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Tahle doba není nakloněna kultuře, po-
steskl si s plným pochopením pro vážnost
chvíle jeden z příznivců Plže, když si přečetl
v květnovém editorialu, že finanční podpora
našemu časopisu sice neustala, ale že jí ubý-
vá skoro jak měsíce. Možná však nikoli: z dal-
ších jednání s příslušnými městskými kulturní-
mi institucemi je znát jejich dobrá vůle, a to je
dobře. Což je tisíckráte lidštější vztah k zápa-
dočeské literární tvorbě než jak vyznívá třeba
zpupný výrok pražského bařtipána, že prý na
„kultůru“ by nikdy nedal ani korunu! Přitom
kultura je to jediné, co z naší civilizace přetr-
vá, včetně kultury literární. Nevzdávejte to,
napsal náš příznivec – a varovně podotkl:
Zredukování časopisu na dvouměsíčník a čtvrt-
letník je pouze oddálením cesty k záhubě...

Nevzdáváme to, byť sil ubývá. Proto či
přesto jsme přichystali i tradiční letní dvojčís-
lo, svého druhu čtení na léto, které má stejně
jako v minulých obdobích charakter menšího
literárního almanachu nové západočeské
prózy a poezie. Tentokrát jsme zvolili volné
řazení příspěvků počínaje literáty dříve naro-
zenými až po tvůrce narozené poměrně ne-
dávno. Čili od spisovatele a hudebního skla-
datele Karla Pexidra, který v příštím roce
oslaví kulaté životní jubileum – přes autory
starší, středogenerační a též mladší – ne zce-
la striktně podle věku až po jedenadvacetile-

tou básnířku Irenu Velichovou, která se v mi-
nulé sezóně pokoušela kulturně povznést
plzeňský klub Jabloň a které vyjde v Pro libris
knižní prvotina. Našim čtenářům předkládá-
me almanach, jenž nabízí učiněnou žánrovou
všehochuť: je zde zastoupen literární fejeton,
rodinný sexuální horror, groteskní próza, nos-
talgická etuda, postmoderní i autorská po-
hádka, lyrika filosofická i tradiční, básnické
reflexe i meditace. Někteří literáti ohlášení
v červnovém čísle se bohužel do dvojčísla
nevešli... Dvě autorky tisknou v Plži poprvé:
Daniela Kovářová povahopisnou skicu, zatím-
co Radka Ketnerová psychologickou mo-
mentku.

Na obvyklou letní přílohu letos z finančních
důvodů nedojde. Dochází však občas k ně-
čemu jinému: záhy poté, co redakce dokončí
korektury, „bílé“ stránky nového čísla se ob-
jeví na webových stránkách a jsme tím po-
těšeni. Jenže vlastní číslo nikde a nikde! Vy-
světlení budiž jednoduché: „barevné“ Listy
Ason-klubu totiž mají uzávěrku jindy a jinou.
A tak se někdy nezbývá než obrnit vpravdě
plží trpělivostí! S touž trpělivostí ostatně vy-
hlížíme i léto – ačkoli v něm ani v nejmenším
nezahálíme.

Vladimír Novotný

1Editorial

Flyfel fi to, ty ffiňáku...

Milan Čechura
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O smíchovské nádražní hale jsem psal
fejeton už jednou. Teď zas. Není to úplná
posedlost?

Ne, opravdu to nemohu smlčet: v pos-
lední době tam vyrostl a vykvetl jakýsi
podivuhodný útvar. Snad pergola. Podle
mne spíše extrémně dlouhý pouťový stá-
nek, jehož přední stěnu (či pás pultíků,
které ji obvykle nahrazují) někdo ukradl.
Co se tu vůbec, k čertu, děje?

Jak jsem tak na tu nezvyklost bezelst-
ně čuměl, přitočila se ke mně nějaká
paní oděná do čehosi, co připomínalo
nádražní uniformu. Tvářila se povzbudivě
a vlídně, ve svém přesvědčovacím úsilí
byla však nekompromisní. Abych to prý
zkusil.

„Co jako tedy...“
„Jen pojďte. Masáže, hlavně krční. Vy-

zkoušejte si je.“
„A proč bych...“
„Nebojte se, je to úplně zadarmo.“
„Ale já nic takového nepotřebuji. Cítím

se dobře. Mimoto mi za chvíli jede vlak.“
„Jen dvě tři minuty, co vám to udělá.

Podívejte se, ti pánové také...“
Opravdu, na pódiu stánku bylo možno

pozorovat dva sedící růžolící dědky. Nijak
se nehroutili, nekolabovali, zdánlivě se
i usmívali...

„Zaručuji se vám, jsme solidní švýcar-
ská firma,“ – to souhlasilo, na střeše
stánku kdosi vyfešákoval ohromný hel-
vétský kříž – „své služby rozšiřujeme,
chceme, aby se o nás vědělo i v Praze.“

Dobrá. Ale proč právě já...
V tu chvíli jsem už neposlouchal. Vrátil

jsem se do bájného dětství. Do nejzaz-
šího dětství, v němž je zakotven den, kdy
jsem byl poprvé veden k holiči. Šla se
mnou maminka, či babička? Dobře asi
nevzpomínám, ostatně není to podstat-
né. Jisté je, že někdo otevřel dveře a já
nakoukl dovnitř. Spatřil jsem hrůzu
holičské živnosti v celé její pekelné
kráse.

„Učínhou hlavu,“ vyslovil jsem ječivým
hlasem svůj bezprostřední prognostický
soud a už jsem byl venku.

Pravda, později mě lstí (podobně jako
v kauze Šárka kontra Ctirad) přiměli,
abych do holičství vstoupil – prostě tím,
že přivolali holičku, která bezmezně zau-
jala, ba omámila mou pozornost navlé-
káním jedné vlásenky na druhou – ale to
už je jiná kapitola.

Vrátil jsem se do přítomnosti a pře-
svědčil houževnatou agitátorku, že její
naléhání je marné. Trochu jsme pak ještě
poklábosili o věcech všeobecných, to
jest o ničem, načež jsem se odebral na
nástupiště, aby mi neujel vlak.

To všechno proto, že jsem člověk svo-
bodný. Že jsem schopen – prokazuji to
alespoň někdy – racionálních úvah. Že
umím a jsem odhodlán čelit různým ná-
strahám – ať už dobře, či špatně
míněným, protože dětský věk je něco,
co se mi (a to je nástraha, které čelit
neumím) nikdy nevrátí.

Karel Pexidr

A opět Smíchovské nádraží
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Ledový krunýř na řece
Eskymo ponechme horkému létu
Den dlouží se jen pozvolna a tiše
Erb jeho dosud z rampouchů a závějí
Nadějí v něm však už cosi dýše

Úběl mizí venku z polí
Noří se praskají ledy
Otava o překot pádí
Ráz na ráz jdou vlny v tání

Brázdy jsou dosud jak strnulá šíje
Řeč jejich tvrdá jak kov
Emisi sněženek však nezastaví
Zima si vrší svůj rov
Elegán kos si naplno hvízd
Narcisy dávnou pověstí rozkvétají

Do dubnového jitra
Už klapot podpatků dívčích
Bubnuje rozpočitadlo jarní
Enyky benyky kliky bé
Neboj se jaro nás nemine

Májka na návsi - hle konečně je tu
Átrium pokryly lupínky bílých květů
Jasmíny svítí v zahradách

Čimčarání ptactva ranní spánek zahání
Expres jara kvapem uhání
Rozrazil věští bouři o páté
Venku kapky deště Medardova
Energicky vyťukávají svá slova
Na střechy sluncem vyhřáté

