

delny, zády k ostatním, sám u ètyø stolù. 

Jsou pokryté vším, co jsem v regálech 

našel. Jídlo je, jak známo, na stres úplnì 

nejlepší. Mohl to být krásný den, kdyby

xxx

Užívám si vùnì odcházejícího léta.
V prstech mnu hoøkobolný pelynìk 
                                                  èernobýl,
bože, jak ještì nedávno mému dìtskému 
                                       nosánku smrdìl,
pevný, nepodplatitelný vratiè,
mateøídoušku,
lehce toxický øebøíèek,
kdysi mi zachránil život

Vím, jsou hezèí øeky,
mají vìtší tøpyt,
však neradno
v daleké cizí zemi
život svùj utopit   

Mìøím 182 centimetrù
Pavel Štýbr 

xxx

Opravuje nalezený gauè 
                      se soustruženýma nohama
kde by mne napadlo
hotovím si
umrlèí lože

xxx

Vosa mi opakovanì usedá na talíø
rád se s ní rozdìlím
hlavnì aby si nespálila pacièky

kapitán lodi nechtìl za nadváhu pøíplatek 
tisíc euro, které jsem nemìl. Hajzl jeden. 
Žena teï chodí urèitì bosky po bøehu 
moøe a je smutná. Chtìl bych být s ní, 
abych jí øekl, jaká to byla, až na ten ne-
š�astný závìr, krásná dovolená. Ovšem 
nejde to. Musím dojíst. Pøece to tu ne-
nechám, když jsem si to zaplatil. Ale co. 
Takových dovolených ještì bude. A zítra 
stejnì jedeme domù.

Den sedmý

Nevzali mì do letadla. Prý tak veliké, 
jež by mì uneslo, ještì nevyrobili. Na-
bídli mi pøepravu trajektem. Souhlasil 
jsem, i když to bude o trochu delší. Na 
trajektu je totiž obrovská jídelna a v ní   
je stravování all inclusive.
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xxx

Pane
tady byste nemìl chytat na tøpytku
je tam mladej vodník
zvìdavý pako
zablejskáte mu pøed oèima
ještì byste ho podsek

Nechte si radit
dejte to na plavanou
poøád se motáte okolo vody
podklouzne vám noha
jeho tatík je pes

xxx

Jen tak pro zajímavost
mìøím 182 centimetrù
a nikdy jsem nezatoužil být vìtší ani 
                                                       menší

Až toto nìkdo vysloví za padesát let
zajímalo by mì
kolik bude mìøit

xxx

Dvacátého dubna
dùležitý den

Za loòský rok jsem doplatil
sociálku, zdravotku, DPH a danì
a po roce honìní a døiny
nemám ani korunu

To máš nájem kanceláøe, elektriku, mobil
pojištìní aut, silnièní daò, opravy,                 
                    pneumatiky, pohonný hmoty
rukavice, ochranný prostøedky, náøadí,
                                                           léky
èlenské pøíspìvky, pojištìní podnikatele
nìco stojí úèetní
obèas s tebou nìkdo vydupe a nezaplatí
obèas sám udìláš chybu
èas od èasu tì vykradou
a pak je tu ta sociálka, zdravotka, DPH 
                                           a danì OSVÈ

nìjaký ty penále za pozdní platby
banka si nìco strhne
pokud jsi se neflákal
nemáš ani korunu
dobøe to maj vymyšlený

Aby toho nebylo málo
navrch vyfasuješ blba
pøi práci studuje druhou vysokou školu
kterej ti to øekne pìknì spatra
rovnou do ksichtu
ty si tady podnikáš
a ani si nevážíš naší demokracie

xxx

Já to pochopím
nejsem blbej
plesnivý chleba je toxický
zatímco plesnivý sýr strašnì zdravý

Jen mozek si s tím neví rady

xxx

Záchranka, jedou si pro mì

zatím cvièný poplach
vìdí o mnì

xxx

Pokud prùmysl nezaène na tìžké praèky 
                                                    a lednice
montovat madla
tak jak to umìl kdysi
nekoupím si od nìj ani šroubek
ani rohlík

xxx

Poèítaè mne bombarduje
stále stejnou otázkou:
Sodoma Gomora je zprávou z minulosti?



24

Setkání

Potkal jsem Sluneèòana, možná kluk, možná žena,
kamna neznaj, ani šaty, zima jim nebejvá, leda tak v zimì.

