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EDITORIAL 1

Vladimír zná všechno. Témìø.

Ivo Fencl

Blíží se léto, snad bude milostivé       
a snad je na místì podobnì „milostivá“ 
vzpomínka, že poprvé jsme tzv. letní 
dvojèíslo Plže pøipravili už pøed dlouhý-
mi tøinácti lety. Tenkrát jsme si netroufali 
myslet, že èasopis (prozatím) všechno 
pøežije a bude i navzdory všem nekul-
tùùùrním individuím vycházet dokonce    
i v roce 2016. Pøinejmenším ještì v létì. 
Baže, pitvorné zlo a nevzdìlanost jsou 
vždy v obrovské pøesile, trocha dobra 
vèetnì dobra literárního však odolává   
už po tisíciletí. 

Letní dvojèíslo je tradiènì bez zave-
dených rubrik: mùžeme ho oznaèit za 
mimorubrikové nebo nerubrikové. Ne-
jsou v nìm ani recenze, ani glosy. Osou 
tohoto dvojèísla jsou z pochopitelných 
dùvodù dva rozsáhlejší texty, které se  
do „rubrikových“ Plžù ne a ne vejít. Svým 
zpùsobem poznovu pøipomínáme letoš-
ní (arciže nedožité) výroèí Josefa Koe-
nigsmarka otištìním jeho vzpomínky na 
konec druhé svìtové války, jak ji spiso-
vatel zažil a prožil takøíkajíc na vlastní 
kùži. Druhý text je z úplnì jiného soud-
ku: nonkonformní, výraznì generaèní 
surreálná reflexe Miroslava Sosoie, pøi-
cházející z mentálního hájemství dneš-
ních pomìrnì nedávno narozených.        
I takhle žijí a i takhle vidí a vnímají 
soudobý svìt i souèasnou spoleènost. 
Nìkteré další pøíspìvky jsou v letním  
Plži více èi ménì „oddechové“. Napøíklad   
v próze u nás debutujícího Jana Frány 

se uchylujeme z mìsta do tzv. pøírody. 
Kdy také jindy než v létì? Zato do svì- 
ta širého se pomyslnì vydáváme pøi 
èetbì vtipných veršovaných textù pseu-
donymního Péti Svìtošlápka: opìt jde     
o klasické „letní“ téma. Proè se konec-
koncù nevydat na cesty v autorových 
stopách a porovnávat rùzné zážitky, 
tøeba i neménì pseudonymnì?

Žánrovou pestrost nynìjšího letního 
dvojèísla rozhojòuje další èást plzeò-
ských vzpomínek Vlastislava Tomana, 
tentokrát se navracejícího k dávné Plzni 
váleèné, jakož i starší epigramy Jiøiny 
Fuchsové, která se po mnoha desetile-
tích strávených ve „Spokojených státech“ 
navrátila do rodné Plznì. V jejích epigra-
mech si ovšem pøipomínáme zejména 
atmosféru raných polistopadových let: 
snad zaujmou i ty, kdo tehdejší dobu 
pøíliš nepamatují. A také atmosféru 
pováleèné Šumavy oživenou v povídce 
Viléma Hracha.  

A co se dìje v jiných konèinách? 
Napøíklad jak to vypadá na podbrdské 
Chodouni? O tom si se znaleckým nad-
hledem zaveršoval Ivo Fencl a tamìjší 
stav vìci a stav mysli vystihl a postihl 
nadmíru pøesvìdèivì. Opravdu, ètenáø 
mùže být v pokušení se domnívat, že 
Fencl na Chodouò vícekrát zavítal a že  
mu neunikla sebemenší podrobnost na 
bøezích Litavky! Leè dejme zároveò au-
torovi za pravdu, že „óda žádná èíst se 
nemá“.
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Pé�a Svìtošlápek

Letní sny a mámení...
Saigon beauty

Možná tam poøád prodáváš
Loutny pchi-pcha a jiný vìci
A stále èekáš na chlapa XXL

Táta byl nejspíš z Francie
A máma v ghettu kdesi je
Øekla jsi „Šéf mì zabije“
A já snad víc kuráže mít mìl

Loutna tiše na zdi visí

Jak nìmá vzpomínka
Jako most
Pøes èas i pøes vzdálenost

Vidím tì v duchu – pružnou jak šelma
Obracíš k nebi svý šikmý bìlma
...a dost!!!

Syrian beauties

Snad ïáblova ruka
Buší tu na darbuka
Šalmaj kvílí
A tøi víly
Jako tøi kobry
V tanci se svíjí

Tak se svíjím taky –
Jakýpak s tím fraky!

Bretagne beauty

Cider v hlavì šumí
Už vím, co všechno umí!
Tady si druidi s náma hrajou
Na schovávanou

Ten šutr z Carnacu
Dal bych si do znaku!

Au revoir... 
Na neshledanou!

Colombian beauty

To není èokoláda!!!
To je bílá káva
Kterou ti Pámbu rozlil po kùži

Tak blízko...
A pøece tak daleko...
Jsem z tebe, holka, trochu namìkko
Vlastnì spíš natvrdo!

Autobus džunglí uhání
A já mám dìsný nutkání...
Ach, ty mý vize a pøestavy!
Snad neznáš voo-doo a nevidíš mi do hlavy!

Pomeranè slunce do vln spad
Jak duch se snáší noèní chlad
A na tvejch prsou je to znát...

Sundalas šátek
Dìsnì mne muèíš
Když si prstýnky z vlasù toèíš
Je to výzva nebo náhoda?
Cítím, jak mi hoøí tváøe
A náhle jsem venku ze scénáøe
Po oèku zírám – no to je pohoda!

A náhle koneèná – Cartagena!
Nevymìnili jsme si ani jména

Good luck!, úsmìv, letmé políbení –
Mizíš mi v davu, nic víc není

Jak to psával starej Poe: 
„Never, never, never more“
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Russian beauty

Balšája straná  ...jsme se uèili

Má hnìdý vlasy

Fáèovku košili

Fakt svatá pravda!

Všechno tu maj veliký!

Jen mì štvou ty zatracený knoflíky

Heuréka!

Srdce se dává do klusu

Když držím v dlani

Pùlku glóbusu

Druhej den jsme se nesešli

Na stáncii  Botaníèeskij sad

Tak neplaè, holka, nechceš-li

Jen... škoda, pøeškoda tìch tvejch vnad!

Danish beauties

Vikingský valkýry

Vysoký, ztepilý 

S vlasy jak sláma

No, to jsou manýry!

Jsem z nich jak opilý

Uff! Pámbù s náma!

Domù místo Danish beauties

Vezu pikslu Danish cookies

Californian beauty

Sáhnu jí na nos – make-upu nános

Øasenka Max Factor – podleh by i pastor 

Zoubky – reklama na Colgate 

A dole?

Nejspíš Golden Gate 

Cuban beauty

Kolem se provlní 
Pøíboj vnad
Dvì anakondy
Co mnì nedaj spát
Hladovì civí
Na koøist svou
Dvì anakondy
Už po mnì jdou!

Bitevní loï vyzývavá
Sametová kùže tmavá
Black velvet
Black beauty
Black sin

„What’s  your name?“
„Perla.”

To sedí!

Dvì øady perel 
V temný pasti rtù
Maxi-rtù
Chce se mi úpìt „Úúúúú...“

Blýsknou se v smíchu
Pozvou tì k høíchu
Black velvet
Black beauty
Black sin

Jinýmu lovci perel
Zanechám mušli tvou
I když ty anakondy
Tak krásnì po mnì jdou

Mexican beauty

Mezi sudy vína
El caballo se vzpíná
Holka krev a mlíko
Ale nééé!
Holka Cabernet a Chardonnay!
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V èasový propasti
Miroslav Sosoi

V èasový propasti mezi touhou se-
známit nejbližší okolí s mou dotìrnou 
myšlenkou je krutej a dlouhej nádech 
plnej oèekávání, ale jediným zapoèita-
telným výsledkem je pouze slabý po-
vzdechnutí. Natáhnout kovovou spouš�  
a zmáèknout kohoutek. Manuální proces 
je smìšnì primitivní a jednoduše prove-
ditelnej, na rozdíl od nìèeho tak zdánli-
vì triviálního jako je sdìlit nìkomu svou 
upøímnou touhu, myšlenku a modlitbu 
tìla – má lásko, mùj bratøe. Jsme v jed-
nom ohni.  Oba dva.

Meteorologové, ti jediní, kteøí si špat-
nì vykládají budoucnost, a je to možná 
tak dobøe, hlásili pro dnešek neúprosný 
poèasí. Dle odstínu mrakù vrásèitýho, 
zjizvenýho nebe se dalo usoudit, že je-
jich „lamentace“ se trefìj skuteènì do 
èernýho. Z vìšáku jsem si tedy pro jisto-
tu vzal dlouhej kabát a do náprsní kapsy 
vrazil kožený rukavice. Èlovìk by mìl 
bejt vždy pøipravenej na všechno a na 
všechny. Vykroèil jsem z bytu a schody 
seskakoval po tøech a nìkdy i po ètyøech 
až do pøízemí, abych se do toho maras-
mu alespoò trochu rozehøál… prošel 
jsem popelavou zahradou – kolem tùjí, 
bøízek a pravdìpodobnì oleandrù, je-
jichž pøehnaná vyumìlkovanost kopíro-
vala podstatu slova nevýhra, nicménì 
se zahrada tak snažila tváøit – tváøit se 
naživu. I pøes silnej nános popela a ledu 
z nich byl cejtit život na sto honù. Slabej 
život, kterej se rozhodl nikam neodchá-
zet – nikam neutíkat a dál decimovat svý 
natvrdlý okolí neuspokojivým vzhledem, 
vzhledem stárnoucí prázdný zahrady 
plný prázdnýho dùvodu.            

O zahrady se starala mìstská správa 
parkù a silnic. Byla dotovaná z fondu 
oprav, kterej byl živenej patnácti pro-
centy z celkovýho mìsíèního výnosu 
každý kafilerie v jihovýchodní èásti mìs-

ta. Pro kafilerky, který se nacházely v ji-
nejch distriktech metropole, tahle devíti-
ocasá koèka neplatila. Dìlníci a ostatní 
zamìstnanci mìstskýho podniku to brali 
jako fakt a nespornou èi dokonce neod-
diskutovatelnou souèást svý pracovní 
náplnì. „Každej pøece musí pøispìt svou 
troškou do mlejna, abysme se mìli líp 
nejenom my, ale taky i dìcka.“  

(Je to TAK. Nìkdo se zkrátka úèelovì 
snaží udržet naše parky, sady a stromy 
podél silnic a høebenù kopcù v tomhle 
krkavèím vzezøení. Nìkdo se zkrátka 
snaží poskytnout patøiènou motivaci 
našemu vìdomí.)

Otevøel jsem èervenou branku a vod-
pálil první cigáro. Koukl jsem se na ho-
dinky a zjistil, že mám už pùlhodinový 
zpoždìní! Rozbìhl jsem se po chodníku 
smìrem na autobusovou zastávku. Celej 
uøícenej jsem na poslední chvíli naskoèil 
do vozidla mìstský hromadný dopravy 
(trolejbusu è. 231) a tìšil se na porci 
„veøejných únikù“ v rozkošný hospodì    
U Sedmi švábù.

Tìšil jsem se jako Pavlovùv vycvièe-
nej èoklík na kumpány a ostatní mužiky  
z práce... tyhle momenty uvìdomìní byly 
jasným svìtlem, pronikavým jasnì roz-
poznatelným sonorním tónem nejnovìj-
ších zvonù a zvonkoher… No, zkrátka 
signálem, kterej mì táhnul a zároveò 
jaksi nenucenì tlaèil tím svatým smìrem 
na jihozápad. 

Když jsem to ale vzal kolem a kolem...

Nebudou èekat… oni na mì rozhodnì 
èekat nebudou. Odsouzenej k èekání 
jsem tady já, pane Suscrofa! Víte, pane 
Suscrofa, to já se bojím, že mì pošlou 
ke všem èertùm a budou rukou, hlavou  
a bradama kejvat smìrem na jihozá- 
pad. Budou se øehtat jako valaši a v opi-
losti se sázet, kdo sežere živýho švába 
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nebo kdo si strèí køepelèí vejce do ucha, 
a posléze, dle pravidel sázkaøù, se bu-
dou snažit vytøít ušní maz palcem svýho 
pøísedícího.

Pane Suscrofa, to já budu èekat… Me-
zi mnou a vìèností je prozaická upøím-
nost… kostka cukru, káva, mlíko a dal-  
ší nezbytnosti zamilovanejch. Zamilo-
vanejch… No pøece tìch lidièek, který 
tvrdìji, že jim ani za mák nerozumim.   
Už na to pomalu zaèínají pøicházet že-
leznièáøi, ale vìtšina z nich je konec-
koncù tak tupá, že si tuhle hranièní tou-
hu automaticky vyloží na sporák jako 
sexuální popud  –  „vrhnout se na starou 
a nazout si boty už veèer do postele, aby 
ráno ušetøili èas pro cestu na jihozápad-
ní dráhu“.

Déš� jejich nevdìènejch polibkù by 
vysušil i vaše srdce. Každá èinnost je 
podøazená následující èinnosti. Stejnì 
jako každej druh nebo spoleèenský od-
souzení.

Tak je tomu, pane Suscrofa. Dochází   
k tomu… Že z kafilerky se zase kouøí.      
A kdo z nás dvou bude drtit jako posled-
ní maso a kost na mouèný èervy? Na  
ten kýbl chcanek nìkdo musí dohlížet, 
stejnì jako vy tady na mì. Pro pøežití je 
to nezbytná nutnost. Podmínìná. Touha 
s tím nemá v žádným pøípadì co dìlat. 
Zvíøata už na svazích nikdy neuvidíte,  
za to se vám tady mùžu zaruèit. Ale uvi-
díte je vycházet z továren, v podobì 
žrádla pro domácí prasata, psy a To nej-
chudší Cosi. Hladíme tu hmotu, ve který 
protejká krev dobytka a zániku. Dejte mi 
ruku, pane Suscrofa, sednìte si… a za-
vøete oèi a uslyšíte to, co se vám snažím 
øíct. Pøedstavte si: Já jsem náboj, má ru-
ka hlaveò a vaše Hlava je vaše hlava. 
Jen mi tu dlaò pevnì sevøete, pane 
Suscrofa, jako když maèkáte studenou 
spouš�. Tak už To cejtíte? Právì teï  
vám mùžu rozstøelit hlavu na milion ne-
urèitejch kousíèkù, ale až otevøete oèi… 
stejnì budete žít. To je jasný – protože  
si uvìdomíte, že metafora nemá žád-
nej pevnej reliéf.