Čas marnivých barev a zrání
Esence léta stoupá k zenitu
Ruch senoseče vládne lukám
Ve víru horkých poryvů
Extáze květů v pestrém karnevalu

Navíjí sluneční paprsky
Encyklopedii léta nalistuj
Cvrčků houpavý nápěve naplno duj

Sad zemdlen horkem bez pohnutí stojí
Rmen na stráni sladce dýše
Předtucha podzimu se neodbytně vrací
Ekliptika slunce k obzoru jde níže
Náruč léta zvolna sílu ztrácí

Za koupáním udělejme tečku
Ámen s radostmi horkého léta
Řádky babího léta jsou v nitkách stříbrných
Írán cíl cesty křídel toulavých

Říje jelenů z lesa se ozývá
Íhahá smutné koníčkovo ržání
Jda mlhou zvukům těm naslouchám
Epidemie nostalgická všude přebývá
Na stromech zlaté dukáty zrají

Láska už hřeje jen v zimníku
I stromy se choulí nahé
Siroba stoupá z prázdných rybníků
Tesknice obchází mlhavým krajem
Odpoledne se valem stmívá
Poprašek bílý čeká na Martina
Až přijde ta pravá zima
Domov nám bude teplým rájem

Peřina sněhu přikrývá zem
Roráty adventu v šeru chrámu znějí
Obraťme list a jsou tu Vánoce
Strojme stromek ať dětské oči září
I dlouhé noci mají své emoce
Nový rok čeká v kalendáři
Expresu času stejně neujdeš
Cupitydup tak naskoč a jeď

Jiří Kolář

Měsíce
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I když je člověk stár a zapomnětlivý,
občas se mu přihodí něco jako zázrak.
Paprsek poznání osvítí střepinku zcela
nedůležité vzpomínky, a on v jeho odrazu
spatří cosi dosud skrytého, a přesto
našeptávajícího do celého jeho předcho-
zího života.

Jako kluk jsem se divoce proháněl na
starém kole ospalými uličkami malého
městečka, kde jsem se narodil. Těšilo
mě, jak při rychlé jízdě splývají domy,
stromy, lidské postavy a obličeje. Měl
jsem svůj uzavřený ráj opuštěných za-
hrad, skládek a skladišť, svět dospělých
s jejich příkazy a zákazy mi byl proti srsti.
A přece se mi teď v paměti vybavuje
jedno místo, kde jsem se rád zastavoval
– výloha malého krámku, kam jsem se
upřeně dívával, snad abych zahlédl i po-
stavu v kvelbíku uvnitř.

V Zátkově ulici měl obchůdek s žárov-
kami starý shrbený žid. Nebyl to skrblík.
Nevelká výkladní skříň s popraskaným
sklem v dolním rohu byla vždy ozářena
zázračným svitem. Fantasticky uspořá-
dány svítily tam žárovky rozličných tvarů,
barev a velikostí, od těch nejmenších až
po ty velké pro nabubřelé lustry. V době
vánoční pomrkávaly na kolemjdoucí žluté
hvězdičky a pestrobarevné řetězce žáro-
viček. Paprsky těch téměř oslepujících
a současně umně stíněných světelných
zdrojů se navzájem mísily, vytvářely
zvláštní zářící obrazce i tajemná zákoutí.
Povšiml jsem si, že jas a ladění barev-
ných odstínů závisejí na denní době
a stavu počasí v té křivolaké uličce. 

Jednoho dne, bylo to v pátek a od rána
drobně pršelo, jsem si dodal odvahy
a vstoupil do krámku, abych si koupil

jednu z kouzelných žárovek. Uvnitř pano-
valo přítmí protkané pásy světla z výlohy.
Od stropu visela obyčejná tlustá šňůra se
staromódní zaprášenou žárovkou. Nesví-
tila. Z vrásčité tváře na mne pohlédly tro-
chu zamlžené oči skryté za tlustými čoč-
kami brýlí. Vychrtlé tělo v tmavém kabátě
mizelo ve tmě za stolkem. Stařec odložil
starodávné pero a usmál se na mne. Vy-
koktal jsem své přání a dostal vysněnou
žárovku v červené krabičce. Zastrčil
jsem si ji za bundu a uháněl na kole
opuštěnou ulicí. Nejprve do své tajné
skrýše, abych si tu nádhernou věc po-
řádně prohlédl, a pak hurá domů, abych
odšrouboval kouli na lustru a svou žárov-
ku probudil k životu. Tak rozradostněn,
že jsem dostal smyk a narazil do sloupu
městského osvětlení. Pochroumaný rá-
fek kola jsem narovnal, vybral si kamínky
z odřeného kolena, slepit střípky žárovky
jsem se nepokoušel. Pečlivě jsem je se-
sbíral a pohřbil na nejpustějším místě
pod mokrými kopřivami v koutě ohrady.

Nevím, kde se ve mně vzal ten vzdor,
ale když jsem příští den a každý den poté
projížděl Zátkovou ulicí, vždy jsem přidal
na rychlosti, až se výloha se žárovkami
změnila v mihotavou ubíhající barevnou
skvrnu.

Jednou, v takové krásné slunečné od-
poledne, co se usmívalo na celý okolní
svět, byla výloha krámku neosvětlena,
zato uvnitř slabě a téměř neviditelně pro-
bleskovala žárovka, ta stará a osamělá.
Nejprve jsem přibrzdil, ale pak jsem se
ještě víc opřel do pedálů a málem jsem
havaroval na stejném místě jako tehdy,
když jsem si vezl zázračný skleněný kup,
který tak špatně skončil.

Jiří Č. Ulrich

Žárovka



Druhého dne jsem se ve frontě na
mléko dověděl, že onen starý žid zhasl
světla ve výkladní skříni, otřel od prachu
žárovku uvnitř svého kamrlíku, rozsvítil ji
a na elektrické šňůře visící od stropu se
oběsil. Těžko jsem chápal, proč starý
a zřejmě moudrý majitel a vládce světla
mohl udělat tak temný čin. Se slzami
v očích jsem zaslechl, jak paní Procház-
ková ve frontě přede mnou říká: „Někdo
mu namaloval na dveře žlutou hvězdu.“ A
paní Dvořáčková pokývala hlavou:
„Lisťák říkal, že mu přinesl předvolání.“

A mne napadlo, že starý muž asi přece
jen nebyl sám a nezabil se z pocitu sa-
moty a opuštěnosti. Vždyť měl ty své zá-
ře, které nejen prodával, ale i dával li-
dem. A litoval jsem, že jsem s ním tenkrát
víc nemluvil a že jsem se od doby mého

cyklistického karambolu s žárovkou
nikdy nezastavil u jeho výkladní skříně.

Jak jsem se začal pozorněji dívat ko-
lem sebe, stal jsem se popudlivým. Jar-
dovi Malíků jsem odpustil, že pokukoval
po Sárce Weinerů podlézavěji než já,
ona se pak stejně někam odstěhovala.

Ale když se jednou chvástal, že to byl
on, kdo tehdy bacil šutr do výkladní skříně
toho starého židáka, tak jsem mu parádně
rozflákal hubu. A pak... Snad mé nezralé
podvědomí prohlásilo: udělal jsi tečku
a na všechno zapomeň. Poslechl jsem. 

Až dnes, když jsem se podíval do svě-
tel svíčiček na vánočním stromku, jsem
si vzpomněl. A manželka mě za večer
několikrát pokárala: Co je s tebou? Kde
se touláš, ty protivo, ty vůbec nemáš ště-
drovečerní náladu.