Potkal jsem Saturòana, okolo hlavy prstenec
jak Ježíš svatozáø a vùbec vypadal dost svatì.

Potkal jsem Mar�ana, nìco mìl s ga�ama, èepici nakøivo
a na provázku vesmírnýho pejska.

Potkal jsem Venušanku, z tý jsem mìl oèi venku,
plula na lastuøe, vypadala moc mile.

Mìsíèòan byl námìsíènej a ten z Jupitera strašnì plachej,
furt se schovával do stínu, pøitom obøisko tøi a pùl metru,
kus poøádnýho chlapa, na Zemi míval nìjakýho prapra.

Potkal jsem naše Stvoøitele, no co, netváøili se mile.

Potkal jsem Pozemš�ana, krásnej jako panna,
holt lidi jsou lidi, ti mají blízko k humanitì.
Šoupli mì do klece, a aby bylo vidìt, co jsem to
za ksindl a prašivce, na dveøe napsali: BUBO BUBO.

Chytráci. 

1.
Jedna jediná spoleèná bytost, jejíž 

nezájem deprimuje. Tak bych nazval 
Joriku s Jakubem. Ale ve skuteènosti se 
rozešli, tu kompletní bytost už netvoøili. 
Nejprve jsem byl rád. Proè? Pøedstava, 
že mì ignoruje i ta spoleèná bytost, by 
mì mohla zlomit. A pøece jsem si pøál, 
aby se Jakub a Jorika zase spojili, aby 
se znovu milovali a byli š�astni. Toužil 
jsem po tom s pøedstavou, že pokud se 
dva milují, tøetímu odpustí.

2.
Jednou jsem potkal Jakuba. Já: 

„Ahoj. Chodíš ještì s Monikou?”
Pøikývl. 
Já: „To je dobøe. I když to stejnì bylo 

nejlepší, když jsi ještì chodil s Jorikou!”
„Tobì to tak pøipadalo? Nìjaká tvá 

vlastní perspektiva, Lorenci?”
Pøikývl jsem: „Do Joriky jsem byl...”
„Už nejsi?”
„Možná ještì jo.”
„Copak? Ty to už nevíš jistì?”
Pamatoval si, nakolik jsem býval z je-

ho Joriky vedle, a já si vybavoval, jak by-
li š�astni, a mìl jsem rád i pouto mezi. 
Ano, to pouto mezi milenci. Lásku. 

Já: „Už se nikdy k sobì nevrátíte?   
Ty – a Jorika?” 

Jakub: „Nikdy.” Já: „Ale nìkde mimo 
rozpad nebo v románu vy dva spolu ži-
jete poøád.” 

Díval se na mì: „Ve tvých snech?”
„Kde jinde?”

Rozpad
Ivo Fencl  
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3.
Uplynulo nìkolik let. Jakub a Moni- 

ka se rozešli. Jednou jsem ho potkal ve 
vlaku a nelze popøít, že mì pøitahoval, 
by� ne eroticky. Urèitì mì zajímal také 
proto, že býval jednotkou té š�astné 
dvojky jménem Jakub a Jorika. 

„Zajdi za Jorikou, ne?” povídám.
„A kam?”
„Na výstavu. Ona teï pracuje u Jiøího 

Trnky. Na námìstí v Plzni.”
„Tys tam byl?”
„Byl.” A vyprávìl jsem Jakubovi o 

svých dvou návštìvách. O první, osa-
mìlé, i o druhé, o té, kterou jsem ab-
solvoval se synem. Jakub se zeptal, jak 
se ke mnì Jorika chová, a já øekl:

„Zle. Prý ji otravuji a napsala mi        
e-mail, který zaèínal vìtou: Po všech 
tìch letech vám píšu slušnì.”

Nad tím jsem èasto pøemýšlel, ale 
teï se nad tou sentencí zadumal i Ja-
kub, a snad ho zadumání nakoplo, 
nevím, ale zašel do Trnkovy galerie. 
Znovu spolu zaèali chodit.

4.
Znovu tvoøili pár už nìkolik mìsícù, 

když jsem je potkal ve vlaku. Náhody 
nejsou, ale tohle byla a já mìl chu� øíct: 
„Vy jste ti praví a já tak sám,” a pravil jen 
„ahoj”. 

Jorika odvrátila oèi a on øekl: „Zdar. 
Kam jedeš?”