V pøírodì je to tak daný, že zdravý 
myšlenky nezabíjejí. Snad jen, že kaž- 
dá èinnost je podøazená následující èin-
nosti. Zavøete oèi a modlete se, až vám 
nìkdo zase bude chtít podat ruku v rám-
ci svých upøímných tužeb, který nejdou 
tak lehce vyslovit ani tak snadno vytušit.

Meteorologové hlásili nedobrý poèasí 
a já se rozhodl zakonèit dnešní den 
zdlouhavou procházkou do èernejch uli-
èek starýho mìsta. Elektrárna avizovala 
výpadek proudu mezi osmou a desátou 
hodinou veèerní, jak tomu bylo každý 
první úterý v týdnu a každou tøetí støe-
du v mìsíci. Dalo se tedy pøedpokládat, 
že mìsto bude mít ztichlou atmosféru 
adventní temnoty.                                     

      Bylo nezbytný neztrácet milostnou 
nadìji.    

Tøeba jí koneènì oslovím… tøeba se od-
hodlám, tøeba se odhodlá ona!                    

Nebo se tøeba vrátím tam, od èeho jsem 
se (NEVÍM KDY!) odvrátil…

Pevnej stùl, chroptící rádio a meteorolo-
gická pøedpovìï šarlatánù pro jihozá-
padní srázy… který znamenaly… 

Pøedpovìï…

Naplánovat si cestu do práce, to není je-
nom tak, to ví pøece každej druhej pra-
covitej a zodpovìdnej èlovìk. To ví pøe-
ce každej drzej fracek ve mìstì, který si 
to svým výjimeèným právem zaslouží. 

No a poèasí… 

                             Snad jenom poèasí 

JE nevyzpytatelný jako ona… A ona  je 
jediná…

Ze zrezlejch, èervenejch amplionù      
a levý komory srdce snad celýho velko-
mìsta byla slyšet pouze jediná a zcela 
zásadní vìta a jediný bìsnící volání 
našeho druhu: „Jen se na nì podívejte! 
Je to jako u zdravého èlovìka!“            

Venku bylo tisíc a devìt svìtel a o nì-
co ménì lidí. Ženy tahaly svý dìti nási-
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lím za ruce a sraly se s nima jako s ko-
èárem bez koleèek. Potloukaly se zbùh-
darma jen tak, aby v tom usouloženým 
zmatku pøeplnìný ulice snad našly ko-
neèný rozhøešení – našly svou jedinou 
otázku – podstatu vlastního mateøství. 
Auta míjela ètyøproudou silnici hlavní 
tøídy bez blinkrù a dokonce s vypnutý- 
ma svìtlama… neomalenì projíždìla 
obrovský kaluže a miliony støípkù.

Ze stánkù se suvenýrama se pøeøvá-
vala vážná hudba v podání Brahmse      
s prapodivnou ryènou mutací poslední-
ho hitu od Bruce Springsteena.           

Nìkolik lidí v Moskvì vyhledalo lékaøe 
ihned poté, co se ulicemi ruské metro-
pole zaèal šíøit divný zápach. Ovšem ne-
byl to zápach hniloby nebo rozmoèené-
ho masa, tenhle byl nìèím specifiètìjší.  
Stìžovali si na nìj už i obyvatelé z více 
moskevských ètvrtí. Nìkterá média in-
formovala, že by mohlo jít o sirovodík. 
Úøady tvrdí, že nezaznamenaly žádné 
havárie, spekuluje se ale o nehodì v jed-
né z mnoha pomalu zanikajících kafilerií 
v jihovýchodní èásti Udatné Moskvy.

Jih. – Jih. – Jih. NA JIHU!!!!!!!!!!!!!

Tam jsem se taky kdysi procházel      
a každej rozumnej moc dobøe ví, že se 
mùže pozorovat a zkoumat z mnoha 
stran. Nadhazovat si sám sobì na smeè 
o všem neuspokojivém a chátrajícím 
nebo naopak si motat ladnou smyèku         
z boa ze všech zamilovaných a infan-
tilních pocitù, kterým sám vlastnì vùbec 
nerozumí.

Èlovìk se mùže, pøedevším v jiho-
západní èásti mìsta, pozorovat z mnoha 
stran. Zvenèí, zevnitø, z nitra i hlubo-
ko zespod a z propastí pravìku svý-
ho boha. Existuje tisíc a devìt ostrých 
úhlù (stejnì tak jako svìtel), který sami 
sobì vytváøí legendu, a postrach umìní 
tortury a støedovìkých praktik – v po-
dobì obživlý železný panny… Pravda… 
Zde se bavíme v nadnesený rovinì, což 
„trochu“ ztrácí na svým úèinku. Ale jak je 
známo, tak máme uvažovat. TAKHLE 
PREJ MÁME UVAŽOVAT!!!

Èlovìk se mùže pozorovat z mno-   
ha stran a to, co vidí, je žalostné? Nìco, 
co nahání hrùzu a strach? Rozmoèená, 
bobtnající tkáò kroutící se ve svém pra-
pùvodu v ostrejch úhlech celýho zrcad-
lovýho bludištì naší posvátný Moskvy     
a ještì svatìjších kafilerií – Jo! – Tím 
smìrem, kam odlítaj se soumrakem vrá-
ny – smìrem na jihozápad.

Jizvy na rukách, který èasem díky tvr-
dý práci pomalu mizely, ho nutily zaèít 
postupnì zvolna pøemýšlet o otázkách, 
na který si doboha nedokázal vzpome-
nout.         

Odkud se berou nemoci? Existují 
vùbec? Jsou v nás už od poèátku vìkù  
a existuje snad pouhopouhý spouštìní 
nebo pøipouštìní? Proè se chrámy 
pravoslavnejch otvírají jen po výcho-  
du slunce, od jedný hodiny odpolední, 
pouze na krátkejch dvacet minut, aèko-
liv základní inkarnace víry do duše trvá 
pøinejmenším tøi ètvrtì hodiny? Ty mize-
jící jizvy byly milníky a mizející vzpomín-
ky na nìco, na co se už témìø dávno 
zapomnìlo.

Z ampliónù zaèal pøerývanej hlas kaž-
dejch patnáct minut oznamovat: „Jsme 
jako olivy, èím víc sou drcený, tím víc 
nám dávaj oleje...  Bùh nám odpus�.“

          Bezvládnì jsem ležel na matra-
ci a upøenì pozoroval skrz nastevøený 
okno listopadový nebe, který bylo tma-
vìjší než její oèi. Vše naznaèovalo tomu, 
že nejsem na nic pøipravenej. Byl jsem si 
jistej ve všem, co se má udìlat a co by  
se mìlo napravit. Ale pohnout jediným 
prstem bylo tìžší, než odtrhnout pohled 
od hypotizujícího odulýho mraèna.

                                                                                                                                

                            Skoøápky lidství se 
od vyvaøenýho bílku zatím ještì všechny 
neodlouply.

Mìl jsem pocit, že mý tìlo je probitý nì-
jakým deakumulaèním výbojem hmoty, 
kterej se po uzavírající spirále vtáèí kam-
si do prázdna (dovnitø). Snad možná do 
hlasu (doufal jsem), kterej z mejch úst 
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(prej) už dlouho nevyšel. Stejnì dlouho, 
jako jsem já nevylezl ze svojí touhy. 

„No jo!! Byly stále silnìjší!!!“ 

øval nìjakej pomatenec do ulice, ve 
vzdálenosti zhruba dvou blokù od 
mýho tìla, smìrem na jihozápad-
ní srázy. Èlovìk mìl pocit, že se 
nezadusí (pokud se nesnažil vy-
pátrat souvislosti), když alespoò 
tápavì cítil, že nìjaký ty skoøápky 
lidství se na jeho vyvaøeným bílku 
ještì udržely, a zlatej støed, ten, že 
snad pro nìkoho schovává…

Pomalu jsem zavíral víèka a usínal 
jsem… Nebo možná taky ne. To jsem        
s pøesností nikdy øíct nemohl. A mož-  
ná ani nechtìl. Vážnì jsem asi jenom za-
vøel oèi a snažil se zabrat. Rozhodnì      
v každým nepatrným bodì, kde se mý 
øasy spojovaly jako dva høebeny ob je-
den paprsek odsazený, jsem cítil sku-
teènou únavu. Svìt utichal a znovu køi-
èel a s každým výdechem byl silnìjším  
a blíž k tanci po dvanácti strunách na-
pjatých mezi mým tìlem a jihozápadní 
èástí rudýho velkomìsta. Tak blízko ke 
srázùm.

Ke srázùm… který urèitì existovaly…

Tam kam mì to vždycky táhlo…

Tøeba to bude mít svùj velkej a slavnej 
zaèátek… 

   Zákonodárcù bylo požehnanì. Bylo 
totiž absolutnì nezbytný legislativu ino-
vovat a rehabilitovat. Týden co týden se 
našla nová oslí kryska, která dokázala 
pøechcat všecièky høbety úøedních ši-
mlù... sát z veškerejch strukù zapovì-
zení… Fe�áci, alkáèi a další slušný lidi 
pøece na bohapustý zadostiuèinìní ne-
budou èekat celejch tøicet dní a ètyøicet 
nocí touhy jako všichni ti pøíživníci a dar-
možrouti nesmyslných dùvodù morální 
ležatý vosmy. Pikový kule! Srdcová sed-
ma, honáci!  

Èas rachoty, èas rachotit, šmejdi!

Smìna v Kafilerii a smìna v Kafilerii       

v jihozápadní èásti metropole se lišila     
v nepatrnejch, ale dùležitejch rozdílech. 
Malichernost, øekl by øadovej dìlòas – 
„malicherný, banální odlišnosti,“ øekl by 
každej první, druhej nebo pátej nezna-
boh. Bìžnej makáè nebo jinej nasáklej 
mužik bohem smrti to kdesi hluboce       
v nízkých dávkách endorfinu a nepatr-
ných náznacích podvìdomí možná po-
cítil, ale s nejvìtší pravdìpodobností si 
to interpretoval a následnì odsoudil tak, 
jako že mu nejspíš po studený slze potu 
na ekzémem rozpraskaným nose pajdá 
malièká muška. To bylo jediný zajiskøení 
pochyby o sobì samým. O sobì sa-
mojediným, o ženách a smyslu metropo-
le velebený Rusi. To byla jediná obecnì 
vnímaná nuance pocitu odlišnosti, in-
tenzivnì kamuflovanejch problémù naše-
ho jihovýchodního mateøství Moskvy od 
prapùvodního citu. Boha v chlastu vše-
mohoucího bejbe. 

Smìna v bìžný kafilerce se skládala ze 
zažitejch schémat a z vyèpìlýho modelu 
minulosti, souèasnosti a nejspíš i nej-
bližší ba vzdálenìjší budoucnosti. Nikdo 
ze zákonodárcù nemìl sebemenší dù-
vod vymejšlet spletitej lustraèní systém 
pro institucí vygumovaný Kyblíky pracu-
jící... co pracující, žijící neskonalým du-
chem doby algorytmu. Píchaèky, makat, 
gáblík, makat, vana, stará smrt.  

pìt kila másla se roztaví na støeše tak 
jako obvykle vše a zas ve všem nic

pùl sousta jádra se z muškátu neztratí 

pùl roku

do vlasù 

pùl vlasu?

je sto let…

je sto let a návod

jak projít jehlou a neztratit… co snad se? 

obvykle… Nevím co 

VÍM… z muškátu oøíšek

„Víš, Chiko, byl sem fakt dost blízko 
oøíšku
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moc dlouho ochotnej… a blízko ochotnej 

že jsem tì uslyšel

hledal jsem, nacházel pro tebe všeli-
cos…“

nejradši ze všeho obroèní jméno – 

Á je jen zpod žebra posvátnej neslyšnej 
ztracenej svátek – prej je to kalendáønì   
a svìtsky stvrzený…

Že jsem tì uslyšel, i když jsem nešep-
tal...

prsten byl v èernotì, kámen je pod 
úètem.

Mùže bejt kdokoliv... kdokoliv/kdokoliv

budu tam kdokoliv

pro tebe

budu

má 

má zlatá

potichu

potichu šeptám – jsem si tím jistej – ne-
hejbám rty

vùbec nic nevím… JSEM 

vzpomínka na tebe

za pøedpokladu znalosti cizího jazyka, 
zkušeností, zvykù, návykù a rituálù pro-
tìjšku, všech možných vlastností a zna-
lostí i nepøesností svého moskevského 
souseda – mužika, chachara – druha 
bližního, poèestného pod pøísahou pra-
voslaví, v tomto pøípadì je možno po-
minout bez sebemenších skrupulí veš-
keré materiální hodnoty. Smìnné, eko-
nomické a monetární systémy by takto 
postrádaly svého významu a zvýšená 
empatická vlastnost by pøišla svému to-
tálnímu zadostiuèinìní. Vcítìní jako ta-
kové se dostává o tolik úrovní nad ma-
teriální žebøíèek hodnot. A rubl ztrácí 
svoji váhu. Pøichází tedy zcela evident-
nì,  aèkoliv stále jen v hypotetické ro-
vinì, katastrofický scénáø pro mìstskou 
správu jednotlivých distriktù udatné rudé 
metropole. O jihovýchodních srázech… 
radìji ani nemluvì.
Co by se asi tak stalo, za pøedpokladu 
uvìdomìní si faktu, že sounáležitost      

a ochota existuje, a mùže o toliko lépe 
vynahradit striktní schémata jihovýchodu 
Rusi? Jaký nesmyslný scénáø by nastal, 
kdyby ti tupci železnièáøští, honáci a de-
bílci byli, ale co!, i poskrovnu byli jen se-
beuvìdomìlí. 
Nad tìly by se do odulých mrakù 
mladýho
èerstvýho – nikdy nestárnoucího nebe 
kozákù
zakousávaly trajektorie ptactva Znaku 
sovìtù
nic by nebylo oznámeno
ale zøejmý
a všechny obstarožní èerstvì natøený 
tramvaje, co drží pohromadì skupinky 
citu
odpolední šichty kafilerky
by byly vysochány bez pøedloh
a postavený stranou – skoro jakoby na-
truc, pùl metru na jihovýchod od žu-
lovejch piedestalù
pøi 
provozem a touhou vytíženou 
Krasnaja plošèaï…
…no ...chtìjí to
co 
ne ne ne
není pod taktovkou kohokoliv 
z hrubejch nedostatkù
zbejvajících dramatikù mraèen
zoufalství vykypìlo jako ona... a ona se 
odhodlá!!! – ona je jediná… má lásko

ZNOVU TÌ LÍBÁM…
        (navždy) tvùj oddaný Gríša, 

Grigori... jak uznáš za vhodné
Èas… po celou tu dobu… po celou tu 
zpropadenou dobu dvanácti hodin, tøiceti 
šesti minut a bùhví èeho ještì…
„Jo, Tuvio! Nekoneènejch vteøin…“
s ohledem za sebe, na úkor nìèeho ji-
nýho, s ohledem na sebe, co zatím ne-
bylo slyšet pøes slabej otisk vlastního 
rodokmenu – s pøíznaènou nekoneènos-
tí dne, když jsem nakonec vidìl a ztrá-
cel jedinej životnì nezbytnej støedobod… 
a doufal tak v koneèný východisko…
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Totiž… stala se pøedpokladem nìèeho 
naprosto neoèekávanýho – v nadnesený 
rovinì – novou životní nezbytnou nut-
ností nebo snad rolí… nevím (epizo-
dou?)… nejlíp snad øeèeno… hm… ob-
jektem… èim dál tim dýl vražednìjší 
vteøiny mý neschopnosti uvìdomit si 
vzezøení propastnýho vnitøku tý pøece-
òovaný osoby, ve který to spoèívalo…

Bìhem… v prùbìhu… utichající vteøiny, 
která se stala dùkazem

o výjimeènosti okolí, bez jediný osoby… 

jediný…

Po celou tu zpropadenou dobu se stá-
vala èim dál tím víc jasnìjším, osvíce-
ným objektem – na kterým šly, bìhem 
mý Nirvány Sovìtù, bez sebemenšího 
soustøední rozpoznat ty nejslabší a nej-
køehèí kontury. Za bìžnejch okolností lid-
ským zrakem zdatnýho omezence i vní-
mavýho, školenýho politruka naprosto 
nepovšimnutý… nevidìný… mizející…    
a hlavnì VYSNÌNÝ!