5

Jan Jelínek

O žáze
Tuhle mě strašně pálila žáha. Seděl

jsem mrzutě v křesle a nebavil mě svět.
Zatraceně, vrčel jsem vztekle, pálí jako
čert. A co je to vůbec za svinstvo, tahle-
ta žáha? Nějaká žláza nebo nějaký
orgán, asi... Víc jsem nevymyslel. Ne-
dalo mi to a začal jsem pátrat. V knize
Člověk od A do Z nebyla, v Borovanské-
ho anatomii také ne. Nervozně jsem pro-
listoval Rodinného lékaře, pak znovu
anatomii, horečně jsem prolétl Encyklo-
pedickým slovníkem – nikde nic! V Ro-
dinném lékaři byla sice kratičká zmínka,
ale po obrázku ani vidu. To jsem blázen,
říkal jsem si, když vám vrže koleno, ne-
doslýchá ucho, stůňou játra, žlučník, sli-
nivka nebo nervy – všechno na sobě
najdete, nahmatáte, v knihách jsou všeli-
jaké obrázky – ale žáha ne. No řekněte

sami, může vás pálit něco, co neexistu-
je? Nemůže. Z toho je jasné, že žáha
k tělu nepatří, když není v anatomickém
atlasu; že se tedy jedná o živý organis-
mus, o cizopasníka – ovšem symbiotic-
kého. Stejně jako se v průběhu evoluce
staly nezbytnou součástí našeho těla
spřátelené bakterie a viry, bez nichž by-
chom už dnes nedokázali přežít.

Pokud přijímáme potravu s mírou a ve
vhodném složení, je žáha spokojenej.
Ale když splácáte to, co kupříkladu včera
já – k snídani povidlové buchty s ka-
kaem, k svačince rybí salát a rybízový
kompot, k obědu meruňkové knedlíky
s tvarohem, k odpolední svačince povi-
dlové šátečky s bílou kávou (tři cukříčky),
k večeři zavináče (jako dezert zbytek
meruňkových knedlíků od oběda), u tele-



vize takovou malou bonboniéru s rumo-
vými pralinkami, pytlík oskarek, citronový
lift a brusinkové víno vlastní výroby – ne-
budu jmenovat všechno. Takže je vám
nejspíš jasné, co tak asi mohlo násle-
dovat. Na spravení chuti jsem zkusil kefír,
mošt a nakonec, už zoufalý, pivo. Bez-
úspěšně. No uznejte sami, co proti tako-
vému přísunu může i ten nejodolnější
žáha dělat; zkazíte mu žaludek. Krká hor-
ký zkvašený vzduch, rozhazuje bolestí
pacičkami a nakonec dostane horečku
a pálí a pálí.

Jedinou výhodou, kterou člověku sym-
biotické soužití s žáhou přináší, je právě to
nesnesitelné pálení. Je to pro nás jeden
z mála opravdu věcných signálů, jehož se
nám kdy z trávicího ústrojí dostane. Ne-
uposlechneme-li varování, zmocní se nás
nechutenství, nadýmání, mnohdy horečka
a velice často celou záležitost odsereme
úpornými průjmy – no každý to znáte, ne-
budu to tady rozmazávat.

Pálení žáhy (přesněji pálení žáhou) je
tak pro nás mimo jiné i pobídkou při-
stoupit k její léčbě – konečně i ty nejotr-
lejší k tomu sama donutí. Dochází zde
k určitému převrácení hodnot. Něco vám
je, a vy přitom, ze sobeckých důvodů,
začnete léčit někoho úplně jiného. Je to
jedna z mála situací, kdy je člověku bližší
kabát nežli košile. Někdy stačí žáhovi
propláchnout žaludek vodou, někdy po-
může kvalitní plnotučné mléko, někteří
přísahají na „jedlou“ sodu a podobně po-
dezřelé prostředky, ale žáha je vybíravá.
Jsou jedinci, které si žáha vycvičil na pi-
vo, na dvanáctku. Ale u nich to má zají-
mavý aspekt – je žáha pálí, když NEMÁ
pivo. Inu, jak vidno, jsou žáhy různé.
Alkoholičky, vegetariánky, žáhy dietní
i bumbrlíčkové – těm nezkazíte žaludek,
kdybyste dělali co dělali. Zdá se, že do-
konce existují žáhy politicky angažované.

Ty pálí po přečtení novin, po úpravě po-
slaneckých platů, po otevření obálky se
složenkami a podobně. Docent J. Sádlo
(www.sadlo-maso.cz) předpokládá, že
se jedná o mezidruhový telepatický pře-
nos, protože žáhy přirozeně nečtou no-
viny, ani se nedívají na televizi. Tento fe-
nomén ovšem není ještě dostatečně pro-
zkoumán. Profesor H. H. Ebenstreit
(www.zahascience.com) teorii telepatic-
kého přenosu mezi hostitelem a žáhou
odmítá, a přiklání se k jednoduššímu
vysvětlení. Hostiteli žáhy se nad poslanci
či složenkami zdvihne žaludek, koncen-
trované žaludeční kyseliny vniknou do
jícnu a u citlivějších žahých jedinců vyvo-
lají prudkou alergickou kožní reakci s ná-
slednou horečkou. A typickým pálením.

To, že jednou mluvíme o žáze a pak
zas o žáhovi, není chyba. Žáhy jsou
dvoupohlavní – rozeznáváme žahé sam-
ce a samičky. Několik reprezentativních
průzkumů prokázalo, že rozplozování
žah je velice těsně (časově i místně)
spjato s rozplozováním lidí. Specifikuje-
me-li toto „místně“ blíže, jedná se o ústa,
kde zejména při dlouhotrvajících polib-
cích dochází k milostnému rejdění žah.
Některé dvojice v průzkumu přímo uvá-
dějí, že na toto rejdění žah podvědomě
čekají, ba že je dokonce určitým speci-
fickým vdechováním a (promiňte) „vcucá-
váním“ urychlují a burcují, aby spolu-
účastí na pohlavním spojení žah dosáhli
zvláštního dráždivého pocitu kolektivní
intimity a své vlastní milostné spojení tím
zkvalitnili. Dalším z výstupů průzkumu je
nalezení klíče k řešení sexuální frustrace
charakterizované úslovím „post coitum
anima triste“. Stane-li se, že má jeden
z partnerů při náhlém přerušení milostné
hry (coitus interruptus) toho druhého, jak
se říká, „plné zuby“, zatímco je na něm
úporně vyžadován polibek, není to způ-
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sobeno žádnou psychickoerotickou de-
privací, nýbrž tím, že v jednom hltanu či
ústech zůstaly žáhy obě, kdežto v dru-
hých žáha chybí a nositel se podvědomě
dožaduje navrácení své žáhy. Je příz-
načné, že při líbánkách, při takzvaných
medových týdnech, k těmto deprivacím
nikdy nedochází, třebaže jsou partneři
sexuálně naprosto nesehraní. Žáhy se
jim v tomto období prohánějí z úst do úst
jako na dětském hříšti a nedochází tak
k pocitu, že jeden druhého o cosi dů-
ležitého připravil.

Počet počatých žah vždy souhlasí
s počtem počatých dětí. Žáhy jsou tak
důsledné, že i v případě početí dvojčat či
trojčat atd. dojde zároveň k početí dvoj-
žah či trojžah... Žáha potom roste, vyvíjí
se a dospívá zároveň s příslušným hos-
titelem.

Sexuálně aktivní mládež na tomto mís-
tě upozorňuji, že ve vyloučení polibku
z palety něžností nelze najít nový způsob
antikoncepce, neboť tím, že zamezíme
pohlavnímu spojení žah, nezabráníme
početí dítěte. Můžeme dosáhnout nanej-
výš toho, že naše dítě zbavíme žáhy. A to
určitě není nejlepší vklad do života. 