„Z práce.”
„Poøád bydlíš s mámou? A syn?”
„U prarodièù.” Matka mého syna Fi-

lipa zemøela právì pøed deseti lety, bylo 
to 4. dubna 2005.

„Ale vídáme se èasto.” Ve skuteènos- 
ti jsem cítil, že to není dost. „Jakube, 
pamatuješ, jak jsem tì potkal na pouti    
v Plzenci ještì s Monikou a vystøílel jí    
tu modrou rùži z krepu?” Taky se tehdy 
ptal, kde mám Filipa. Cítil jsem se sám,  
protože jsem sám byl, nebo aspoò co  se 
týká pøátelství a lásky mezi muži a že-
nami. Vlak se nerozpadal, ale mìl už 
zastavit. Podíval jsem se na Joriku. 
Hledìla z okna. „Joriko.” Pohlédla na mì 

a znovu se zahledìla do krajiny. Øekla: 
„Dejte mi pokoj.”

5.

Byli sami doma a Jakub ji líbal. Mi-
lovali se a leželi pak bok po boku. Právì 
v takové chvíli uvolnìní jako bych do Ja-
kuba vstoupil a zopakoval jeho hlasem: 
„Joriko?”

„Co?”
„Co ti vlastnì Lorenc udìlal?”
„Nedá pokoj.”
„Nedá pokoj?” Prohlížel si ji. Tu jsem 

skrz Jakuba promluvil i za sebe: „Možná 
se mu stýská.” A dodal jsem: „Miluje tì.”

Zeptala se ho: „A tobì to nevadí, Ku-
bo?” 

„Ne. Zajedem za ním.”
Jak øekli, tak udìlali. Tenkrát jsem 

zrovna hlídával jeden lom nebo spíš do-
mek hned vedle nìj. Samo sebou jsem 
nesmìl pøijímat návštìvy, ale možná je  
to jen sen. Urèitì panuje noc a nìkdo  
mì navštíví. Jak se mi jen stýskalo. Kdo 
takový stesk nepoznal, nic neví, a já jim 
povídám: „Už jsem myslel, že nikdy.”

„I my si to myslili.”
„Ale jste tady.”
„Ale jsme tady,” usedli proti mnì ke 

stolu.
„Ale jste tady. To se Jorika možná   

už nezlobí.”
Øekla: „Nenávidím vás. Vlastnì jste 

mi lhostejný.”
„Jo. Jsi jí lhostejný,” usmál se Jakub, 

„ale pøijeli jsme se na tebe podívat. Víš 
proè?”

„Že po nièem víc netoužím, došlo 
vám to?”

Zavrtìl hlavou: „Ne. Jsi zajímavì se 
rozpadávající osobnost. Proto.” 

A já se zeptal: „A protože se teï 
pøestanu rozpadávat?”

„Teï?”
„S vaším pøíjezdem.”
Tu øekla: „Už se na tebe nezlobím.” 

Když to vyslovila, pøestalo navždy mít 
smysl psaní.

Rozpadlo se.
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Je pozdní odpoledne na konci èerv-
na. Starší, asi tak sedmdesátiletý muž 
sedí na vyhøáté kamenné zídce poblíž 
umìle vytvoøeného jezírka na okraji mìs-
ta. Kolem vody se z jedné strany prostí-
rá park, z druhé zahradní kavárna. Muž 
pozoruje drobného chlapce, jak sbírá 
kamínky, hází je na hladinu a snaží se 
vytvoøit žabky. Když se mu tøi za sebou 
nepovedou, sebere vìtší kámen a vzte-
kle jím mrští do vody.

„Hele, dej pozor, plavou tam ryby!” 
houkne na kluka, ale ten se ani neotoèí.

Muž žádného vnuka nemá, od smrti 
své ženy žije osamìle, nedaleko odtud – 
za parkem, v èinžáku na rohu. Jejich je-
diný syn se zabývá výzkumem, samotì  
v laboratoøi dává pøednost pøed životem 
ve dvou.  

K vodì náhle dolehnou ostrá, ne-
vybíravá slova. Mladý pár sedící o kus 
dál v zahradní kavárnì se zaèal hádat. 
Jsou to chlapcovi rodièe. Kluk s nimi 
pøed pùlhodinou pøišel, a když se u sto- 
lu nad džusem nudil, poslali ho hrát si    
k vodì. Kolik mu mùže být? Sedm, mož-
ná osm let, pomyslí si muž, víc ne. 