Objekt mý osoby… osoba mýho po-
sledního objektu v prùbìhu dìtskejch  
let, možná ve stárnutí… No bìhem od-
poèítávaný doby svým nejistým rozu-
mem, která zaèala postrádat lineární 
význam èasový pøímky… Slovo objekt,   
s pøíkladnou pøedstavou jediný osoby 
padajícího Gabriela, i pøes svou totální 
pøesnost… jakoby na truc… pøestal dá-
vat jakejkoliv lidskej význam… význam  
a smysl.

„Víš ty, Tuvio, objekty, okraje nám úplnì 
mizejí pøed nosem, chápeš?“

Bylo mi doboha jasný, i pøes jeho roz-
košnì dojemnou snahu, že veškerá tou-
ha mu vysvìtlit bezvýchodnosti pøesvìd-
èení mý adoptivní touhy pro NI nebo 
vynucenýho èlovìèenství se míjí úèin-
kem… Pokory…

Probùh…

V pravém rohu mý víry… stály tøi židle… 
to bych mu vysvìtlil.

Jak mu ale srovnat… a popsat tu køe-

èovitost touhy, a pak nakonec (pro zaèá-
tek) pochopit její tìlo, její duši a èert      
to vem, cokoliv jinýho, do nejmenších 
detailù…

Objekt pøestal, pøestal se pro mì 
definitivnì svlíkat, podbízet a odhalovat 
– jen pro mojí zvìdavost  poctivýho sou-
druha… no... možná pøestával objekt mý 
touhy v ní, v sobì existovat…

Vždy� tak mì to uèili…

Snaha je úbytek, co se oèekává… 
ha… OD ROZUMNÝHO DÌDICTVÍ vý-
voje dobrýho muže.

To, že se „NESNAŽIT“ a pochopit veš-
kerý jemný køivky mý touhy hrubosti,        
a že je snad toto skuteènì tou nejjed-
nodušší cestou, právì a pouze to za-
vršilo náš poslední biograf (pøestal se 
otáèet)… takøíkajíc…

Splynout…

Bezmyšlenkovitì… zdálo se to tak 
snadný.

Jen kdyby to šlo…

Navzdory nejtvrdším pravidlùm pøe-
køtìným na poctivost, oèkovanou èest     
a peèlivì støeženej pokrevní odkaz… 
kterej byl s pokrytou skromností polib-
kem – bohem dán, nám dùslednejm 
kokotùm, kurvièkám… ó… jak taktnì 
shùry…

Nic nespadlo do klína jenom tak z ple-
zíru.

A Já hlupák to nevìdìl, nevìdìl jsem 
to… dokud koneènì, tak jako za odlivù 
zpìnìnejch vln u Kaspickýho moøe, ne-
vyšumìly hektický hodiny snahy ji po-
chopit… JI jako Objekt

„Chtìl sem jen øíct, Tuvio, sebe se 
pochopit… neser se  s tím…“

Chcem èerný pivo

a sluneènicový semínka, na stvrzení 
pokrevní linie mohutný otèiny Rusi… 
Tuvio vìdìl, že máme žrát semínka, 
stejnì tak jako každý úterý chodit do 
místnosti urèený pro výuku revoluèní 
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historie kozákù, nezpochybnitelných pøí-
kladností bratrù a sester, bylo mi øe-
èeno… z Gruzie… – kdy posledním vý-
støelem z houfnice Aurory to všechno 
zaèalo…

…ach to jsem se dávil… nebo jen divil… 
popravdì… nebyl v tom rozdíl…

Mùj skuteènej bratr… vìdìl, že je mùj 
bratr…

a já, dítì, jeho druhej mladší souroze-
nec, mu natolikrát závidìl, že naši rodièe 
jsou pro nás spoleèný…

a spoleèným dokladem mýho zoufání za 
její srdce.

Každej sme byl jinej… a mìli jsme pro 
oba, matièku, tatíèka, nedocenitelnou      
a pøesto stejnou cenu…

Byla transparentní jako prapor na mým, 
každou nedìli srocovaným národem do 
nitra duše, mì a i bratra, do nitra kas-
kády touhy – mì sebe samýho.

To, co jsem u sebe pozbýval, u ní jsem 
nacházel…

Jenom… mì koneènì po letech a sedmi 
vteøinách na svìtle vidìl…

…vyplivl jsem pastu z úst a došel k bot-
níku… zavázal si tkanièky, který bych 
beztak nedokázal pøeøíznout s pohle-
dem na mou sbírku kravat postavenou 
vedle zažloutlý trubky topení… (hahá, 
aby se neøeklo) svázal si duši

…šel s chutí na jihozápad… do kafilerie 
srdcí… šel JSEM s chutí na odpolední 
smìnu… zaèínala v jednu

není Nièím osudem stát se nìkým. Kdo 
jen to øekl, že mìsta rudejch nocí ne-
zestárnou... zestárnou noci, zestárnou 
mìsta, nebo v nich lidi? Ony nestárnou 
mìsta spoleènì s náma... a kopí osudù 
jako Damoklùv meè ryzosti visej ve 
vzduchu nad zetlelým oèekáváním noèní 
intimity... živoucích indiskrétností kaž-
dýho dne èlovìka. Krveprolití èervánkù  
si zapamatuju ve Tvým šílenství, v Tvým 
jménu bože... Není nièí osud stát se 
nìkým.

…Tvùj Grigori

Vykládejte klukùm ze ètvrté a páté 
tøídy obecné školy, co se kolem dìje, 
když ani dospìlí v onìch letech – 
1938–39 – nechápali, o co v Evropì jde. 
Zøejmé nám snad bylo jen to, že Hitle-
rovo Nìmecko chystá válku a ohrožuje 
Èeskoslovenskou republiku. Nejdøíve 
jeho wehrmacht obsadil Sudety a do 
Plznì se nahrnuli vyhnanci z pohranièí. 
Ty už jsme vidìli v ulicích a dokonce se  
s nimi i setkávali. To když se do našeho 
domu v Táborské 4 k babièce ve druhém 
patøe nastìhovali Svìtlíkovi se dvìma 
syny. Láïa a Míra se stali mými kama-
rády a hrávali jsme si na schodech vedle 
našeho bytu.

Léta váleèná nebyla bájeèná
Vlastislav Toman

Ve škole jsme se tak nìjak dozvídali, 
že ta ztráta pohranièí by nám mìla za-
jistit mír a klid do pøíštích let. Ba i mùj 
oblíbený èasopis Mladý hlasatel pøinesl 
mapku okleštìné republiky s heslem 
Malá, ale naše! A pan uèitel Šimandl 
nám èetl pøi vyuèování povídku o stateè-
ných èeských chlapcích chytajících nì-
mecké špiony. Pøipomínal žáèkùm i jiné 
významné události a osobnosti z našich 
dìjin. Naše hry a klukovské radovánky 
však zpoèátku tehdejší situace pøíliš ne-
ovlivnila. 

Jiné už to bylo, když pøišla okupace 
zbytku Èeskoslovenska a do Plznì vtrhla 
nìmecká vojska. Na každém kroku jsme 



11

to poznávali hned od zaèátku. Objevily 
se dvojjazyèné nápisy, doprava byla na-
jednou pravosmìrná, v kinech se u èes-
kých filmù objevily nìmecké titulky, 
kdejaká tiskovina musela být dvojjazyè-
ná a vedle èeské koruny se (ne)rovno-
právným platidlem stala nìmecká marka. 
Na to mám výraznou vzpomínku! Jak by-
lo rodinným zvykem, i v roce 1939 jsme 
na svatou Annu jeli na tradièní pou� do 
Èkynì, tedy k tatínkovì rodinì. Strejda 
Vojta mi dal, jako obvykle, nìco „na 
útratu“ – bylo to 50 fenikù! Málem jsem 
to obreèel, padesátník! Jenže jak se       
u stánku na pouti ukázalo, bylo to pìt 
korun èeských a za to už se dal nìjaký 
mls koupit. Takový výhodný kurz tehdy 
mìli okupanti – 10 korun za 1 marku!     
A dovedli jej využít! Leckteré zboží, ale     
i potraviny mizely z obchodù, a leccos 
bylo najednou vyhrazeno jen pro nìmec-
ké obèany a vojáky. 

To už jsem pøestoupil z obecné školy 
na chlapeckou školu mìš�anskou, nyní 
Hauptschule für Junge. Celkem rychle se 
tu zaèal projevovat nìmecký protektorát 
nad vývojem a výchovou èeských dìtí. 
Tedy naše pøíprava pro život ve Velko-
nìmecké øíši, kdy se naším hlavním ja-
zykem stane nìmèina. K tomu mìl ten 
protektorát (= ochrana) smìøovat.

Jedinou výjimkou byl pøedmìt ná-
boženství. Ve tøídì pøevažovali katolíci    
a jen pár nás bylo jiné víry. Já tou dobou 
ještì byl protestant víry èeskobratrské. 
Hodinu náboženství knìz zaèínal spo-
leènou modlitbou otèenášem. A tu nastal 
zádrhel! Ten katolický se od našeho èes-
kobratrského pøece jen na konci trochu 
lišil. Jak pan faráø zjistil, že má ve tøídì 
jinovìrce, vylouèil nás z hodiny! Bývali 
jsme proto na chodbì, a když bylo ná-
boženství hned první hodinu, mohli jsme 
pøijít do školy pozdìji. Musím øíci, že i ta-
to diskriminace postupnì s dalším po-
znáním ze mne udìlala ateistu, nevìrce. 

Tou dobou se pomalu, ale jistì zaèa-
la formovat naše parta kamarádù, kte-  
rá se mi pozdìji stala zèásti pøedlo-    
hou pøi psaní pøíbìhù klubu Strážcù.      
Ti však „žili“ už v docela jiné dobì, tedy  
v šedesátých a sedmdesátých letech. 
Naši pubertu, kdy jsme z dìtství pøešli do 
klukovských let, válka všelijak pozna-
menala. 

Starší bratr Karel, který tehdy pra-
coval u obchodní firmy Brouk a Babka, 
koupil rozhlasový pøijímaè. Do našeho 
domova to pøineslo výraznou zmìnu! 
Koneènì jsme si zavedli elektøinu. Do   
té doby to byly jen petrolejové lampy      
a svíèky, které u nás zahánìly veèerní    
a noèní tmu. Zaèaly k nám proudit zprá-
vy, rozhlasové hry a pøenosy, koncerty.   
A také zakázaný poslech zahranièního 
vysílání z Londýna a Moskvy! I na na-
šem pøijímaèi byl výhrùžný lístek oku-
pantù, který to zakazoval pod trestem 
smrti! Asi bylo málo lidí, aspoò zpoèátku 
okupace, kteøí se tím nechali odradit.

Váleèný moloch však nabíral na síle! 
Z frontových polí se válka zaèala pøe-
souvat i do okupovaných zemí. Množily 
se letecké nálety a nezùstalo jen u „ne-
pøátelských svazù“ pøelétajících nad Plz-
ní. Škodovy závody se výraznì podílely 
na váleèné výrobì! Dìla, tanky, lokomo-
tivy a kdovíco ještì. Už v dubnu 1942 
však dopadly bomby do polí nedaleko 
Božkova, v kvìtnu pak u Ledcù. O rok 
pozdìji v kvìtnu už byly zasaženy Skvr-
òany, Košutka a Radèice. 

Jak vidíte, zatím se bomby vyhýbaly 
Petrohradu a Slovanùm. A tak jsme je 
jako kluci  ještì tak moc na vìdomí 
nebrali. Nás spíše zajímaly nìmecké 
proudové letouny, které se zaèaly pro-
hánìt na plzeòském nebi. Tryskáèe, jak 
jsme jim øíkali, mìly úplnì jiný zvuk než 
motorové letouny. Obvykle odstartovaly  
z borského letištì, udìlaly okruh kolem 
Plznì a zase pøistály. Øíkalo se o nich 
leccos. Že se na nich piloti uèí létat, že 
mají malý dolet, ale vìtší rychlost, a jsou 
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taky ménì obratné. Asi to byla pravda. 
Když se nad Plzní objevil spojenecký 
hloubkaø (letoun napadající hlavnì do-
pravní spoje a vojenské objekty), tryskáè 
mu dokázal uletìt. A pøece se našlo 
øešení. Zatímco nìmecký pilot letìl 
obloukem, hloubkaø mu nadletìl rovnì    
a sestøelil jej. Šuškanda to roznesla po 
všech ètvrtích a ulicích Plznì.