Žáha prodělává s příslušným hostitelem
například i pubertu. Tato situace má
samozřejmě svá negativa. Kdyby mladý
pubescent neměl v jícnu pubertální žáhu,
probíhala by u něj puberta mnohem klid-
něji a nenápadněji. Klackovité pohyby,
snížená schopnost se soustředit a po-
dobné projevy by samozřejmě zůstaly,
ovšem akné, frajerské odplivování
a zvláště neustálé používání slůvek „vole,
vole“, nebo „ty jo, ty jo“, by zcela odpad-
lo. Puberta žáhy je totiž provázena bouř-
livými chemickými reakcemi, a odplivová-
ním, uhry a slůvky „vole, vole“ nebo „ty jo,
ty jo“ se žáha za neuvědomělé spolu-
práce pubescenta zbavuje nežádoucích

zplodin. Vysvětlovat vám plivání myslím
není třeba, ale už méně jasná vám asi
budou ta slůvka. No zkuste je jeden
druhému říct – ale tak, jak je vyslovují
pubescenti – s takovým celosvětovým
nadhledem. Cítíš, vole, jak se ti přitom, ty
vole, napnula bránice, jak jsi to „vole“
málem vychrchlal, jak ti, ty vole, jde
vzduch až odněkud z hloubky – tak tímto
způsobem se žáha, ty vole, odvětrává.

A takzvané juvenilní akné – lidově ře-
čeno uhry, jebáky, vejmrlata, beďary…?
Tento druh akné mají na svědomí puber-
tální výpotky z povrchu žah, které se
vstřebávají sliznicí jícnu a žaludku do
hostitelovy krve a vylučují z těla právě
těmi pupínky. To žluté, co tvoří čepičku
pupínku, to jsou právě ty zplodiny. Proto
akné nezmizí, ať děláte co děláte, ať se
natíráte čím chcete, dokud neskončí
i pohlavní dozrávání žáhy a ta se hormo-
nálně, chemicky nezklidní.

Vztahy mezi člověkem a žáhou nebý-
valy ovšem vždy tak idylické. K dnešnímu
vyrovnanému vztahu se žáhy a humanoi-
di dopracovali po vývoji plném tragédií.
Smutnými příklady zhoubného přemno-
žení žah je vyhynutí australopitheka,
homo neandrtális a jiných slepých větví
evoluce člověka. Vyhynuli na přemno-
žení žah a nesmírnou žravost. Musela to
být strašlivá smrt mít v sobě v některých
případech i více než osmnáct horečkou
rozpálených žah tlukoucích kolem sebe
pacičkami, vypouštějících ze zkažených
žaludků jedovaté kvasné plyny! Chudák
australopithekus byl nejen otráven, ale
zároveň i utlučen a uvařen zevnitř. Tato
vzpomínka na nešťastné předky budiž
pro nás mementem. Střezme se toho,
aby nám byly žáhy sympatické, nedělej-
me si z nich přátele. Žáha nemá cit, ta
jenom žere a... (promiňte) pálí, sakra, už
zase pálí!
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Milan Čechura

Čtvrtek
„Ááááááá...“ křičela myšička a nad-

zdvihávala pánev. Hryzala se přitom do
ruky a otáčela hlavou ze strany na stranu.

„Uchuch…“ hekal myšáček a jeho
největším přáním bylo mít to už za sebou.
Popravdě řečeno, myšáček, vlastním
jménem Kamil Vrabec, měl už myšičky,
Venduly Karafiátové, jeho milenky, plné
zuby. Já blbec, nadával si v duchu, co
mě to jen napadlo. Takovou hodnou
ženu mám, dvě krásný děti a já...

„Jéééééé…“ řvala myšička a před-
stírala orgasmus. Vzepjala se do oblouku
a pevně se ke svému milenci přitiskla.
Také ona by raději dělala něco úplně
jiného. Na Kamilovi nacházela poslední
dobou samé nedostatky. Ale povinnost
milenky jí nedovolila dát je najevo.

„Teda myšáčku,“ šeptala a rukou si za-
krývala oči. „Dneska to bylo tak krásný.
Jako nikdy předtím. Ty jsi prostě nej-
lepší.“

Myšáček Kamil byl však v té chvíli myš-
lenkami u své rodiny a dopustil se ne-
napravitelné chyby. „To jsem moc rád, že
se ti to líbilo… Jitko.“ Jitka byla Kamilova
manželka. A ještě k tomu Vendulu přátel-
sky poplácal po pozadí. To už bylo i na
milenku moc. Vztyčila se na zmuchlané
posteli a dala průchod svým skutečným
pocitům. O citech se v té chvíli už moc
hovořit nedalo.

„Já kráva,“ vyjevila myšička to, co si
doopravdy myslela. „Tak já se ti tu každý
čtvrtek oddávám celá, v tomhle hotelu
kdovíjaký skupiny a ty…  Ber laskavě na
vědomí, že to bylo naposled, co jsi mě
sem dostal.“

Kamil byl dalek toho, aby vzniknuvší
situaci nějak komentoval, ale v podstatě

byl rád, že se to tak nějak samo vyřešilo.
Hlavně, že nikdo nic neví, pomyslel si
a cítil se celkem spokojeně.

Jaromír Karafiát, manžel Venduly Kara-
fiátové, byl zabořen hlavou do poprsí
číslo čtyři a skrápěl je slzami. Poprsí pa-
třilo Jitce Vrabcové.

„Jituško,“ vzlykal. „Můj nejlepší kamarád
je to a tohle mi udělá. Mně. Po tom, co
jsme spolu všechno zažili. A teď on a moje
Vendulka… Já jsem je viděl, viděl…“
Zavrtal se ještě o pár centimetrů hloub.

„Já je taky viděla, jak mizí do toho
jejich hotelu. A fňukám snad kvůli tomu?
Mě spíš zajímá, co s tím budeme dělat.“

„Já je zabiju. Oba,“ vášnivě vykřikl
Jaromír a oči se mu zaleskly.

„To bys tomu dal,“ pleskla ho lehce po
tváři Jitka. „Já mám lepší nápad. Dnes je
čtvrtek, co? Tak poslouchej.“

Jitka Vrabcová, nabodnutá na silně
ztopořené přirození Jaromíra Karafiáta,
dělala rytmické pohyby nahoru a dolů
v poloze koňmo. Ani nemusela nic před-
stírat. Vzrušená byla, a to dost viditelně.
Na posteli, kde souložila s nejlepším
přítelem svého manžela, ležel mobil a na
jeho displeji bylo napsáno Kamil.

„Dělej, dělej,“ pobízela Jitka svého
partnera. „Jaromíre, ty jsi hřebec,“ ržála,
hlavu vyvrácenou dozadu. Sama se také
pomalu blížila k vyvrcholení. Ještě třikrát
nechala vniknout Jaromírovo kopí do své
dutiny a pak je obemkla ústy. Chvíli se
skoro dusila jeho velikostí a pak zase, při
polykání obsahu, jež skrývalo.

„Flyfel fi to, ty ffiňáku,“ řekla bez-
prostředně po tomto úkonu do telefonu.
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Nekonečná

Nekončí mé hledání
čas není - čas není
Kdyby byl
přestalo by bloudění
Nekončí
mé hledání
když se chci vrátit
k prvnímu setkání

Nedorozumění

Nedotkl jsem
se tě
svým pohledem
Neohmatal jsem
tě
svýma očima
a přesto
je v mé duši
tvůj obraz

Vlasy

Pohladil jsem
tvé krásné vlasy
Netušil jsem
kolik tepen
se v nich sbíhá
k mému srdci

Úsměv

Všechny východy slunce
se utopí
v tvém úsměvu
Nikdy neplač
že jenom noc
jsem prožil
v tvé náruči

Návrat

Hledal jsem minulost
byla tak blízká
jako mé lásky bývalé
Byla tak blízká
a budoucnost 
se třásla strachy
že se nedočká

Stezka

Bůh
i já
klopýtáme
po stejné stezce
A když
se potkáme
oba máme
velké štěstí

Jindřich Konečný

Pohladil jsem tvé krásné vlasy

„To jsi ty, Jituško?“ ozval se z něj zná-
mý hlas.