Mladí se hádat nepøestávají. Kruté    
a zraòující vìty se nesou èi spíš potácejí 
vzduchem, až zahanbenì zapadnou do 
vzrostlého rákosí opodál. Muž se zvedne 
ze zídky a vykroèí ke klukovi.

„Hele, pojï se podívat,” ukáže rukou 
vlevo do míst, kde je jezírko nejhlubší, 
„támhle se schovává japonskej kapr… 
vlastnì tam bejvaj dva!” 

Chlapec neodpoví, vypadá, že ho to 
nezajímá, ale po chvíli následuje muže  
a spoleènì se pak zastaví nad místem, 
kde je hladina nejtmavší. Pátrají oèima 
pod ní. Zatím tu proplouvají jen malé še-
dobílé plotice.

„Japonskej?” zazní do ticha nevìøíc-
ný dìtský hlas. 

„Jasnì,” øekne muž, „vlastnì… je to 
køíženec… kdysi s tím šlechtìním kap- 
rù zaèali v Èínì a pak i v Japonsku. Øí-
kaj jim nišikigoi. Ale tady v Evropì jsme 
si to zkrátili na… koi.”

Vtom se tmavá voda zavlní, bílý kapr 
s èernými skvrnami se protáhne tìsnì 
pod hladinou a zase se ponoøí do hloub-
ky. Vzápìtí se o kus dál zaleskne pod 
vodou žlutoèervený šupináè.

„Pøedstav si, že jeden takovej se       
v Japonsku dožil víc než dvì stì let. 
Jmenoval se Hanako,” dodá muž a vy-
táhne z kapsy sáèek, ve kterém má pro 
ryby pšenièná zrna.

Rozhodí jich pár po hladinì, oba kap-
øi se vrátí a v mžiku je slupnou.

„A tihle dva,” zeptá se kluk, „mají ta-
ky jméno?”

„No,” pokrèí rameny muž, „já jsem si 
je pojmenoval… tenhle žlutoèervenej je 
Akio a támhleten, poèkej až sem pøipla-
ve, vidíš? Ten bílej s èernejma flekama – 
to je Isao.”

Chlapec kapry zaujatì pozoruje, na-
podobuje ústy, jak chòapají po potravì. 

„To jsou divný jména,” pronese za-
myšlenì.

„Vybral jsem japonský… Akio zna-
mená chytrý a Isao odvážný.”

„A proè je ten bílej odvážnej?”
„Je to na nìm vidìt, ne? Nebojí se, 

jednou jsem ho dokonce zahlíd – ”
Muž vìtu pøeruší, strne nevolí. Mù-

žou za to slova, která se k nim donesou 
od stolku za nimi a která by dìtským 
uším mìla být zapovìzená. Jenže chlap-
covi rodièe právì hrajou vabank. Nepo-
kora jako norma žití. Pokrytectví duší, co 
nejvíc lžou sami sobì.

Muž i kluk se obrátí smìrem k stolku, 
spatøí, jak chlapcùv otec pøekotnì vstá-
vá a míøí pryè. Vtom se uprostøed kroku 

Akio a Isao
Jitka Prokšová
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zastaví, jako by si až teï uvìdomil, že 
sem pøišli tøi, obrátí se a zakøièí:

„Tome, pocem!”
Jako na psa, pomyslí si muž. Kluk se 

nepohne. Vypadá zaraženì, hlavu vta-
ženou mezi ramena, oèi zpátky upøené 
na ryby.

„Tak bude to?” 
„Mìl bys jít,” podotkne muž, ale kluk 

jen pøešlápne z nohy na nohu.
Jeho otec svùj pøíkaz už nezopakuje, 

znechucenì mávne rukou a definitivnì 
odchází. Chlapec dál zírá na hladinu, 
pod kterou se Akio a Isao pøedvádìjí      
v ladném kroužení. Ticho kolem ruší jen 
obvyklý tep mìsta, který sem na okraj 
doléhá tlumeným, pøesto všudypøítom-
ným šumem.

Zanedlouho se u vody objeví mladá 
žena. Má v medových oèích všechnu 
beznadìj svìta. Léta hledání, pak roz-
hodnutí a život, který si pøedstavovala 
jinak. Vezme kluka za ruku a táhne ho 
pryè.

Další dny pìkné poèasí trvá, a tak 
muž chodí k jezírku témìø každé od-
poledne. Akio a Isao mu dìlají tichou 
spoleènost. 