V roce 1944 se však situace s bom-
bardováním zmìnila. Jak už jsem vzpo-
mínal, v létì tohoto roku jsme místo na 
prázdniny nastoupili na plzeòské vojen-
ské letištì, zatímco starší studenti byli 
nasazeni do Øíše a na kopání zákopù 
pro ustupující wehrmacht na východní 
frontì. Na letišti jsme dìlali rùzné zem- 
ní práce jako tøeba drnování nové pøi-
stávací dráhy. Sklízeli jsme také jakousi 
trávu pøipomínající obilné klasy. K èemu 
byla Nìmcùm dobrá, nevím. Mìli jsme 
však pøehled o tom, co se na letišti dìje. 
Potají jsme se ušklebovali, když jsme 
vidìli mladièké vojáky – byli jen o nìco 
starší než my –, jak se mordují s usaze-
ním protileteckého kulometu na stojan     
a ne a ne pak nasadit zásobník s náboji. 
Když byl vyhlášen pøelet spojeneckých 
letadel, museli jsme do zemních pro-
tileteckých krytù.    

V záøí pak, místo školy, jsme na-
stoupili do Škodovky. Dìlali jsme, vzhle-
dem k vìku, jen samé pomocné práce. 
Já byl napøíklad u mistra na montážní 
lince „panzerjägerù“ Hetzel. Zapisoval 
jsem pøíchody a odchody dìlníkù podle 
píchaèek, odnášel a pøinášel rùzné pí-
semnosti a žádanky. Vzpomínám si, že 
další spolužáci byli napøíklad ve skladu 
motorù a na výdejnì materiálu. 

V hale blízko 5. škodovácké brány  
se stíhaèe pancéøù, jak se to øekne 
èesky, montovaly z dílù, které sem 
pøicházely z jiných provozù. Tajné 
oznaèení bylo G 13 a mìli jsme je i na 
prùkazkách. Zpoèátku jsme mohli pøi 
výstraze pøed náletem vybìhnout z to-
várny do mìsta, kde byly protiletecké 

kryty. S návratem samozøejmì hned tak 
nìkdo nespìchal. A to si okupanti brzy 
uvìdomili. S prùkazkou G 13 jsme mu-
seli jen do krytù ve Škodovce.

Èekání v protileteckém krytu bylo ta-
kovým brnkáním na nervy: Budou „ne-
pøátelské svazy“ bombardovat nebo jen 
pøelétávají? Obvykle se ozvala aspoò ka-
nonáda „flakù“ èili protiletadlových dìl. 
Dopadající støepiny z jejich granátù na-
dìlaly leckdy hodnì škod. V záøí 1944  
už to však Škodovka dostala a s ní i že-
leznièní výtopny a okolní ètvrtì. Pøi pøed-
vánoèním (osmém) náletu 20. prosince 
1944 byla zasažena nejen Škodovka, ale 
i støed mìsta, budova gestapa, pivovar  
a okolní ulice. 

A my jsme stále „totali“ (od slova to-
taleinsatz = totální nasazení) ve Ško-
dovce. Dokonce jsme zaèali chodit na 
druhou smìnu, tj. od 14 do 22 hodin); 
Nìmci to záhy zrušili, snad kvùli mezi-
národnímu zákazu práce pro mladistvé. 
Vždy� nám vìtšinou bylo patnáct let!   
Ale kluci neposední jsme byli poøád.

Už si pøesnì nepamatuji, jak to ten-
krát bylo, ale potají jsme pronikli do zad-
ního traktu vedlejší haly, a tam jsme ob-
jevili dva tanky! Slavný sovìtský T 34 – 
mìl odmontovanou masivní vìž, a an-
glický tank! Téèko se nám líbilo víc, mo-
hutné a svaøované pláty korby i sama litá 
vìž s dìlem! To bylo nìco proti „plecho-
vému“ stíhaèi z G 13, kde nejsilnìjší   
plát byl jen na jeho pøedku. U robustní-
ho anglièáka se nám však nelíbilo, že  
byl celý nýtovaný. Samozøejmì jsme se    
s objevem nejen doma pochlubili.

A ještì jednu perlièku z oné doby 
pøidám. Každý pancéøák byl na konci 
montáže pøedán ke zkušební jízdì. Objel 
obvykle jednou kolem haly G 13 a byl ve 
vedlejší ulici odstaven do doby trans-
portu. To nebylo nadlouho. Najednou 
však koukáme, že odstavené pancéøá- 
ky nemají pojezdová kola a stojí na 
špalkách! Šeptanda to brzy vysvìtlila: 
Spojenci napadli vlak vezoucí ze Švéd-



13

ska kulièková ložiska, a tak, než se je 
podaøí zajistit, musí výroba pokraèovat. 
Vrtalo nám hlavou, jak je možné, aby 
Švédsko – údajnì neutrální zemì – zá-
sobovalo nìmeckou øíši!? Dnes už se 
podobným obchodùm nedivíme. Válek, 
by� regionálních, a jiných støetù, je na 
planetì plno, a tak kšefty jen kvetou! Pe-
níze pøece nesmrdí, že?

Pøed nejnièivìjšími nálety, už nejen 
na Škodovku, ale i na další místa v Plzni 
nás z totaleinsatzu vytáhl pan øeditel 
naší prùmyslovky Benda. Jakým zá-
zrakem se mu podaøilo u okupantù 
vyjednat, že bude škola od bøezna 
otevøena, nevím. Ale stalo se to! Sotva 
na dva mìsíce jsme zaèali chodit do 
školy. Pro ty, kteøí dojíždìli z okolí Plznì, 
to byla nìkdy denní sázka, zda jejich 
vlak unikne hloubkaøùm a dorazí do 
mìsta. Spojeneètí letci se tehdy zamìøi- 
li na nièení lokomotiv i u civilních vlakù, 
nebo� nebylo jasné, zda to není jen mas-
kovaný transport vojenský.

Nás, tedy naši rodinu, èekal však 
nálet, který jsme si mìli prožít naplno! 
Sirény nás probudily uprostøed noci. 
Vzali jsme si pøipravené vìci a doklady  
a zamíøili do sklepa spolu s ostatními 
nájemníky. Snad to bude jenom pøelet 
nad Plzní, doufali jsme, a já se jako jin-
dy šel podívat pøed dùm. I v tom šeru 
bylo vidìt, že nás zvìdavých je na ulici 
povícero. Nad mìstem už to silnì hu-
èelo! A najednou bylo svìtlo! „Parašu-
tisti!“ vykøikl nìkdo, ale další hlas ho 
opravil: „To jsou svìtlice na padáècích! 
Osvìtlují cíl!“ Vzápìtí prolétl ulicí vzduš-
ný vír doprovázený hrozivým burácením! 
Bombardují! – uvìdomil jsem si a letím 
do sklepa k našim. Dosedl jsem a pøe-
hodil si pøes hlavu deku. Celý dùm se 
otøásal a vzduchem víøila spousta pra-
chu. V duchu mi hlavou prolétlo: A� to 
pøežiju! Vždy� jsem si ještì nic neužil…

Pak to zahømìlo docela blízko a dùm 
jako by poskoèil! Elektrické svìtlo zhas-
lo, ale na rámu dveøí do našeho sklepa 

dál svítila žárovièka napájená baterií, 
kterou jsem tady prozøetelnì nedávno 
instaloval. To svìtélko uklidòovalo, dá-
valo nadìji. Rachot nepøestával. Netušili 
jsme, co se nad námi dìje. A najednou  
to všechno skonèilo. Nedokázali jsme se 
pohnout, jen jsme se na sebe s ta�kou   
a mamkou dívali s otázkou v oèích: Pøe-
žili jsme?! 

Vedle nás mìl sklep pan Hošek, náš 
domácí, byl tam také s rodinou. I tam 
bylo ticho. Pak nìkdo nahoøe na scho-
dech volal, jestli jsme naživu. Tak dùm 
asi stojí, napadlo mì. Všichni jsme po-
malu šli nahoru. Pod nohama nám skøí-
palo rozbité sklo, kusy zdiva i nìjaké 
døevo a kdovíco ještì. Dveøe do našeho 
bytu byly vyvráceny, i když je jistil pøí-
davný masivní zámek. Uvnitø to bylo stej-
né jako na schodišti, a tak jsme ani ne-
poznávali, kde co mìlo být a stát. Otec 
objevil na kamnech hrnec pøikrytý pokli-
cí, nadzvedl ji a mamince hlásí, že tomu 
èernému kafi (byla to náhražka) se nic 
nestalo. Ona na to: „Ale to byla èistá 
voda!“ Místo kafe se dovnitø dostaly asi 
saze z kamen, ale jak za sebou zaklaply 
poklici? To jsme nechápali.

Mamka zase zjistila, že jí tlak vzdu-
chu kdovíkam vymetl vyprané prádlo pøi-
pravené v pokoji k žehlení. Pak jsme si 
všimli, že boèní zeï do proluky vedle 
domu je mírnì vyboulená a pøeklad nad 
oknem do dvora puklý… To už vypadalo 
nebezpeènì! Tady se bydlet nedalo.

Jakžtakž jsme vybombardovaný byt 
zabezpeèili a pøesunuli se k bratrovi Kar-
lovi a jeho rodinì na Slovany. Jenže ty  
to hned na druhý den „dostaly“ ve 14 ho-
din a pár minut! 

Zbyla jediná možnost – pøesunout se 
k tetì na samotu u Tøemošné. Tam už 
jsme se konce války jakžtakž v klidu 
doèkali. Léta váleèná opravdu nebyla 
bájeèná. Pøesto se stále najdou lidé, pro 
které válka mùže být – tøeba ne doslova 
– bájeèná. Proè jinak by je vyvolávali, 
proè by se jich dobrovolnì (by� za pe-
níze!) úèastnili? 
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Polistopadové epigramy
Jiøina Fuchsová 

XXX

Na úvod zde varování,
než sem ètenáø vkroèí:
pravda nìkdy jako sùl je!
Vhání slzy v oèi.

Leden 1989

Ve Vídni Èeši
je to velká sláva!
podepisují všechna lidská práva.
A zatím v Praze,
to nikdo nevidí!
Ledovou vodou
v lednu
do lidí.

Epigram roku 1990

Pøes císaøe, Marxe, cara
Èeši doèkali se jara.
Dále, Bože, zùstaò s námi!
Nejhùø je, když vládnou

sami.

Epigram o Èesku

Naše ÈESKO,
to je hezko!
Veliký jde na nás strach!
Èesko-Hezko!
Tøesko-Plesko!

Brzy
bude
na mapách!

Epigram jako dopis

V den „oslového“ Josefa,
z mìsta pod palmami:
zdravím vás, bratøi, upøímnì,
nech� Bùh je stále s námi!
A nežli vìky pominou
a než zazvoní zvonec,
kéž, Pane, ranám egyptským
jest pro letošek

KONEC!

Epigram o moderní supertechnice

Koupili jsme kompjútr!
Složitost to velká!
Snad tu vìdu zvládneme
z pátku do pondìlka!

Epigram ve formì otázky

Že by BOHUMIL
nebyl
BOHU
MIL?

Epigram pro Karla Kryla

Jsi básník!
Svìtskou slávu odpykat
si proto musíš
vprostøed žab a myší

Však Spravedlivý
ve vysoku 
bdí

On tak jak je
i Tebe
dobøe
slyší
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Druhý epigram pro Karla Kryla 
o praní jeho prádla

Pravil Karel:
Hoï to prádlo
do jediné várky!

Teï má spodky
krásnì modrý
jak veèer
u Vikárky

Povzdech

Pro úrodu pilnì robo�
bez úlevy
oddechu

On se vždycky nìkdo najde
kdo ji sveze
pod støechu!

Epigram pro Boženu Nìmcovou

Viktorka, chudák,
povzdechla si k stáru:
Ach bìda! Oni radìj Divou Báru!
Kdybych to byla pøed lety vìdìla,
barù, ne splavù, bych si hledìla.

Epigram pro èeskou literaturu

Proè
literaturo
pláèeš?

Pro všecky
jež zcenzuroval
Josef Škvorecký

Epigram sokolským bratøím 
po tom, co mne vylouèili 
pro neplacení pøíspìvkù

V dávných èasech Sokolové
gentlemani bývali.
Za zásluhy o vlast, národ
ÈESTNÁ ÈLENSTVÍ dávali.

V cizinì když básník zmírá
bez práce èi grošíku,
SOKOL dnes – ten bratr rodný! 
                     – VYLOUÈÍ ho v mžiku

(9. 5. 1994)

Epigram pro èeský parlament

Ach
ty èeský parlamente
nebudeš-li jednati

až
nový rok
pøekulí se
budeš za to
p y k a t i !

(29. 11. 1995)
Ilustrace

Miloslav Krist
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Jsou situace, kdy i malý zrnko písku 
dokáže spustit lavinu, øetìz událostí, 
které, jakmile se dají do pohybu, jedou si 
po svým a na pøání toho zrníèka už vù-
bec neberou ohled.

„Uz nemuzu, nema cenu mi psat, je 
konec, jsem mrtvej!“ znìl text SMS zprá-
vy, kterou Špièník v pátek veèer ode-  
slal svojí pøítelkyni, která se vzápìtí tím 
zrníèkem mìla stát.

Tu ženskou si nabalil pøed pùldru-
hým rokem. Jmenovala se Alžbìta, byla 
svobodná, on mìl za sebou èerstvì roz-
vod, bylo mu nìco málo pøes ètyøicet, 
ona trochu mladší... Byla hodná, sta-
rostlivá, až se divil, že jí žádnej z pøe-
dešlých vztahù nikdy nevydržel na tak 
dlouho, aby se vdala a mìla dìti. Byla 
taky tolerantní, což oceòoval. Špièník  
byl tramp do morku kostí, i když ona ne, 
alespoò zpoèátku s ním párkrát vyra-   
zila a zdálo se, že jí spoleènost jeho 
kamarádù vyhovuje. Pozdìji sice její 
zájem ochladl, ale poøád pro nìj nebyl 
problém kterýkoliv víkend vyrazit ven. 
Zaèali spolu žít, nastìhovala se k nìmu 
do podnájmu, a pak se všechno pomalu 
ale jistì zaèalo mìnit. Respektive, ona 
se snažila zmìnit jeho. A to od základu.