Jitka vytřeštila oči na přístroj a vzápětí jí
došlo, na co předtím úplně zapomněla.

Že její tchýni minulý týden ukradli mobil
a Kamil, její manžel a kurevník v jedné
osobě, jí půjčil svůj do té doby, než si
jeho matka opatří nový.
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/rýže/

brodil jsem se v ní
jak poslední milenec
který chce zanechat stopy čitelné 
i po smrti

pláč tak suchý že
z očí padala rýže

solí mi sladila
byla? nebyla?

/únava/

jak hadr co posbíral všechnu špínu
ležím na podlaze

blázen co přišel o své bezvětří 
záda si rovná na hladině rybníku

a má láska dopadá na tebe jak
světlo z hvězd co už
dávno nejsou 

/zamilovat se/

je to jak lézt na vysoký strom a myslet si, 
že končí v nebi
je to jak padat do propasti a doufat, 
že nekončí

pak ale se ti podaří položit jablka 
do koše který
je dnem vzhůru a 
a najednou nic se ti 
nezdá nemožné

/lyrici/
paní Seifertové

zatímco lyričtí básníci
štvali lásku po putykách 
z ložnice do ložnice 
a zase do ulic ven

zběhlí v jejích notách

manželky lyriků štupovaly nitěnou 
mříž v ponožkách
aby z vězení byl alespoň
nějaký výhled

/chůze/

ti dva jdou a
napadají na jeden život

pozoruji je

je těžké rozhodnout kdo
kulhá

/bouřka/

tady a teď
blesk a hrom
nebe se zemí 

děti jedné chvíle
chvíli spojeni

a dál? 
jedna dva tři
čím déle tančí tím méně spolu 

Vladimír Šrámek

Sníh – pěna dávného příboje
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/Babí lom/
procházka

žula se rdí
ve sklíčkách slídy prohlíží se
vyvřelá
rozpukaná

větve – lana
splétají se v ráhnoví

Archa! Archa!! 
dávným mořem na útesy vyvržená
sníh – pěna dávného příboje…

Kde jsi? Kde jsi?!
otočím se – moje žena 
mi nasazuje obojek…

/ohřívač/

na cizí pole 
jsem vyhnal stáda
dříve než tráva zmizí pod sněhem

potah táhne 
kameny vzhůru lezou
čelo – spálené úžehem 

poděkovat? komu? zač?
že život z masa kostí? 

průtokový ohřívač přítomnosti

Arnold Nowicki

Smutná epizoda z konce života
vrchního veterinárního rady

Gustavu Erhartovi

V době, kdy vrchní veterinární rada
ovdověl, mu bylo necelých osmdesát let.
Posluhovala mu pradávná rodinná služ-
ka, tehdy dvaaosmdesátiletá. V tom čase
se shodou okolností po kraji potloukal
vagabund. Rodina vrchního veterinární-
ho rady ho dobře znala. Drátoval rozbité
pekáče, kastróly, hrnce a štoudve, spra-
voval rozklížené sudy, putny a necky,
flikoval rýny, okapy atd. Rodina vrchního
veterinárního rady k němu byla dokonce
tak blahosklonná, že občas nějakému
tomu harampádí pomohla k dokřápnutí,
aby měl Jožka z Drátaru práci a tudíž

skývu, ba i přístřeší v kůlně, kde spával
na hromadě polámaných židlí a nářadí
bez násad.

Avšak co se nestalo? Věrná posluho-
vačka byla zničehonic znásilněna a vrch-
nímu veterinárnímu radovi se náhle ztrati-
la jeho oblíbená slepice značky Rhode
Island. Celá věc se tedy po čase dostala
k soudu. Jenže soud vůbec nepostupo-
val tak, jak by si vrchní veterinární rada
představoval. Zdálo se mu, že se zabývá
pouze znásilněnou babicí a nikoli milo-
vanou slepicí. Proto musel vrchní veteri-
nární rada do průběhu líčení často vstu-
povat, ba do něj zasahovat.

Slavný soud si zřejmě neuvědomoval
cennost pohřešované slepice. Byla to
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robustní masná slepice plemene Rhode
Island. Její otec pocházel ze sousedního
Marylandu a matka přímo ze Rhode
Islandu. Vrchní veterinární rada může do-
ložit její šlechtický rodokmen. Soud by
musel tuto slepici vidět, aby docenil její
ztrátu. Však také on, vrchní veterinární
rada, pamatoval i na to, a přinesl celé
album fotografií. Slavný soud se pozasta-
vil nad předloženou fotodokumentací
a především nad fotografií slepice, kte-
rak pod vánočním stromečkem klove do
celofánového pytlíku plného zrní. Z toho
jasně vyplývá, že slepice nejen dávala
vrchnímu veterinárnímu radovi dárky for-
mou vajíček, nýbrž také dárky dostávala,
a to i pod vánoční stromeček. Zkrátka
stala se členem i pýchou celé rodiny.

Ano, tato slepice byla velmi učenlivá,
vrchní veterinární rada na ni vždy k veče-
ru zavolal „na, pi pi pi pi, na, pi pi pi“,
slepice se přibatolila a hop vrchnímu ve-
terinárnímu radovi na klín. Slepice byla
výbornou nosnicí. Zatímco vrchní veteri-
nární rada v houpacím křesle podřimo-
val, slepice odrůdy Rhode Island snesla
obvykle vrchnímu veterinárnímu radovi
do klína vajíčko. Někdy i dvě. Ale to byla
vejce! O takových se panu předsedovi
slavného soudu ani nesní, natož aby po-
dobná vejce někdy vůbec viděl, či do-
konce... tedy... aby tak vrchní veterinární
rada řekl... ehm... Tedy ehm..., že ano... 

Ale slavný soud, přestože již důkazů
o výjimečnosti a vzácnosti slepice po-
skytl vrchní veterinární rada přehršle, se
vůbec nezabývá pohřešovanou slepicí,
nýbrž pouze znásilněnou babicí. Ať slav-
ný soud sám posoudí, kde vznikla větší
škoda: na babici či na slepici? Vždyť
babice je osoba stále čilá, vrchní veteri-
nární rada by si dovolil dokonce vznésti
poznámku, že po inkriminovaném činu
baba ona dokonce, ač se to zdá neuvě-

řitelným, jaksi ožila, zatímco slepice?
Chudinka! Vždyť ji ten vagabund jistě
pokrytecky zadávil, na pokoutním ohýn-
ku na lesní mýtině upekl a zákeřně zhltal.
A kosti jistě pohodil kunám a tchořům,
přestože se k svému činu dosud nepři-
znal. Kdežto babice? Hned druhého dne
po činu, který je bohužel jediným před-
mětem dnešního přelíčení, přinesla vrch-
nímu veterinárnímu radovi, ostatně jako
každé ráno, do postele horkou kávu
a posléze konev čaje, dvě volská oka,
pozůstatky to ještě oblíbené slepice
a klobásku s křenem. Tak jakápak ško-
da? Posluhovačka posluhuje i nadále, ba
zdá se že i čileji, a kde je konec jeho
láskyplné slepice?