„Už jste je dneska krmil?” ozve se 
tìsnì za ním, dìtský hlas ho vytrhne ze 
zamyšlení.

Otoèí se a uvidí za sebou stát kluka 
rozhádaných rodièù. Pøekvapí ho, že cítí 
radost, aèkoli minule ho závìr jejich ná-
hodného setkání rozladil. 

„Ne, ještì ne, chceš jim to hodit?” za-
loví v kapse a napøáhne k chlapci ruku 
se sáèkem. „To jsi pøišel sám?” dodá, 
když vidí, že v zahradní kavárnì není     
v tuhle dobu ani noha.

„Ne,” zakroutí kluk hlavou, „máma se-
dí támhle,” namíøí nataženým prstem   
do parku, kde na vzdálené lavièce listuje 
chlapcova matka èasopisem. Otec nikde.

„Povíte mi, proè je ten bílej odváž-
nej?” 

„No, pøijde na to…”
Kluk se nezeptá, na co, jen se usadí 

na bøehu jezírka vedle muže a pozoruje, 
jak se ryby hltavì ládujou zrním, které 
jim rozhodil po hladinì.

„To jezírko,” zaène po chvíli vyprá- 
vìt muž, „bude asi jenom o pár let star- 
ší než ty. Když ho tenkrát vybagrovali     
a spojili kanálem s øekou, co teèe za 
parkem, chodilo sem víc lidí než teï. Ry-
by, který sem nasadili, byly plachý, skrej-
valy se poblíž rákosí. Ale tenhle bílej 
kapr se mi od zaèátku zdál jinej. Žádná  
z ostatních ryb se nepøiblíží tamhle k to-
mu místu vzadu, vidíš?” ukáže rukou    
na døevìný mùstek, spíš lávku, spojující 
park se zahradní kavárnou. „Prùtok je 
tam zúženej a proud by rybu odnes až 
na møíž kanálu, odkud by se nedostala.”

„A Isao to zkusil?”
„Zkusil,” pøikývne muž.
„Nic se mu nestalo, jo?” pochybovaè-

nì zakroutí kluk hlavou.
„Ne, ale dostal zabrat. Akio plaval 

tenkrát kousek za ním – hned jak se do-
stali k zúžení, držel se pøi kraji, kdežto 
Isao plaval hrdì uprostøed strouhy. Tam 
má voda nejvìtší rychlost. Akio se ještì 
staèil obrátit zpátky. Isao už ne, proud ho 
unášel. Ale mìl štìstí! Pár metrù pøed 
møíží pøehradila vodu spadlá vìtev – díky 
ní se dostal ke kraji strouhy a pøi bøehu 
se pak kousek po kousku probojovával 
zpátky. Byl vytrvalej a stateènej, nevzdal 
to.”

Muž se odmlèí. Oba pozorují hladinu, 
pod kterou právì línì proplouvají drobné 
plotice. Znenadání se za nimi ozve žen-
ský hlas:

„Tomáši, pojï, neotravuj zase pána.”  
Chlapec se tentokrát poslušnì zved-

ne a zamíøí od vody k matce. 
„Snad se rozlouèíš, ne?”
„Ahoj,” øekne kluk a krátce mávne. 
„Pøijï zas,” usmìje se muž. 
Cestou domù pak pøemýšlí o tom, co 

ho napadlo bìhem vyprávìní o bílém 
kaprovi s èernými skvrnami. O kaprovi 
jménem Isao.

Jestli se nìkteøí nestanou odvážnými 
až tehdy, když už nemají jiné východisko.
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Konec devadesátých let, dnes již mù-
žeme øíkat minulého století, tj. desetiletí 
pøed pøelomovým rokem 2000. Možná to 
bylo pøed nebo až po tomto letopoètu, dí-
ky kterému se rosila èela, respektive mo-
nitory mnoha poèítaèù. 

Petr procházel budovou dìkanátu      
v Sedláèkovì ulici a nazdaøbùh civìl na 
nástìnky, jestli by nenašel nìjakou zají-
mavou informaci, stáž, koncert, brigádu, 
nabídku spolubydlení apod. Nebo inze-
rát, nejlépe seznamovací, pomyslel si, 
ale ten nemohl na tomto místì èekat ani 
omylem. Když už se chystal z budovy 
odejít, našel ve zmìti potrhaných a pøes 
sebe pøipíchnutých papírù plakátek hle-
dající kompars pro film francouzské pro-
dukce. To je nìco pro mne, zamnul si ru-
kama a strèil si letáèek do kapsy.