Osudnou zprávu odeslal z jedný pod-
brdský hospody, kde se právì odehrá-
vala rozverná merenda, poøádaná na 
oslavu padesátin jeho dobrýho kama-
ráda Benyho. A právì odjezd na tuhle 
oslavu spustil další vlnu dobrých rad        
i výèitek od jeho partnerky. Že už ne-   
má na starý kolena blbnout, ale zaèít se 
chovat serióznì, že má omezit alkohol          
a kouøení, že urèitì zase bude pojídat 
polospálený uzeniny a další nezdravý 
jídla, což škodí jeho zdraví. Docela rád 
ujel na vandr, ale i tam ho díky mobil-

nímu operátorovi dostihla. Napøed te-
lefonáty, a když je pøestal brát, esem-
esky. To všechno k pobavení ostatních 
pardù. Pøipadalo mu ubohý vypnout 
telefon, tak alespoò ztlumil vyzvánìní     
a odbíhal pøíležitostnì odpovídat a uklid-
òovat ji. Pøedsevzal si, že bude slušnej  
a na každou zprávu odpoví. Bylo to ale 
nároèný, proto udržoval odhodlání alko-
holem. Co kárající esemeska od ní, to 
velkej panák. Kolem pùlnoci se nad lo-
kálem rudohnìdì zatáhlo a zaèaly pršet 
fernety, který oslavenec dával k dobru. 
Díky tomu se Špièník rychle ocitnul na 
pokraji schopnosti smysluplnì obsluho-
vat telefon a zøetelnì cítil, že rychle 
ztrácí schopnost se udržet na nohou. 
Rozlouèil se s ostatními a vydal se tmou 
na svùj oblíbenej camp ve vojenským 
pásmu. Z posledních sil odeslal výše 
uvedenou zprávu, která mìla podle jeho 
pøedstav znamenat, že už má dneska 
dost pití, jde spát a nemá cenu mu dál 
psát.

Alžbìta nevìøícnì zírala na displej     
a propadala panice.

„Chce se zabít! Já ho dohnala k se-
bevraždì!“ 

Na její esemesky nereagoval, telefon 
nebral. Horeènì uvažovala, co musí udì-
lat. Brácha! Dìlá u záchranáøù, ten si 
bude vìdìt rady.

„Musíš nìco udìlat, Martine, jinak to 
nepøežiju. Do smrti bych si to vyèítala,“ 
breèela do telefonu. Její bratr záchranáø 
Martin mìl právì službu na dispeèinku.

„Uklidni se, ségra, nebude to tak hor-
ký,“ servíroval jí tìšínský jablíèka.

Marnì. Jen na sebe pøivolal pøíval 
výèitek, že je mu jeho vlastní sestra lhos-
tejná, doprovázenej srdceryvným hys-
terickým pláèem.

Esemeska
Jan Frána
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Vìdìl už svý. Alžbìta si tímhle svým 
neš�astným pøístupem vždycky doká-
zala spolehlivì zlikvidovat každej vztah    
a pøimìt jakýhokoliv chlapa k panický- 
mu útìku. Proto byla poøád ještì neza-
daná a on jí coby sourozenec zbyl, pro-
tože se ségrou se prostì rozejít nedá. 

„Dostala dalšího,“ uvìdomil si. Byla 
to škoda, tenhle díky svý témìø flegma-
tický povaze vypadal hodnì nadìjnì. 
„Víš co, øekni mi, kde je, a já tam pošlu 
sanitku, jo?“ rozhodl se jí pomoci.

O chvíli pozdìji už byl sanitní vùz na 
cestì do oné hospody.

Špièník se ve stavu znaèný podrou-
šenosti prodíral ke svýmu campu. Ve 
tmì napøed ztratil baterku a o chvíli poz-
dìji i cestu. Teï zrovna pekelnì nadával, 
protože zakopnul a vletìl rukama pøímo 
do ostružiní, který ho bolestivì zdrápalo 
na pøedloktí. Ale byla to i klika, uvìdomil 
si, že právì takový hustý ostružiny ros-
tou na vysejpce pod campem. Za de-  
set minut se už svalil pod pøístøešek       
a hned jak na sebe natáhnul spacák, 
tvrdì usnul.

„Martine, máme problém,“ volal kole-
ga ze sanitky. „Ten chlapík už v hospo-
dì není, øíkají tu, že se sbalil a šel nì-
kam do lesa. Prej vypadal dost znièenì, 
dostal nìjaký špatný zprávy.“

„Do háje! Víte kam?“
„Jo, ukázali mi to na mapì, ale se 

sanitkou se tam nedostaneme.“
„Do háje,“ zopakoval Martin, „pošlete 

mi souøadnice, zkusím zjistit, jestli je tam 
nìjakej jinej pøístup. Snad si do tý doby 
nic neudìlá.“

Za chvilku mu data dorazily. Bylo to 
špatný. Tam by se dostal jenom nìjakej 
džíp. Nebo vrtulník. Kouknul do mapy     
a zjistil, že má pøeci jenom trochu štìstí, 
sotva tøi sta metrù od udanýho místa by-
la rovná plocha, na který bìžnì pøistá-
valy armádní helikoptéry pøi cvièeních. 

Na chvilku zaváhal, on takovej vzlet 
vrtulníku pøeci jenom není jen tak, pak   
si ale vzpomnìl na hysterickou ségru     
a zvedl mikrofon vysílaèky.

Špièník slastnì chrápal a hlavou se 
mu honily tìžký opilecký sny. Právì byl 
nìkde u øeky, když tu najednou její ti- 
chej šum pøehlušil øev rozbouøený vody. 
Blížila se zátopová vlna. Zaèal se ve 
spacáku zmítat, protože se v tom snu 
právì topil. Pak se na nìho nìkdo vrhnul 
a tahal ho z vodního pøívalu ven. Napùl 
se probudil a obtížnì se vracel do reality. 
Jeho alkoholem opojenej mozek se s ní 
nedokázal srovnat, zvláš�, když ani po 
probuzení ten rachot neustával a poøád 
ho nìjaký cizí ruce tahaly a vlekly. Zmohl 
se jenom na chabej a nekoordinovanej 
odpor.

„Je ožralej jako prase,“ konstatoval 
jeden ze záchranáøù, „jseš si jistej, že je 
to sebevrah?“

To už ho mìli pøipoutanýho na no-
sítkách a šoupali ho do vrtulníku. Druhej 
ho prohlížel.

„Možná jo, podívej na ty ruce!“ ukázal 
na pøedloktí, plný krvavých ran a šrá- 
mù, který si Špièník pøivodil pádem do 
ostružin.

„Jo, jenže ty rány jsou mìlký a za-
schlý, takhle by se asi tìžko zabil.“

„Možná na to byl moc ožralej, nebu-
du riskovat, že až vystøízliví, vylepší to. 
Vezmeme ho na psychiatrii, oni si to tam 
rozhodnou sami.“

Kejvnul na pilota a motory helikoptéry 
nabraly otáèky.

„Nepøeskoèilo ti?“ volal ráno Martino-
vi jeho dávnej kámoš, doktor z psy-
chiatrie, „poslals mi sem opilce, kterej na 
nìjakou sebevraždu nemìl ani pomyšle-
ní. Kvùli tomu jsi vypravil vrtulník?“

„A co ty rány na rukách? Kluci øíkali, 
že mìl zkrvavený pøedloktí.“
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„Øíká, že se poškrábal o nìjaký trní. 
A já mu vìøím, vypadá to tak, rozhodnì 
to nejsou øezy, tìch už jsem pár vidìl.“

„Doprèic, to je prùšvih,“ vydechl Mar-
tin a vzápìtí doktorovi odvyprávìl celou 
tu story se svou hysterickou sestrou.

„Takže pokud tomu dobøe rozumím, 
jste oba v pìkným maléru.”

„Spíš já, ségra mi volala na soukro-
mej mobil, ani to nešlo pøes sto dva-
náctku. Pøece ji nemùžu prásknout.“

„Na kolik takovej planej vzlet pøijde?“ 
zeptal se doktor.

„Ani se neptej,“ odtušil Martin, „hele, 
musíš mi pomoct! Už kvùli Alžbìtì, tohle 
by ji znièilo. Nech si ho tam pár dní, jako 
že ty sebevražedný sklony opravdu mìl, 
prosím.“

„Víš, co po mnì chceš? Co lékaøská 
etika?“

„A co kamarádství?“ nedal se Martin.

O mìsíc pozdìji Špièník koneènì 
dorazil do práce. Napøed nechápal, co    
a proè se stalo, i když pøedpokládal, že  
v tom má prsty Alžbìta. V blázinci do   
nìj rvali nìjaký prášky a každou chví-     
li mu nìkdo cpal, jak je život vzácnej      
a krásnej. Jako by to nevìdìl. Marnì 
vysvìtloval, že je to celý omyl, naopak, 
èím víc si stál na svým, tím víc toho do 
nìj hustili. Když mu došlo, že takhle by 
se odtud nedostal, snažil se jim vyho- 
vìt. Nakonec si posypal hlavu popelem, 
pøiznal, že sebevražda byla chyba a dì-
lal všechno, co po nìm chtìli. A teï byl 
venku s pocitem, že už má všechno za 
sebou. Nemìl.

„Podívej, Franto, zakázek je málo, mu-
seli jsme sáhnout k reorganizaci a snížit 
stavy. Takže ode dneška ti bìží výpo-
vìdní lhùta. Vezmi si svoje vìci a mùžeš 
jít domù. Za dva mìsíce si pøijï pro zá-
poè�ák,“ pøivítal ho šéf bez obalu.

„Šéfe, to mi nemùžete udìlat,“ pro-
testoval, „teï jsem pøišel o spoustu pe-
nìz a nemùžu bejt bez práce. Na krku 
mám splátky a dlužím za nájem a ali-

menty. Vždy� jsem byl z nejlepších, to 
pøeci víte!“

„Byl jsi, Franto, ale dobøe víš, proè tì 
zavøeli do blázince. Já nebudu riskovat, 
že tì tady jednou najdeme obìšenýho 
na klice, dovedeš si pøedstavit, jakej by 
to byl prùšvih? Pøišel bych o zákazníky, 
kdyby se to rozkøiklo. To by mi mohlo 
položit firmu! Je mi líto.“

Šel domù, do svýho podnájmu. Už 
vèera, když ho pøivezli, zjistil, že Alžbì- 
ta si sbalila vìci a odstìhovala se. Ani   
se nedivil. Byl radši, že je pryè, nebyl si 
jistej, co by udìlal, kdyby ji tam našel. 
Asi by z toho byl prùšvih ještì daleko 
vìtší. Uvaøil si kafe a pøemýšlel, co dál. 

„Práce v háji, prachy žádný. No co, 
žít se musí dál. A než si nìco najdu, 
aspoò si užiju pár vandrù. Už mi to chy-
bí. Doufám, že mi kluci alespoò vzali      
z campu vìci. Musím se jim ozvat.“

Jeho úvahy pøerušil dveøní zvonek.
„Tak to jsme si nedomluvili,“ spustila 

domácí bez pozdravu, „dlužíte mi za 
nájem. Tohle je poèestnej dùm. Já tady 
blázna nechci! Ani se nedivím paní 
Alžbìtì, že se od vás odstìhovala. Chu-
dinka z toho byla celá špatná, když mi   
to vyprávìla. Máte okamžitou výpovìï, 
sbalte si vìci a do zítra a� jste pryè!“

Špièníkovi došlo, že se právì stal 
bezdomovcem.

Hajnej se drápal pasekou do kopce. 
Byl na pravidelný obhlídce rajónu a prá-
vì se chystal na inspekci trampskýho 
campu, kterej už pìknou øádku let stojí 
tady pod vrcholem kopce. Když se k nì-
mu pøiblížil, uvidìl obrázek, kterej ho 
vydìsil. Na paøezu tam sedìl zarostlej, 
špinavej a na pohled zdrchanej chlap,     
v ruce skoro vypitou flašku rumu, vedle 
sebe zapíchlou kudlu a na vìtvi nad ním 
pøehozenej provaz se smyèkou. Hajnej 
váhal jenom chvilku a pak pomalu, aby 
na sebe neupozornil, vytáhl mobil a vy-
toèil stodvanáctku. 
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Josef Koenigsmark 

Útìk z vìzení
Do cely B III-9 ve vìznici George-

Bähr-Strasse 5 v Drážïanech jsem se 
dostal z terezínské Malé pevnosti kon-
cem ledna 1945. Napøed se mi tu po 
otøesných zážitcích v Terezínì docela 
líbilo. Byl tu klid, žádný øev esesákù, usi-
lujících o našincovo bezživotí. Pár facek 
jsem dostal jenom jednou pøi procházce 
na dvorku, kde jsem pro pobavení smut-
ných heftlinkù zaèal imitovat hitlerovský 
„parádešrit“. Pravda, strava tu byla chu-
dièká, krajíèek chleba jako závojíèek tak-
øka prùhledný, ale co… Na cele jsem byl 
ze zaèátku sám, konal jsem rùzné cviky, 
øeènil jsem k neviditelnému davu z vì-
zeòské štokrle a lepil jsem pytlíky. Vy-
myslel jsem si na to stachanovskou me-
todu, která znamenala velký poèet pytlí-
kù, ale nikterak nezaruèovala, zda se bu-
dou otvírat. Zøejmì jsem dosáhl rekordu 
v odvádìných stozích pytlíkù „Kraftkeks“, 
protože se na mì pøišli podívat zástup-  
ci té firmy a ptali se, mám-li nìjaká pøá-
ní. Vyslovil jsem touhu po tìch kraftkek-
sech, naèež znechucenì odešli. 

Pak mi dali do cely spoluvìznì, jaké-
hosi automechanika Schmidta z nedale-
ké obce Bad Schandau, který zcizoval 
národnìsocialistický majetek ve zbrojním 
závodì. Tohoto Schmidta vodili dennì do 
vìzeòských dílen pracovat; povídal mi, 
že jim tam zadává práce nìjaká firma 
Lorenz-Feinmechanik Dresden. Jak se 
pozdìji ukázalo, byla to cenná informa-
ce. Jinak mì Schmidt pøesvìdèoval, že 
Drážïany nebyly dosud bombardovány 
proto, že po válce pøipadnou Èeskoslo-
vensku. Protože v base je èlovìk ocho-
ten vìøit kdejaké blbinì, bavili jsme se    
o tom tak dlouho, až jsme tomu docela 
uvìøili. A tak se stalo, že když v úterý    

13. února veèer houkali nálet, zùstali 
jsme poklidnì hajat na svých štrozo- 
cích. A najednou buch-bác a svìt kolem 
nás se zaèal svíjet. Okénko se vysypalo, 
venku záøily výbuchy. Tak jsme honem 
vletìli do šatù a do bot. Špatný prorok 
Schmidt se zabalil pøes hlavu do deky    
a kvílel pištivým hlasem. Já jsem bles-
kovì dospìl k úvaze, že dveøní prostor   
v tlustých zdech je pøece jen kryt a také 
se dveøe mohou tlakem rozštípnout        
a pak… Dal jsem si slamník na hlavu      
a hrùza mì drtila. Trvalo to asi dvacet 
minut. Když všechno utichlo, vydrápal 
jsem se na okénko a s úžasem jsem 
zíral ven. Všechno hoøelo, celá obloha 
hoøela. 