Vznikla tedy vůbec nějaká škoda na
babici? No nevznikla, to slavný soud pře-
ce vidí na vlastní oči. Avšak vidí slavný
soud v soudní síni nějakou slepici? Vrch-
ní veterinární rada musí odpovědět sám:
nevidí. Protože slepice již chudinka ne-
žije. A babice nejen žije, dokonce jeho,
vrchního veterinárního radu od onoho
přešetřovaného činu i sekýruje. To je
snad škoda, která měla vzniknout na po-
sluhovačce, že se ze zakřiknuté babky
stala čiperná řimbaba? Jedinou škodu
v tomto oživení vidí vrchní veterinární
rada na sobě a to by slavnému soudu ani
nepřál. Ostatně kdoví jak to vůbec bylo.
Nemyslila si ona, uťápnutá služka, vůbec
na onoho násilníka sama? To by měl slav-
ný soud prozkoumat. 

Není přece dále možné, aby se slavný
soud nadále zabýval babicí a nikoli
slepicí. On, vrchní veterinární rada
Schwarz, může jako soudní znalec nej-
lépe slavnému soudu poskytnout řadu
důkazů o tom, jak je obtížné vyšlechtit
takovou vzácnou slepici. Sám vrchní ve-
terinární rada čtyřicet let křížil a šlechtil
mezi sebou černé slepice. Po dvaceti
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letech úmorné dřiny vypěstoval nový
druh navlas podobný svým předkům:
Schwarzovu černou. A nebýt nepřátel ve
Spolku českých pěstitelů a šlechtitelů
okrasných a užitečných slepic a nebýt
intrik, jež bohužel ovlivnily i Patentní
úřad, mohla se stát Schwarzova černá
silnou konkurencí plemene Rhode
Island. Jelikož se tak nestalo, soud by se
měl zabývat především slepicí typu
Rhode Island a nikoli babicí Podešvo-
vou. Ostatně kdoví jak to vůbec bylo. Po-
sluhovačka si zcela jistě na násilníka
myslila. A myslila na něj intenzivně, sám
vrchní veterinární rada se často podivo-
val, jak se v poslední době v kůlně hro-
madí rozklížené putny, přestože byly
spravovány teprve nedávno. A často ne-
byl v domácnosti k nalezení jediný pe-
káč, v němž by babice mohla péci sle-
pice. Tedy nikoli vzácné slepice typu
Rhode Island, nýbrž černé a bílé slepice,
jichž byl plný dvůr. A vrchní veterinární
rada slepice tolik miluje.

Není přece dále možné, aby se slavný
soud nadále zabýval pouze babicí a nikoli
slepicí. A pokud má tento postup slavný
soud v plánu, musí býti přelíčení odro-
čeno. Vrchní veterinární rada poskytne
na příští přelíčení celou bednu kore-
spondence se Spolkem českých pěstite-
lů a šlechtitelů okrasných a užitečných
slepic a Patentním úřadem ohledně zne-
uznaného výtvoru vrchního veterinárního
rady Schwarzovy černé. A velká škoda,
že již není mezi námi vrchní veterinární
rada ze sousedního okresu Prof. dr. Re-
né Weiß. Ten by mohl líčit třicetiletý mar-
ný boj se zmíněnými úřady o uznání no-
vého typu slepice Weißovy bílé. Je ne-
spravedlivé, že se slavný soud zabývá
pouze zneuctěním dvaaosmdesátileté
babice a nikoli vraždou vzácné slepice
šlechtického původu. Vrchní veterinární

rada může poskytnout soudu důkazy, že
baba Podešvová na Jožku z Drátaru
velmi často myslila. Bohatě postačí, když
slavný soud vyšle do vily vrchního veteri-
nárního rady komisi, která na vlastní oči
uzří rezavé okapy, rozklížené sudy a roz-
bité kastroly. A škoda na jmenované ba-
bici nevznikla vůbec žádná. Babice zís-
kala ve dvaaosmdesáti letech muže, sice
odrbaného, avšak fyziologicky plně funk-
čního, o čemž soud jistě nepochybuje,
jinak by se dnes koneckonců přelíčení
nekonalo.

Vrchní veterinární rada pokládá za ne-
únosné, aby se soud nadále zabýval
pouze znásilněnou babicí a nikoli zavraž-
děnou slepicí. Na příštím přelíčení musí
být zhodnocena nejen škoda na slepici
Rhode Island, nýbrž i škoda, jíž vrchní
veterinární rada utrpěl zneuznáním nově
vyšlechtěného rodu Schwarzovy černé.
A toto plemeno musí být soudně uznáno,
když už Patentní úřad projevil nejen likna-
vost, ale i politováníhodnou neznalost vě-
ci a sklon k naslouchání klepům. Vrchní
veterinární rada shledává nesprávným,
že se soud vůbec zabývá znásilněnou
babicí. Slavný soud nechť pováží, nechť
se zamyslí sám nad sebou. Vždyť ona na
obžalovaného násilníka tak často myslila,
až si ho vymyslila a nyní stojí před sou-
dem nikoli násilník, nýbrž vymyšlená
oběť, zatímco nebohá slepice skončila
v nenažraném žaludku vymyšleného ná-
silníka, jenž v tomto případě není vůbec
vymyšlený, nýbrž skutečný, odrbaný a ro-
zedraný. Slavný soud by se tedy měl
konečně rozhodnout, zda je důležitější
pomyslná čest pochybné babice či
opravdový, ctnostný život ušlechtilé
slepice.

Po tomto a dalších projevech k věci
opustil vrchní veterinární rada soudní
místnost.
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Zklamání

Dýka
zabodená do bělosti

lože.
A vzduch je těžký

milováním.
Na zemi leží
mrtvý sen.

ZABIT UKOJENOU 
TOUHOU

Epitaf napsaný
na lůžku

bílou krví.
Na lásku
nebyl čas.
Nestačila se narodit.

RÁNO JE MOUDŘEJŠÍ 
VEČERA.

A o bolest bohatší.
A o sen chudší.

Slepili ránu
k ráně,

ve svém těle
otočili další

popsaný list.

Před smrtí 
budou knihou,
ve které se sami
neodváží číst.

Inzerát

„Koupím cisternu vzduchu.
Značka: Stavím vzdušné zámky.“

Nejlíp se staví v zimě:
mrzne, až praští.
A já jsem praštěná.

A je mi jedno,
co si myslíte.
Nikdo z vás nepřidal
ani vzdušnou cihličku.

Ale na rozdíl od vás,
budu mít
v době bytové krize
kde bydlet.

Hon

Jsem štvaná laň
Co sama sebe zahnala
Do nejzazšího kouta

Tvého srdce

Jsem štvaná laň
Co umírá 
Po zásahu tvým šípem
Zákeřně 

Zezadu
Přímo do srdce

Markéta Čekanová

Píchnu se o tvůj trn
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Růže

Dej mi růži
uprostřed noci

(to jsi ty)

Píchnu se 
o tvůj trn

A neusneme

Smrt dívky

Město se potáhlo
černým flórem.
Po dlažbě tichého

náměstí
drkotá černý kočár.
V poduškách
z bílých lilií
odváží bezvládné

tělo
bílé dívky.
A z ochozu černé

věže
bláznivě vyhrává
černý houslista.

Nevidí,
že na smyčci
mu uvízly
plavé 

kadeře.
Všichni to vidí.

Celé město
už ví,

že černý houslista
vzal život 

bílé dívce.

Jen on
netuší

nic.

Obchod se ctí

Dělám špatný obchod,
vím,
měním-li svou

čest
za Tvé srdce

děravé.
Srdce,
jež podobá se

zájezdnímu hostinci,
je-li však vůbec

srdcem.
Kolik už v jeho 
pokojích
usnulo dívek?
Kolik jich prošlo?
Kolik zůstalo?

Tvé hvězdy 
o mně nevědí.
a já vím 

proč.