Petr byl možná trochu pošuk, ale zku-
sit se má všechno a ještì za to budou 
nìjaké penízky. Když na to vzpomíná,  
ani neví, jestli se kompars odehrál v týd-     
nu nebo o víkendu, ale bylo to urèitì na 
podzim. Natáèení probíhalo v plaském 
klášteøe. Pro kompars byl z Plznì domlu-
ven autobus. Byl to historický film s Ge-
rardem Depardieu. Na prostranství pøed 
konventem stály filmaøské vozy, marin-
gotky, catering apod. Petr mìl v té dobì 
melír, což mu poradila známá kadeønice, 
a tak mu ho v maskérnì pøebarvili. Nafa-
soval cylindr, frak, však to také mìlo být  
z doby Bídníkù. Natáèelo se v kapli mezi 
konventem a budovou zámku v Plasích. 

Byl už pozdní podzim a ve stude- 
ném kostele byla klendra jak svinì, že  
ani plynové hoøáky ve tvaru høíbku ne-
stíhaly ohøát poèetný kompars. Když pøi-
šel èas obìda, Petr s kolegy rychle našli 
zimní refektáø v pøízemí, který byl uzpù-
soben jako improvizovaná jídelna. Døe-
vìných lavic i stolù byl dostatek. U nìko-
lika stolù již bylo pøipraveno jídlo. Nešlo  
o typický pøíklad èeské kuchynì. Na sto-
lech byly talíøe, na kterých se uvelebila 

Pøíliš osamìlá kapusta
Marek Velebný  

vaøená vepøová kolena a ètvrtky hlávek 
kapusty, možná ještì nìco. „Hele, jídlo,” 
øekla si studentská partièka. Petr s kole-
gy zasedli ke kolenu s kapustou a zaèali 
ochutnávat. Jen co vzali do rukou pøíbor, 
zahlédl je nìkdo ze štábu a už z dálky 
posunky nìco naznaèoval, nechtìl dìlat 
rozruch. Když pøibìhl èlen èeského štá-
bu, potichu partièku vypoklonkoval a vy-
nadal Petrovi a ostatním klukùm, kdo  že 
je pustil k pøipravenému stolu. Nìjak to 
nechápali a øíkali, že vidìli pøipravené 
jídlo na stole, tak se do nìho pustili. Petr 
se s kluky posadil na druhou stranu jí-
delny v zimním refektáøi. Tam pak od spo-
lustolovníkù dostali informaci, že pokud 
chtìjí dostat ještì nìco k jídlu, mají jít ven 
ke cateringu. Dozvìdìli se od toho Èe-
cha, že koleno s kapustou bylo pøichys-
táno pro èleny francouzského filmového 
štábu a ještì štìstí, že jen tak zaboøili 
vidlièky do kapusty i kolena a Francouzi 
nic nepoznali. „Kluci, já mám pro legra-  
ci pochopení. Ještìže jste do toho jen 
ïobli. Hlavnì se zdekujte a o tomhle ani 
slovo,” domlouval Petrovi a ostatním je-
den chlapík ze štábu. Pokynul hlavou, 
aby jako ukázal smìrem na Francouze   
a na talíøe s kapustou.

Petr po letech mluvil se spolužákem, 
zda vidìl film Bídníci v tom novìjším 
zpracování. Ptal se ho, zda tam byla 
scéna v kostele a zda tam byl on nì-   
kde v kostelním davu vidìt. Prý ano, ale 
podle toho, jak mu spolužák líèil, v jaké 
èásti kostela ho ve filmu zahlédl, muselo 
jít o omyl. To jsem nemohl být já, pomys-
lel si Petr. Bylo to tvrdì vydìlaných nì-
kolik stokorun za více jak dvanáctiho-
dinovou stafáž pøed kamerou. Potom je 
autobusy pozdì veèer odvážely zpìt do 
Plznì. Dnes si už z natáèení skoro nic 
nevybavuje, ale pøíhodu, jak s kamarády 
málem zbaštil obìd francouzským filma-
øùm, na tu snad nikdy nezapomene.
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- pedagožka, básníøka, prozaièka

Iva Sýkorová (1958 Plzeò) 
- pedagožka, literátka
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Petr Švácha (1942 Plzeò) 
- básník, žije v Kladnì

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, literát a publicista,
  žije v Plzni
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