Tím okénkem jsem vždycky pozo-
roval obzor, byla tam v dáli vidìt silnice   
a podle mého pozorování slunce vedla 
na jih, do Èech… Slezl jsem z okna a vy-
nadal jsem Schmidtovi za jeho šuškan-
du. Oblékl jsem se do všeho, co jsem 
vlastnil, prádlo, pyžamo, triko, košile, 
svetr, lyžaøské pumpky, kanadky, sako, 
trenèkot mi zùstal v odvšivovnì a tam 
taky shoøel, a nastrkal do kapes svùj 
majetek: lžíci, mýdlo, kartáèek na zuby, 
fotografii ženy s dìckem (bylo mu šest 
nedìl, když mì gestapo sebralo). Mìl 
jsem ji pìknì zarámovanou v pytlících 
Kraftkeks. Byl jsem rozhodnut pøi jaké-
koli pøíležitosti vzít roha. Pøece nás tady 
nebudou držet? Jenže asi za dvì hodi- 
ny pøiletìly bombarïáky znova. Zapsal 
jsem si pak ráno do deníku, který jsem  
si zhotovil z papíru na pytlíky: „Zdi se 
zmítaly, venku bílo, pak rudo, sypající   
se zdi, øev letadel, strašný svist pum, 
køik…“ To byla noc! Nejhùø pùsobí to,    
že je èlovìk uzamèen (ve III. poschodí). 
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Z mnoha cel bylo slyšet rámus, jak se 
vìzòové pokoušeli v zoufalství rozrazit 
dveøe, zejména když zaznìl pokøik: Feu-
er! a venku letìl po hodiny hustý déš� 
jisker. 

Z našeho okna jsem vidìl hoøet støe-
chu vpravo dvacet metrù ode mne, na-
proti nìkolik barákù praskalo v plném 
ohni… Jednou, když vzduchem zaznìl 
klokotavý, pekelný svist (protože bom-
ba, letící pøímo na vás, nepíská, ale jaksi 
huhlá), jsem si øekl: „Konec!“ Pak byla 
hrozná rána, zdi se rozestupovaly, bom-
ba spadla nìkde naproti nám. Pøíštího 
dne to pøišlo znova. „Znovu se pøes nás 
pøevalilo peklo. Patnáct metrù naproti do-
stala trefu kotelna a vedlejší køídlo C. 
Odvážil jsem se kouknout z okna, do vý-
še letìla stìna z cihel a trosek a zas 
dolù, kotle vybuchly, pára s hrozným hu-
kotem tryskala do výše, bomby, mlácení 
do dveøí, zase jsme ušli smrti o zlomek 
vteøiny. Ještì v noci vybuchují èasované 
pumy. Spíme obleèení, kuchynì je také 
rozbitá, voda není, elektrika nefunguje, 
nic. A pøesto jsme poøád zamykáni a vy-
dáni smrti všanc. V noci nìkolikrát volán 
poplach. Tvoøíme takový ostrov v obec-
ném požáru, jehož rudá záø nám celou 
noc svítí oknem.“ Potom dopoledne cho-
dila od cely k cele komise vyšetøující 
škody a úrazy. U nás se zeptali, zda 
nìco potøebujeme. Pøihlásil jsem se, že 
potøebuju nùžky na manikýru. Nìco za-
øvali a šli pryè. Mìli jsme hlad, až jsme 
šilhali. Pøinesli nám trochu vody a nìja-
ké šlichty, ve všem skøípalo rozdrcené 
sklo. A venku poøád hoøelo. Pøišel ètvrtek 
15. února.

Dopoledne byl najednou hlášen ná-
let – a dveøe cel se zaèaly odmykat!   
Náš kalfaktor, medik Kufner z Plznì, kte-
rý mi nosíval kousky novin a semtam nì-
co do úst, mìl na hlavì pøílbu Luftschutz 
a volal, že máme bìžet dolù na dvùr. 

Popadl jsem dvì deky a pádil po želez-
ném schodišti dolù volaje: „Plzeòáci, za 
mnou!“ Mìl jsem (bláhovou) pøedstavu, 
že se nám podaøí v sevøeném šiku pro-
bìhnout i branou ven. Schmidt se mi 
nìkde ztratil. Dorazil jsem na dvùr v èe-
le asi patnáctièlenného houfce heftlinkù, 
mezi nimiž byl napø. bývalý plzeòský 
„vladaø“ Petr Nìmejc, dr. Šperl a øada 
dalších, mezi nimi mí dva nejbližší kom-
plicové a druhové z Malé pevnosti, Fran-
tišek Wolf a Bohumír Kaòák, který nám 
ustaviènì vykládal, že k nim práskla 
bomba, dveøe se rozštíply a jimi se na  
nì vyplazil zelený jazyk, ukazoval nám  
to názornì. Jenže v bránì stála ozbro-
jená hlídka, vedle na zdi, kterou jsem si 
vybral na zteè, se vynoøili esesmani se 
samopaly – a náš houfec se rozpadl.   
Na dvoøe panoval ruch jako v mrave-
ništi, pohybovalo se tu semtam asi dva 
tisíce vìzòù, vydìšených, vyhladovìlých.

Babylon jazykù. Rozbili jsme ka-
menem pouta nìkolika odsouzencùm      
k smrti, kteøí mìli ruce pøivázané pod 
bradou a èekali tu na vypršení lhùty    
100 dnù po rozsudku, než pùjdou pod 
sekyru. Ta tady na Georg-Bähr tloukla 
dennì od pùl páté. Asi hodinu se nic 
nedìlo.

Domnívám se, že nacisté nechtìli 
nálety pøijít o tolik vzácných vìzòù          
a hodlali nás nìkam odtransportovat.      
V té apokalypse to asi nešlo. Obloha  
nad našimi hlavami byla jen letící pla-
meny a dým. A tak se najednou vyhrnuli 
bachaøi a zaèali vìznì hnát zpátky do 
budovy. My tøi jsme si øekli, že nás tam 
nedostanou, a zaèali jsme se tlaèit na 
konec zástupu. Tam jsem spatøil nápis 
„Zum Luftschutzraum“. Hbitì jsme do 
tìch vrátek skoèili a utíkali po schodech 
dolù. Byl tam skuteènì letecký kryt, kde 
zøejmì byly ženy a postižení z okolí vìz-
nice. Uzøeli jsme vedle ocelových vrat 
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døevìná dvíøka, kopli jsme do nich a octli 
se v šerém sklípku. Byl asi do poloviny 
zasypán brambory, u stìny stála jakási 
almara. Tu jsme bez váhání vypáèili.

Bylo v ní nìkolik lahví zavaøených 
švestek, které jsme hltavì snìdli. Pak 
teprve jsme zaèali uvažovat. Zùstane- 
me tady v tom sklepì. Když nás na- 
jdou, mùžeme tvrdit, že jsme hned po 
pøíchodu na dvùr vyhledali protiletecký 
kryt, majíce strach z náletù. Jinak tu zù-
staneme a v noci se uvidí. Dali jsme 
dohromady své vìdomosti, nebo� jsme 
každý byl na jiném oddìlení.

Oddìlení C bylo do tøetiny zkoseno, 
zcela vyhoøely domy dozorcù a kance-
láøe, plnou dostala kotelna a kuchynì. 
Zalezli jsme si za brambory, pøitiskli se 
ke zdi a zabalili se do mých dek.

Také jsme hlodali syrové brambory. 
Vzpomnìl jsem si na Amose Wentwortha 
v jedné povídce od Jacka Londona, který 
totéž èinil proti kurdìjím. Kamarádi mi 
naznaèili, že jsem debil. Za nìjaký èas 
bylo ze dvora slyšet vyvolávání jmen. 
Wolf vyslovil domnìnku, že se propouští 
na svobodu a my bychom mìli jít naho-
ru a na akci se podílet. Kaòák a já jsme 
to zavrhli. (Pozdìji se ukázalo, že hleda- 
li vìznì podle seznamu; my tøi jsme se 
nehlásili, a tak kluci soudili, že jsme buï 
uhynuli anebo utekli.) Èas plynul pomalu. 
Do sklípku se uchylovaly ženské z krytu 
za úèelem úlevy, v té tmì nás nevidìly, 
ale my jsme už byli rozkoukaní. Z krytu 
se ozývaly rozèílené hlasy, obèas nìkdo 
zabìdoval: „Meine Kinder…“ Koneènì 
pøišel veèer, vedle si øíkali: Also, bom-
benlose Nacht, zamkli vrata. Jistý èas 
jsme èekali, pak jsme vylezli po scho-
dech ven. Protože celý svìt byl zøej-    
mì složen z plamenù, bylo dobøe vidìt. 
Kolem nás se tyèily všelijaké trosky, ale 
nikde nebyla možnost se dostat ven       
z vìznice. Asi dvì hodiny jsme lezli sem 

a tam, skrývajíce se v dìrách po bom-
bách, když nìjaký bachaø svítil baterkou.

Vyprávìl jsem kamarádùm, že se 

musíme dostat na tu silnici na jih. Wolf 

øekl, že si pamatuje, kudy se chodí na 

ten dvorek pøed strojovnou, kam se za 

normálních vìzeòských èasù chodilo 

dennì na ètvrthodinovou procházku na 

vzduchu (to Nìmci pøísnì dodržovali). 

Jenže to se muselo projít hlavním trak-

tem vìznice a ten byl nepoškozený. 

Dlouho jsme neváhali.

Vstoupili jsme do budovy. Nìkolik pa-

ter s železnými ochozy, tu a tam zabli-

kala bachaøova baterka. Z cel se ozý-

valo bzuèení jako z vèelího úlu, heftlin-

kové si vzrušenì povídali o údìsných 

zážitcích. Dole byla tma. Jeden za dru-

hým jsme se plazili podél zdi, Wolf nás 

vedl.

Náhle tiše sykl. Jak jsme se dlanìmi 

dotýkali stìn, nahmatali jsme èlovìka, 

který tam stál jako pøimražený. Nikdo      

z nás ani necekl. (Po dlouhé dobì jsem 

jednou slyšel vyprávìt nìjakého pána, 

který líèil, jak v Drážïanech nešel do 

cely a èekal na chodbì na pøíležitost 

uprchnout. „Pøedstavte si,“ povídal, „òácí 

tøi volové se plazili vokolo mì, šáhali na 

mì a nechali mì tám!“)

Táhli jsme se dál a skuteènì jsme 

dorazili k vrátkùm na procházkový dvo-

rek, plný jam a výmolù. Rychle jsme vlí-

tli na zboøeninu strojovny. Nìkteré kusy 

byly ještì horké. Nìjaký bachaø pøejel 

zboøeninu baterkou, schovali jsme se do 

trosek a pak pokraèovali v lezení. Za ko-

telnou byla hradba, kterou jsme celkem 

snadno pøelezli a utíkali po širém dvo-  

øe, hoøící Drážïany svítily. Dorazili jsme 

k další hradbì a ta byla moc vysoká. 

Pomohli jsme si jakousi králíkárnou, vy-

šplhali na høeben zdi a na druhou stra- 

nu jsme prostì spadli. Tenkrát už bylo 
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pøedjaøí, pùda byla rozmìklá, pøistáli 

jsme mìkce. Vstali jsme z bláta. Vìznice 

stála na okraji mìsta na návrší. Pod 

námi planulo moøe ohnì. Nìkteré domy 

jasnì plápolaly, jiné se dusily v ohòových 

mracích. Pøipadalo mi, že ty domy vyjí 

hrùzou, èerné díry oken vypadaly jako 

vydìšené oèi. Ale bylo ticho, podmalo-

vané jen praskotem, vytrvalým, dìsným. 

A z toho hoøícího mìsta jsme vidìli vy-

cházet prùvody lidí, schoulených a zni-

èených, nesli dìti, kufry, rance, šli z ho-

øícího mìsta a všichni strašnì mlèeli. 

Nám však to bylo v té chvíli jedno. 

Ostatnì to byli naši nepøátelé, èert je 

vem, a my byli na svobodì! Na svobo-

dì, kterou jsme si vydobyli sami. „Pá-

nové, my jsme svobodní,“ øekl nìkdo      

z nás. Utrhli jsme si z krkù motouzky       

s kovovým èíslem (já jsem mìl Nr. 4328), 

zahodili mé deky, protože byly oznaèe- 

ny razítkem vìznice, a Wolf s Kaòákem 

si zamazali bahnem tøi èervené štráf-   

ky, kterými nás oznaèovali v Terezínì.   

Já jsem mìl kalhoty bez proužkù, pro-

tože tìsnì pøed odjezdem z Terezína 

jsem pøi práci spadl do kotle s asfaltem           

a vyfasoval jsem nové lyžaøské kalhoty, 

co mi poslali z domova. Hned jsme se 

dali na cestu smìrem na jih. Pod vìznicí 

jsme se pøipojili k prùvodu vybombardo-

vaných. Pomáhali jsme jednomu muži 

tlaèit vozík a je to ošklivé, co jsme udì-

lali, jenže my mìli hlad, tak jsme hmata-  

li po nákladu, roztrhli jeden pytlík, v tom 

byla cibule, a tu jsme mu snìdli. Dora- 

zili jsme koneènì na obzor a ta silnice, 

co jsem ji vyhlížel z okénka cely, byla 

skuteènì silnice do Èech, Teplitz-Schö-

nau, stálo na tabulce.

Zanedlouho jsme došli k hostinci. 
Jako správní heftlinci jsme mìli v ruká-
vech kabátù zašité marky, ty jsme vy-
párali a koupili si v hospodì polévku; 

protože si nás hostinský pitomì prohlí-
žel, vyrazili jsme rychle na další pochod. 
Za chvíli u nás zastavil autobus.