Ačkoli beze cti,
nespávám

v srdcích
s otisky cizích

těl.

Však nebudu lhát:
Publie Ovidie,
neumím

nemilovat.
Josefe Kainare,
neumím

domilovat.
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Pátek 26. června. Göteborg.
Stadión Ullevi praská ve švech. Napětí

roste. Každou chvíli má začít velké finále:
Dánsko – Německo.
V sázce je titul evropského šampióna.
Oba týmy vybíhají na trávník.
Stadión bouří.
Za Dánsko svévolně nastupují i Holan-

ďané – Gullit a van Basten – přestože
byli nedávno vyřazeni v semifinále, v pe-
naltovém rozstřelu. Německá část hle-
diště dupe, hvízdá. Sudí se pokouší vy-
kázat Holanďany za postranní čáru.

Má smůlu. Krčí rameny a dává pokyn k
zahájení hry. Ví, že Ruud Gullit je mno-
hem větší a silnější než on.

Výkop.
Marco van Basten vede míč po levé

straně. Blíží se k trestnému území sou-
peře. Prudká přihrávka před branku a –
míč těsně míjí copánky Ruuda Gullita.

„Proč nehlavičkuješ, vole?“
„Nejseš blázen?“
Černá perla odbíhá vhazovat. Bere do

rukou míč. Snaží se přesně zasáhnout
svého spoluhráče. Van Basten uhýbá,
kličkuje. Gullitův aut zpracovává jen se
štěstím. A už se řítí k bráně Bodo Illgne-
ra. Krátké prohození. Nekompromisní
volej z ostrého úhlu. Brankář se tygřím
skokem vrhá po míči a vyráží střelu ko-
nečky prstů na roh.

Po takovém zákroku nutně následuje
ošetření.

Bodo Illgner se zuřivě brání amputaci
pravé ruky. Odstrkuje od sebe dánského
lékaře a sérií kopanců ho vyprovází
k dánské lavičce.

Německá obrana bez problémů odvra-

cí roh. Maličký Hässler žene spoluhráče
do útoku.

Ale Brehme ztrácí míč.
Povlsen uniká. Přihrává Jensenovi.
Ten bez přípravy pálí –
– GÓÓL!!
Stadión exploduje v hromovém jásotu.

Červenobílá exploze dánských fanouš-
ků. Čepice, šály, vlajky.

Ale Německo se nevzdává. Fotbalová
mašinérie začíná pracovat na plné obrát-
ky. Illgner vykopává míč. Jensen, Povl-
sen, Gullit i van Basten prchají zpátky ke
své brance.

„NO TO SNAD NE!“
Vítr. Najednou fouká vítr. Silný, velmi

silný vítr.
To je… stadión Ullevi… To je… uragán!
Stadión Ullevi se třese. Ochozy padají,

tráva hoří, lidi umírají a…
„DO PRDELE!“
Tam, kde byl, kde býval středový kruh,

tam stojí – Chrťák.
Tvář boha pomsty. Zaťatá. Rudá. Zlá.
Vybírá z trosek stadiónu Ullevi to nej-

důležitější. Míč. Něco nesouvisle mumlá.
„Blbečci. Čuňata.“
Drží míč v ruce. Není to obyčejný míč.

Je to krása. Finálovým zápasem zformo-
vaná abstraktní plastika. Tento míč – pro-
miňte. Přenos pomalu končí, vážení
sportovní přátelé. Chrťák je televiznímu
štábu v patách. Omlouvám se. Tento
míč, tento pozoruhodný míč byl kdysi
normální, přihlouplou, asociálně uzavře-
nou konzervou. A teď…

„Maďarskej guláš. Ty vole! Zrovna ma-
ďarskej guláš. Jak ho teď votevřu? Vo-
lové. To mi zaplatíte!“

Miroslav Valina

Euro ‘92
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K nejlepším podzimním zábavám pro
rodiny žijící ve městě patří výlet do okol-
ních lesů za účelem sběru hub. Rela-
xace v lese, zdravý vzduch a hlavně
prožitek při nálezu jedlých hub je k ne-
zaplacení. Patří k tomu i chlubení před
ostatními v paneláku a v práci, kdo kolik
nasbíral a co z nich upravoval. 

Rodinka Oudových skládající se z dvou
dospělých a dvou dětí školou povinných
se rozhodla tento výlet po vzoru ostat-
ních také absolvovat. Otec Jarda vybral
lokalitu, kterou dobře znal, a už se jelo.
U lesní cesty zaparkoval a všem vydal
pokyny o směru pochodu.

„Sbírejte pouze tvrdé, kvalitní zdravé
houby, nějaké klouzky a babky tu nechte
pro méně náročné houbaře.“ 

Všichni porozuměli a vydali se udaným
směrem do lesa. Ranní mlha, vlahá rosa
a vůně jehličí dokreslovaly pocit volné
přírody. 

Po několika stech metrech začalo být
Jardovi divné, že v lese není ani prašivka.
Smluveným signálem přivolal celou rodinu
a zjistil, že také jejich košíčky jsou prázd-
né. Rozhlas i televize hlásily, co roste hub
– a tady vůbec nic nebylo! Před dětmi
zahrál fintu, že je moc brzo, a povolil sběr
všech jedlých hub, i méně kvalitních. 

Za další hodinu stejným postupem zjistil
totéž. Les jako vyluxovaný. Unavená rodina,
rozladěná tím, že nic nenašla, dorazila
k hlavní silnici. Tam stál motorest s velikou
terasou. Hladoví a žízniví si tam sedli a če-
kali na číšníka. Terasa byla plná důchodců
a dětí. Již na první pohled bylo jasné, že
jsou to houbaři. Každý měl košík plný hub.

Nejmladší chlapec Oudových začal pla-
kat a žádal na otci vysvětlení. Ten vstal a za-
mířil k muži, který se mu zdál být vedoucí.

„Můžete mi laskavě říci, kde jste na
těch houbách byli?“ 

Vedoucí zažertoval, že v lese, ale když
viděl rozzuřený výraz tázaného a prázdné
košíky, přestal žertovat. 

„Víte, my jsme mykologická společnost
a celý tento les jsme několikrát prohle-
dali a ještě prohledáme. Je nás asi šede-
sát a sbíráme všechny houby, jedlé i ne-
jedlé. Zítra máme okresní výstavku hub
s přednáškou a besedou. Proto se nám
hodí každá houba. Máte-li zájem, rádi
vás mezi sebou uvítáme.“ 

Otec Jarda neřekl ani slovo a znechu-
ceně se odebral ke svému stolu. V jeho
košíku byly pouze tři prázdné lahve od
piva, které našel pod posedem. Rodině
vysvětlil, že jsou na špatném místě a ve
špatný čas. Číšník jim nabídl místní spe-
cialitu – houby na smetaně. Matka pro-
hlásila, že když si je nemohou kvůli
nějakým důchodcům udělat doma, dají si
je tady. Po vydatném jídle se celá rodina
odebrala směrem k autu. Jarda měl štěs-
tí. Našel ještě další dvě láhve. 

Na zpáteční cestě autem si všimli
chlapce prodávajícího houby u silnice.
Jarda zastavil a za padesát korun od
chlapce koupil košík pěkných hub. Roz-
dělil je spravedlivě mezi celou rodinu. 

Hned u vchodu do paneláku očumo-
vala sousedka a jízlivě se ptala, co našli.
Když ale viděla, že i ta nejmladší má v ko-
šíčku houby, závistivě sykla: „Vždyť všu-
de hlásí, co jich je. Prý je najdou i slepí.“ 

Jarda jí na to odsekl: 
„Tak si to zkuste sama a hned zítra.