„Ausgebombte?“ zeptal se øidiè a po-
zval nás dovnitø. „Príma,“ øíkali jsme si, 
„Germáni vozí své uprchlé vìznì auto-
busem…“ Autobus nás zavezl do mìs-
teèka Possendorf a øidiè nás poukázal  
do sbìrného tábora pro vybombardo-
vané ve velikém zájezdním hostinci.    
Sál byl plný uprchlíkù. Provedli jsme       
v popelníècích sbìr špaèkù a blaženì 
jsme kouøili. Pak jsme se usnesli, že ne-
má cenu meškat v nìjakém táboøe a že 
budeme pokraèovat v krasojízdì. Když 
jsme z budovy vyráželi, pøipojila se         
k nám zavalitá dívka se dvìma kufry; 
vyložila nám, že je Ukrajinka a že utíká  
z totálajnsacu. Nabádali jsme s Kaòá-
kem Wolfa, aby dívce pomohl nést kuf- 
ry jako gentleman, ale on nás drsnì 
odkázal do patøièných mezí. Šli jsme 
ostrým pochodem po „naší silnici“, byla 
mlhavá noc. Asi po pùl hodinì jsme do-
spìli na kopec a tam v táhlé zatáèce 
najednou zaznìlo „Halt!“ a z mlhy se 
vynoøili tøi esesáci. Zakleli jsme, ale ne-
dalo se nic dìlat. Esesáci se ujali nejdøív 
té Ukrajinky, která mìla jakési doku-
menty.

V hlavì mi, jak se øíká, šrotovalo. 
Jediný jsem z nás tøí umìl nìmecky, 
takže jsem postoupil dopøedu, když se 
velitel hlídky obrátil k nám. Øekl jsem 
mu, že jsme vybombardovaní èeští dìl-
níci z Drážïan. Ta tragédie krásného 
mìsta pùsobila i na esesáky. Zakýval 
hlavou a povídá: „Hm, a kdepak jste       
v Drážïanech pracovali?“ Ozáøil mì 
Duch Svatý, vdìènì jsem vzpomenul    
na pištícího Schmidta a øekl jsem pevnì: 
„U firmy Lorenz.“ „Aha,“ vece esesák, 
„Feinmechanik, nicht wahr?“ „Jawohl, 
Herr…“ chtìl jsem øíct „Kommandant“, 
jak jsme museli nazývat všechny eses-
many v Terezínì, copak kdyby… „Nemù-
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žete se tady toulat po silnicích,“ pravil 
esesák. „Dám vás dovést zpátky do Pos-
sendorfu, tam se pøihlásíte ve sbìr-   
ném táboøe, ráno dostanete náhradní 
dokumenty a budete nìkam odtranspor-
továni!“

Dìkujeme pìknì. Jeden esesák si 
nasadil bodlo na pušku a už jsme ma-
šírovali s kopce dolù.

Bohouš Kaòák, který býval øeckoøím-
ským zápasníkem 105 kilo (nyní mìl 65), 
mínil, že by toho vojáka mohl „cinknout“ 
a my bychom prchli. Vymluvil jsem mu 
to, protože pøi našem pøípadném dal- 
ším polapení by „cinknutí“ esesáka ved-
lo k neblahým dùsledkùm. Tak nás ese-
sák odevzdal v táboøe, nám už známém. 
Ukrajinka si ustlala pod jedním stolem, 
my jsme klimbali na lavicích. Ráno pøišel 
jakýsi zlatem vyzdobený funkcionáø SA, 
také se nás ptal, co jsme zaè, a øekl   
nám, že vybombardované Nìmce budou 
odvážet autobusy, kdežto my auslendøi 
pùjdeme dál pìšky. Že pøijde oddíl Vla-
sovovy armády a tomu že nás svìøí. Pak 
pøijela polní kuchynì Nationalsozialis-
tische Volkwohlfahrt a rozdávala chléb    
a margarin a náhražkovou kávu; šli jsme 
si pìtkrát. Sál „tábora“ se postupnì 
prázdnil, až jsme tu byli pomalu sami. 

Zlatem vyzdobený funkcionáø nám 
sdìlil, že si máme jít na policii pro ná-
hradní dokument. Pøes odpor svých dru-
hù, kteøí hodlali neprodlenì pokraèovat  
v útìku, jsem se odebral na policejní 
stanici, kde bylo nìkolik Schupo. Mávli 
nad mým požadavkem rukou a poslali 
mì na dvùr. Tam že máme èekat na pøí-
chod Vlasovcù. Na dvoøe jsme se setka- 
li s dvìma èeskými dìlníky, kteøí utekli     
z nedalekého Tharandtu pøedstírajíce, že 
jsou vybombardovaní z Drážïan. Jeden 
se nade mnou smiloval a daroval mi èer-
ný gumák, tehdy nazývaný „policajt“, jen 
trochu natržený. Jenže my jsme byli do 

hola ostøíhaní a to dìlníky zaujalo. „Hele, 
vy jste byli v base?“ To jsme jim nemohli 
pøiznat, a tak jsem jim vysvìtlil, že jsme 
mìli v ubikaci vši a závodní lékaø nás  
dal oštucovat. No, vzali to. Mìli také 
uzené maso z domova (byli z Moravy)    
a pohostili nás, dravce laèné. Za hodinu 
se pøišátral „oddíl Vlasovovy armády“. 
Bylo jich ke tøiceti, nemìli zbranì, jenom 
obsažné pytle. Policajti jim øekli, aby nás 
odvedli do okresního mìsta Dippoldis-
walde, a šlo se pøes lesy. Vlasovci byli 
úžasní vojáci. Vyprávìli nám, že nejlepší 
vojna byla v Maïarsku, tam že „mnógo 
špeku“.

Jeden – byl až z Vladivostoku – mi 
kus špeku vìnoval a na mùj dotaz pro-
hlásil, že „Hitler je sviòa, Stalin je sviòa  
a Vlasov bolšája sviòa“. Za takové dvì 
hodiny jsme se došmarhali, protože Vla-
sovci nepospíchali, do Dippoldiswalde,    
a tam jsme jim utekli a schovali se v jed-
nom prùjezdu. Když ozvuk jejich pod-
kùvek na dláždìní zanikl, vylezli jsme 
ven. Zeptal jsem se, kde je Arbeitsamt,   
a pøes protesty svých spoluuprchlíkù 
jsem zašel do kanceláøe, oznaèené „Lei-
ter“. Slušnì jsem pozdravil ztopoøenou 
pravicí a ohlásil, že jsme skupina vy-
bombardovaných èeských dìlníkù. První 
otázkou pana vedoucího bylo, zdali jsme 
už jedli, a když se dozvìdìl, že ne, dal 
mi ten slušný èlovìk poukázky do zá-
vodní jídelny. Pak se zeptal, jestli jsme 
pekaøi nebo øezníci, jinak že nás ne-
potøebuje a abychom šli dál. Chtìl jsem 
to od nìj písemnì, ale on mì vyhnal.     
V závodní jídelnì jsme pojedli brambory 
s jakousi omáèkou, kuchaøky se omlou-
valy, že jsme pøišli pozdì a maso už 
není. Zase došlo k trapnému dialogu, 
protože my heftlinci jsme byli z Terezí-  
na zvyklí požívat zemáky neoloupané, 
nebo� i slupka byla cennou živinou,         
a moravští hoši se na nás s odporem 
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zahledìli økouce: „Prasata, vy si nelou-
pete brambory?“ Odvìtil jsem jim, že 
máme pøece spìch, ne? A už jsme si to 
hnali krásnou cestou údolím smìrem do 
Èech. Okolo jsme vidìli ty saské vilky, 
ale nás nic nezajímalo, žádné krásy pøí-
rody, nic. Byla už tma, když jsme dopo-
chodovali na kraj mìsta Schmiedeberg 
in Sachsen. A tu ze tmy „Halt“, esesáci    
s pejskem, kopli nás do zadkù a už nás 
hnali. Vrazili nás do sálu místního di-
vadla. Na jevišti byli nìmeètí vybombar-
dovanci, dole v sále v kupách slámy roz-
lièní pochytaní cizinci; byli tu Italové, Pol-
ky, Francouzi a také dva Èeši. Asi tak 
osmdesát lidièek. 

Uvažovali jsme, máme-li hledat, kde 
nechal tesaø díru, když do sálu vešel 
elegantní esesman (mìl dokonce ruka-
vièky) a pokoušel se poøídit seznam pøí-
tomných. Já jsem èlovìk tzv. úèinlivý, pøi-
pojil jsem se k nìmu, a anžto ovládám 
aspoò pár slov z každého jazyka, do-
mluvil jsem se se všemi. Esesmana to 
nadchlo a po krátkém prokádrování (od-
kud, kam?) mì jmenoval velitelem tábo-
ra. Tak vida, jaká kariéra pro uprchlého 
vìznì. Marnì jsem protestoval, že jsme 
s nervy kaput, nic nemáme, o všechno 
jsme pøišli, esesák prohlásil, že Schmie-
deberg je lázeòské mìsto, že se tu 
pìknì zotavíme po zažitých strázních,  
já že budu velitelem a mí kamarádi že 
dostanou práci. A odešel. Mí kamarádi 
mi spílali. Leè co! Zorganizoval jsem 
tábor. Naøídil jsem, aby byly z lavic se-
staveny jakési ulice, ty vymeteny, slá- 
ma shromáždìna jen ve vymezených 
prostorách, které jsem pøidìlil jednotli-
vým národnostem. Esesman pøišel zno-
va a jeho potìšení z krásného tábora 
neznalo mezí. „Takového velitele jsem tu 
ještì nemìl,“ pochválil mì. Ó, to høálo! 
„Ale ti lidí mají hlad,“ poznamenal jsem. 
Esesák mì ujistil, že vše bude v po-

øádku, a skuteènì – za pùl hodiny pøi-  
šly báby s hrnci a koši a všem národùm 
se dostalo skývy a bryndy, sýrce tave-
ného a umìlého salámu z uhlí. Národy 
mì chválily rùznými jazyky. Ještì jsem 
proorganizoval WC pro muže a ženy       
a šlo se spat. Wolf a Kaòák navrhli, aby-
chom Schmiedeberg opustili, a to hned. 
Namítl jsem, že mi ten esesák øekl, že 
má stíhací èetu se psy. 

Pak jsem ale vyložil karty. Ještì v ce-
le jsem si totiž z tuhého papírového pru-
hu, kterým se svazovaly po stovkách 
pytlíky Kraftkeks, vyrobil karty a dennì   
jsem si je vykládal; ty mi prorokovaly,   
že v tìchto dnech budu na svobodì. 
Proto jsme jim vìøili, a když nám teï 
vyložily, že nemáme utíkat, poslechli 
jsme. Ráno jsem esesmana zase zapøí-
sahal, aby nás pustil, kdepak, ani sly- 
šet! Takový skvìlý Lagerführer! Však  
bys zpíval jinou, kdybys vìdìl, s kým 
máš tu èest, myslel jsem si. Teprve zjitra 
následujícího dne si mì povolal k sobì  
a øekl: „Venku je osm èeských dìlníkù, 
které jsme tu po okolí pochytali. Nemám 
pro nì místo. Nuže, odvedeš je domù!“ 
Nevìøícnì jsem se zeptal: „Do Protek-
toratu?“ „Kam jinam, Mensch! Na kte-  
rých úøadech práce se budete hlásit?“ 
Vyjmenoval jsem mu nìkolik mìst, jako 
Pilgrams, Prossnitz, Olmütz, a on si to 
všechno peèlivì napsal. Chtìl jsem pí-
semný cestovní rozkaz, ale to mi odmítl 
dát. „A co když nás zadrží?“ tázal jsem 
se. „Tak a� zavolají gestapo ve Schmie-
debergu a já potvrdím, že jdete na mùj 
rozkaz!“ Tak jsme se tedy rozžehnali    
se Schmiedebergem. Dali nám balíèek 
na cestu.

Žebral jsem ještì o cigarety, ale 

esesman na mì zaøval: „Mensch, ich  

hab selber nichts!“ Tak jsme vypadli. 

Venku stála tlupa mladých dìlníkù z to-

tálního nasazení. Rozhodl jsem se, že 
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na Nìmce platí organizace, a oznámil 

jsem houfu, že každou vsí budeme po-

stupovat rázným pochodem ve dvojstu-

pu a poslouchat mé rozkazy. Když hoši 

žehrali, udìlal Kaòák ramena a zamru-

èel: „Kdo neposlechne, toho zabiju!“ Pro-

cházeli jsme nìkolika dalšími obcemi, 

ale ježto jsme šli ve vyrovnaném útvaru, 

nikdo nás nezastavil. Tak jsme pøišli až    

k hraniènímu pøechodu z rajchu do Su-

det v Zinnwaldu. Tam nám dal znamení 

nìmecký èetník: „Halt!“

Zaøval jsem: „Abteilung – halt!“ Hoši 

zastavili jako stroj, já zasalutoval a po-

dal hlášení: „Melde gehorchsamst, sku-

pina tøinácti èeských dìlníkù na cestì do 

Protektorátu Böhmen und Mähren se 

schválením gestapa ve Schmiedeber-

gu!“ Èetník pokynul hlavou a zvolal: 

„Gut! Weitermarschieren!“ Zaøval jsem: 

„Abteilung – ...arsch!“ A už jsme byli       

z rajchu venku.

Cesta serpentinami do Teplic už byla 

únavná a vojenskou disciplínu jsme 

zrušili. Došli jsme na teplické nádraží        

a byli ošklivì zklamáni, že všude vládne 

øád a poøádek. Po tìch hrùzostrašných 

dnech v Drážïanech jsme mìli dojem, 

že se Nìmecko hroutí. Jeden z mých ho-

chù øekl, že zná hranici u Postoloprt a že 

tam jsou úplatní pohranièníci. Hoši mìli 

na úplatky dost penìz, rozhodli jsme se 

jet tedy na Duchcov, ale nejbližší vlak jel 

až ráno. Tu se k nám pøitoèil jakýsi mu-

žík a povídá: „Kluci, vy chcete pøes hra-

nice, co?“ 

„Jaks to poznal?“

„To se pozná," øekl. „Jestli chcete, já 

vás pøevedu. Já jsem pøevedl už kolem 

padesáti lidí. Jsem tu na práci, jsem        

z Roudnice.“ 

„A kudy bys nás vedl?“ zeptal jsem 

se. 

„Pøes Terezín,“ znìla odpovìï. Vlasy 

se mi zježily. Terezín! Vìdìli jsme, že 

tamní esesáci v noci poøádají lovy na lidi. 

A my tøi jsme byli známé figury. Jednou 

nám ukazovali pro odstrašující dojem 

jednoho chorvatského dùstojníka, který 

utekl z pevnosti a chytli ho. Byl promì-

nìn v krvavý hranol z masa a kostí – 

zmrzlý. „Pøes Terezín? To ne, my to zná-

me, tam je to nebezpeèné!“ Chlapík 

pokrèil rameny a odešel. Jenže my   

jsme už na tom nádraží zaèínali být 

nápadní. I øekli jsme si: když už hraje- 

me betla, tak ho budeme též flekovat. 

Našel jsem v davu toho chlápka. Vybral 

si od nás peníze (jeden mládenec mu 

prostì dal tisícovku), koupil jízdenky do 

Lovosic a už jsme jeli. „Kluci,“ øekl náš 

vùdce, „musíte mì poslouchat. Když 

øeknu ani muk, tak ticho, když øeknu 

utíkat, tak le�te jako ïábli…“ Vedl nás 

pak cestou, po které jsme chodili jako 

heftlinci na práci do pøístavu. Na køi-

žovatce stála celnice. Náš vùdce volil 

taktiku „pod svícnem bývá tma“, a tak 

jsme se po ètyøech plížili pod okny 

úøední budovy. Terezínská Malá pev- 

nost svítila pochmurnì nedaleko. Nám 

tøem bylo pøece jen trochu ouzko. Pak 

jsme došli na nìjaké pole a chlapík øekl: 

„Už jste doma, kluci! Tamhle jsou Bo-

hušovice, ahoj!“ A zmizel ve tmì.

Dovìtek: Druhé drážïanské vìzení – 

Mathilde – skoro lehlo popelem. Øadu 

vìzòù pøevezli k nám na George-Bähr.   

Z Mathildy také utekli. Napø. prof. Josef 

Skupa. Také tøi naši kamarádi z Terezí-

na, dùstojníci. Došli do Litomìøic, tam se 

nìjak polekali a vrátili se zpátky, dali se 

zase zavøít. Po válce dostali zlaté køí-  

že. Já dostal bronzový. Asi že jsem ne-

mìl tu správnou legitimaci.
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Chodouò 2016
Ivo Fencl

„Oèi jedny!“ Èítá ménì. – Vladimír zná všechno. Témìø.

„Ty si klekni, ty piš lépe, ty se lekni.“ Tebe svlékne.

Ty máš záøi. Ta má svatost. Kalendáøi: Nekaz radost.

Mladí, staøí, èiøí, tupí; tenhle spisovatel kupí.

„Ty jsi objekt a ty pomlè.“ Pamuk, eklekt, stydlín, papuè.

Kolovrátek, zlodìj látek, Hopsal, Fištrón, Karbanátek.

Krupiér i otrok renty; pisálek, jenž nad docenty.

Rocker, Pára. Není k hnutí... ve dvoranì rozhodnutí.

Hochštapler i Harry Kvílel. Moula, pazdrát. Co bys šílel?

Doby znaky, atmosféra; laky, píseò amatéra.

S tísní kritik šrumem kráèí, zatímco mu pivo stáèí,

se Sisyfem meè svùj zkøíží, když se køivda k vrchu blíží.

Tasí. Volá: „Kdo se snaží? – Chybujete!“ Hrdlo svlaží.

„Pouhá óda? Jaká škóda. Oèi najdi! Vzala vóda?“

Jó? Tak hledej. Támhle klovej. Za sebe se ale schovej.

Kapitola? Nebo román? – Bible? Strofa? Hrabal? Korán?

Køiví fantazie papír? Je neštìstím neznat rapír!

Tuhou dobou plynou léta, tak se na mne nìjak slétla,

avšak èase, já tì neznám; ještì tu mám dlouhý seznam.

Nabít kanón, pohøbít flakón, nezapomeò, co øek Platón:

Muška jenom, muška zlatá, to jsou plata. Vrchovatá.

Práce s díly? Krát mé síly! Havran? Fikce? Kruci! Píli!

Pivo? Révy? – Smysly! Mýty! – Slib, že poznáš správné nýty.

Caballeros, étos, parník; nebýt písemnictví farník,

óda žádná èíst se nemá, pokud za ní není žena.

Vilém Hrach

Hùrka v roce 1946
S jakými pocity asi opouštìli domo-

rodí Nìmci horskou obec Hùrku neda-
leko Prášil? Tìžko se vžít do takové 
situace, ale trochu blíže pøece jen k to-
mu mìli manželé Adamovi z Prahy,   
když kdysi jako studenti trávili ètrnáct  
dní volného èasu cestováním po Šuma-
vì a kritického dne 26. èervna 1946 se 

ocitli na šumavské Hùrce. V tento den 
byli ubytováni v hotelu pøímo v obci.     
Po válce zmìnil název z pùvodního      
„U jezera Laka“ Hermanna Schmida na 
„Hotel Hùrka“ a ocitl se v rukou národ-
ního správce Františka Slavíka. 

Nedovedli pochopit, že na hotelovém 
jídelníèku byl v èase potravinových pøí-
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dìlù neuvìøitelný výbìr jídel, a co bylo 
pøekvapující, vedle potravinových lístkù    
i za koruny. Správce potraviny vèetnì 
masa získával pøímo z vozidla UNRRY, 
které pøijíždìlo z amerického okupaèního 
pásma v Nìmecku pøes Železnou Rudu 
do vnitrozemí a po dohodì s ním za-
stavovalo na køižovatce v Nové Hùrce. 
Tohle jim správce bez obavy vyprávìl, 
chlubil se tím, aèkoliv je neznal, a ve své 
ješitnosti se tím doznával k èernému ob-
chodu, ke šmelinì, jak se tehdy øíkalo. 
UNRRA byla jedním z orgánù OSN, kte-
rý byl zøízen po 2. svìtové válce, hlav- 
nì za úèelem dodávek potravin válkou 
postiženým zemím (vèetnì nìmeckého 
obyvatelstva), nikoli za úèelem obcho-
dování mezi správcem šumavského ho-
telu a mezi èeskou posádkou vozidla 
UNRRY.

Nejednou mnì paní Adamová, napo-
sledy už jako vdova, vyprávìla pøíbìh, 
který vyslechla jako smutnou životní zpo-
vìï jednoho z domorodcù v posledních 
hodinách jeho pobytu na Hùrce, a nìm-
èina jí v hodinách nevýslovného smutku 
nepøipadala jako jazyk nepøátel. 

JAK TO BYLO DOOPRAVDY

Zastavil se mezi dveømi na prahu 
svìtnice a rozhlížel se. Oèi ulpìly na 
jedné staré židli, u které mìl už dávno 
spravit opìradlo. Stojí s ostatními pod 
okny u stolu pokrytém obyèejným rež-
ným ubrusem, který mu v téhle chvíli 
pøipadá docela hezký. Jak byl složen 
mezi prádlem v almaøe, zùstaly na nìm 
záhyby. Rukama se je snažil uhladit. 
Nepøemýšlel proè ani pro koho. Jen tak 
pro poøádek. Látka pod jeho rukama šus-
tila, zadrhávala o mozoly a vydávala        
v tom tichu jemný praskavý zvuk. 

Co si pamatuje, stávala na stole vá-
za. Barevná váza z jiskøivého skla byla 

jediným majetkem, který se v chalupì 
kromì hodin nacházel. Dostala se na 
svìt rukama šumavských skláøù a byla 
darem od skláøské rodiny Abelù. Znal    
to z vyprávìní od své báby, mìlo tomu 
být za odvahu a houževnatost, kterou 
prokázal jeden z jeho pøedkù pøi zá-
chranì lidského života za kruté zimní 
nepohody. 

Pøed nìkolika dny vstoupili do jeho 

chalupy cizí lidé. Zprvu se jen rozhlíželi, 

ale pak všechno zaèali prohledávat. 

Když procházeli kolem nìho, chovali se 

tak, jako by tam nebyl. Jeden z nich si 

vázu vzal a jen se ušklíbl, když vyha-

zoval karafiáty z vázy na podlahu. Ne-

bránil se tomu. Co by proti nim zmohl. 

Oèi zùstaly suché, i když pøes hluboké 

brázdy vrásek v  oblièeji pøebìhlo nìkolik 

slz. Stejnì tak zmizely ze svìtnice ma-

lované schwarzwaldky. 

Stále více si uvìdomoval, že mu už 

chalupa nepatøí a ti další, co pøicházeli, 

ho v tom jenom ujiš�ovali. Jiní zase vy-

lepili na venkovní dveøe plakát s tuènými 

písmeny v první øádce… „Státní maje-

tek, poškození se trestá“. Dál neèetl.       

S tou trochou èeštiny, co zná, by snad 

dokázal pøeèíst i víc, ale nemìlo to 

smysl. Jací to mohou být lidé, když sa- 

mi sebe neposlouchají? Ještì jeden 

poslední pohled do svìtnice a potom už 

jen v zámku chalupy zachrastil klíè. 

Tìch pár, co jich na Hùrce po Veli-

konocích ještì zùstalo, má stejnì jako  

on na rukávu bílou pásku. Šouravým 

krokem pomalu odchází. Do jedné kap-

sy uložil klíè a ve druhé má papír na-

depsaný „Vysidlovací pøíkaz“. Úøedník     

v Sušici do nìj jenom perem vepsal 

datum 26. èerven 1946. Co je napsáno  

v dalších øádkách, už zná od tìch, co 

odcházeli poslední dva dny v dubnu. 
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V únoru a v bøeznu nìkteøí pøecházeli 
s rodinami do Bavor i s tím, co uvezli. 
Navždycky. Dokázali to. Mìl jít s nimi? 
Nebál se, ale nedokázal se rozhodnout. 
Chalupu a svùj domov si pøece nikdo   
jen tak nemùže odvést.

Slunce zlomyslnì vyšlo na modrou 
oblohu, jako kdyby mu ten osud pøálo, 
jako kdyby mìlo radost z toho, že je ta-
dy poslední den. Jak je možné, že i to 
slunce je v ten dnešní den na jejich stra-
nì? 

Pár krokù na vzdáleném høbitùvku 
dolil na hrobì do vázy vodu a vložil 
poslední kvìtiny. Také karafiátky. Je jich 
na zahrádkách kolem chalup plno. Kos-
tel nebyl otevøen, a to ho zamrzelo. 
Rekviem doznìlo brzy ráno 29. dubna 
1946 pøed prvním transportem do Prá- 
šil, odjel s ním i pan faráø. Co uzamkl 
chalupu, posedává s ostatními od rá-   
na na otluèeném kufru ve stínu stromù 
na návsi. Není slyšet žádný hovor. Jen 
místy se ozve tichý šepot nebo tlumené 
povzdechnutí. V duchu si každý v sobì 
pøehrává svùj život.

Jaký život? Jaký tady mìli život!? Ce-
lou polovinu roku zima, jízdy s nalože-
ným nákladem døeva do Železné Rudy    
a stejné jízdy pro proviant. Døina v lese, 
døina v hospodáøství, svatba, køtiny, zá-
dušní mše, první svìtová válka, první 
padlí sousedé. Sbírka na jejich pomník.

Nová republika je všechny zklamala. 
Byla jim vnucena a takovou si nepøáli. 
Poci�ovali to hlavnì na úøadech. Tam jim 
bylo lépe za Rakouska.

Pøipojení k øíši uvítali s radostí, ale 
pak pøišla další válka a s ní druhé zkla-
mání. Zase sbírka. Tentokráte na wehr-
macht s názvem Zimní pomoc – Winter-
hilfe. Po chalupách se chodilo s kasiè-
kami. Odevzdávali teplé svršky a vìøili, 
že pomohou tìm, kteøí v Rusku strádají 

za kruté zimy. Nìkdo pøidal i pár lyží       
s naivní pøedstavou, že pøipnuté na bo-
tách souseda pomohou pøekonat neko-
neèné prostory ruské stepi. Do chalup 
jim za odmìnu pøinesli odznáèek Winter-
hilfe s øíšskou orlicí a zasklené obrázky 
Hitlera a Henleina. Když pøijíždìli Ame-
rièané, uschoval všechno ze strachu       
v chalupì za komín.

Jak kráèel k ostatním, nìkdo ve vzte-
ku takového jednoho malého Hitlera na 
cestì rozšlapal.

Sedí mlèky na otluèeném kufru a v ru-
kou svírá klíè od chalupy. Jak asi bude 
vypadat ten, komu ten klíè odevzdá? 
Pøes to, jak se dosud k nìmu chovali, 
doufá, že to bude slušný èlovìk. Záleží 
mu na tom stejnì jako všem, co tady      
v houfu sedí a èekají. 

Je pozdní odpoledne, stín vìže kos-
tela už dávno opustil náves a schoval se 
nìkde mezi stromy u pomníku padlých.

Dnes odjede spolu s ostatními. Zùsta-
nou tady jen jejich mrtví a jemu nebude 
dopøáno zetlít s nimi ve stejné hlínì.

Her ruhen unsere lieben.

Kolikrát ještì zmìní zoufání svou po-
dobu, než se pøevlékne do té poslední? 

V Prášilech prohledají smìšné zbyt- 
ky jejich majetku, nìco si ještì vyberou  
a odvezou je do sbìrného tábora v Dlou-
hé vsi. Na nádraží v Sušici nastoupí do 
nákladních vagonù se zamøížovanými 
okénky. On a všichni sousedé. 

Kousek od nìho sedí na ranci stará 
Rosa ze sousedství. Pøed sebou po ze-
mi èmárá klackem a asi o tom ani neví. 
Nerozumí tomu, co se stalo, nechápe, 
proè tu sedí a jenom zírá prázdnýma oèi-
ma pøed sebe. A proto se jí nikdo ani 
nepokusil vysvìtlit, že ji èeká poprvé      
v životì jízda vlakem.

Je vlahý a teplý pozdní veèer, když se 
pøibližuje z dálky zvuk motorù. 
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Navštívenku Iva Haráka

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Jan Frána  (1965 Plzeò) 
- manažer a prozaik

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) 
- básníøka

Vilém Hrach (1938 Plzeò)
- prozaik, žije v Praze

Josef Koenigsmark (1916 Plzeò–1993 Plzeò) 
- kabaretiér, dramatik, prozaik, básník 
  a pøekladatel

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik a publicista

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) 
- básník a prozaik, 
  tè. žije ve Worthu an der Donau

Pé�a Svìtošlápek (1963 Plzeò) 
- pseudonymní literát a hudebník,
  žije v Chrástu u Plznì

Vlastislav Toman (1929 Plzeò) 
- prozaik, scenárista komiksù, 
  žije v Praze
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