Doporučím vám les, kde se to houbami
jenom hemží. Ale musíte jít brzy ráno.“ 

Mrkl na rodinu a v duchu dodal: Ten
les bude vyluxovaný ještě pozítří.

Jiří Frank  

Houby
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Hleděl na ni a byl rád, že usnula. 
Nebylo to špatné, pomyslel si. Něja-

kou dobu ho sex s ní bude určitě bavit
a ona zase ocení jeho moudrost, zna-
losti i samozřejmost, s níž za ni bude pla-
tit. Začne srovnávat a její vrstevníci vedle
něj neobstojí. K archetypům dospěje ve
výuce až příští rok, a pokud bude míň
mluvit a víc přemýšlet, pochopí, proč ji
tehdy přitahoval Moudrý stařec.

Vzpomínal. Junga tehdy hájila zapále-
ně a nadšeně. S úsměvem na ni hleděl
a jako zkušený predátor vyčkával. Snaži-
la se vybavit si všechny definice a argu-
mentace, které den předtím přečetla
a téměř zpaměti se naučila, a přitom sta-
čila kontrolovat výraz a výstřih, aby obojí
vypadalo přesně tak, jak si to nacvičila
před zrcadlem. Pravidelně sledovala i je-
ho reakci, čím uspokojivější, tím horli-
vější byly i její pokusy. Zcela jistě zabíral,
uvědomovala si. Ještě chvíli a neovládne
se, ještě pár minut a bude její. 

S úsměvem ji tehdy pozoroval. Vypa-
dala svůdně, jak už jeho studentky býva-
ly, ale v osmnácti se zdá svůdná každá.
Občas vyslovil odlišný názor, neformulo-
val jej však útočně ani odmítavě. Konec-
konců pokud šlo o Junga, nebyla odpo-
vídajícím partnerem a naivní argumenty
ve prospěch i proti jeho teorii si z té po-
hodlné lenošky svého kabinetu vyslechl
už mnohokrát.

Vyčkával. Během let zjistil, že stačí
mlčet a kořist přijde sama. Schopnost
odhadnout tu správnou získal během
několika odmítnutí. Později už stačilo jen
pozorovat, která z nich se zapojuje do
debat, kdy a jakým způsobem se hlásí
o slovo, jak se při výkladu chová, a non-

verbální komunikace s ostatními spolužá-
ky pak potvrdila jeho výběr. Další práci za
něj udělala volba témat seminární práce,
a pokud si to pravé nevybrala, rozhodl za
ni a téma jí přidělil. Závěr většinou obsta-
rala sama, jen výjimečně bylo zapotřebí
připsat několik kritických slov pod výtvor,
který odevzdala. Obvyklý scénář zahrno-
val žádost o konzultaci, pak individuální
schůzku a druhou skleničku obvykle do-
provázela výzva, které odolával naoko
obtížně, až neodolal. Konec epizody se
kryl s koncem ročníku. A samozřejmě
vždycky udělala zkoušku.

Později už naštěstí mlčela. Měl rád
ticho při milování. Mohl zavřít oči a před-
stavovat si Evu. V jeho vzpomínkách mě-
la vždy podobu studentky a on tehdy ne-
byl o mnoho starší. Byla první a u ní jedi-
né si přál, aby zůstala. Ty ostatní už ode-
jít musely. Nebylo to vždycky příjemné,
ani u téhle nebude, ale má svoje zásady
a nedopustí, aby jej některá zranila. Zno-
vu se na ni zadíval a v duchu počítal, ko-
lik ho budou stát občasné obědy a veče-
ře a těch pár dárků, a výslednou částku
už předem zahrnul do režijních nákladů.
Vzpomněl si na francouzský film, v němž
jemu podobný padesátník začínal každo-
roční vztah kabelkou značky Kelly a kon-
čil šátkem od Versaceho. V pražských
poměrech obvykle stačila láhev dobrého
vína pro obě situace. Povzdechl si a se
vzpomínkou na Evu a s pocitem uspoko-
jení fyzického i duševního usnul.

Nespala a přimhouřenýma očima jej
pozorovala. Bylo to příjemnější, než če-
kala. Mnohem pomalejší a delší, než byla
zvyklá, možná dnes poprvé pochopila vý-
znam předehry. A poprvé taky byla zti-

Daniela Kovářová 

Výměnný obchod



cha. Dobrá, myslela si, chvíli to s ním
vydrží a nechá si ho na hraní. A než udělá
zkoušku. V duchu se usmála. Reagoval
přesně, jak očekávala. Od první před-
nášky to věděla a pak už si jen hrála.
Koneckonců musí nějak přežít první
ročník, než se ten její vrátí ze zahraničí.

S někým přece musí chodit na večeře
a drobné dárky zvedají sebevědomí. Ale
do prázdnin to skončí. 

Nebude to pro něj jednoduché, ale co
taky může čekat, když jemu je padesát
a ona čerstvě plnoletá. Slastně se pro-
táhla a usnula.
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Prší. Obloha temná. Ale ne nocí, to
mračna neprůhledně zakryla slunce.
Silueta zřícenin hradu Libštejna v té tem-
notě téměř nezřetelná. Pod zříceninou
pole, rozblácené, půda jílovitá, málo
plodná. Na poli mladý sedlák na koni.
Oře. V jeho duši temnota. To chudoba
zakryla jeho srdce. Chudé pole, chudý
sedlák, vyzáblý kůň. 

Kůň se plaší. Stůj! Co to vidí mladý
sedlák? Rytíř? Ano, rytíř! V brnění po-
mačkaném, sešlém, narezlém. A z brně-
ní zazní dutý hlas:

„Jdu za tebou, sedláku. Vím, co tě trá-
pí. I já mám své trápení. Jsem už sto pa-
desát let mrtvý. Ale moje duše je temná,
ztracená, bloudí jako přízrak po tomto
světě. Pomohu tobě, ty pomůžeš mě.
Jsem někdejší pán na hradě Libštejně.
Zle jsem se tehdy zachoval. Zlo teď
dobrem chci vykoupit. Jen dobrá duše
jako ty mi může pomoci. O půlnoci pro
tebe přijdu a pojedeš se mnou na Lib-
štejn.“

Je to snad mámení? Je to snad šálení
smyslů? Je to snad sen? A kde je ten,
který tu teď stál a hovořil? Jak se zjevil,
tak i zmizel... 

A o půlnoci – (bušení na dveře, vrznu-
tí). Zas ten rytíř! A dva osedlaní koně
s ním! Rytíř kyne na sedláka, sedlák

omámeně sedá na koně. A koně cválají
směrem na Libštejn. 

„Nevěřils, že přijdu, sedláku? Nebu-
deš litovat. Ale musíš splnit, co ti teď
povím. Jedeme na hrad Libštejn. Cesta
to bude těžká. Je půlnoc. Obloha temná.
Uvidíš děsné věci. A nesmíš se jich za-
leknout a nesmíš vyslovit jméno boží,
nebo naše cesta končí. Nesmíš vyslovit
jméno boží, rozumíš?“

A koně cválají směrem na Libštejn,
obloha temná, a koně už necválají, už
skoro letí, a z nebe se snáší déšť, podiv-
ný déšť, snad kroupy, ano kroupy, svítící
a veliké jak oční bulvy, nejsou to kroupy,
ach, jsou to opravdu oční bulvy, oči
krvavé, svítící a nesnáší se k zemi, pole-
tují kolem, vzhůru a dolů, ze strany na
stranu, a všechny upírají své krvavé zraky
na sedláka, propichují ho svým pohle-
dem, spalují mu zrak svou září, jsou
děsivé, přízračné, ohavné... Ježiši Kris-
te! 

„Vyslovils jméno boží. Konec cesty. Jdi
domů. Za rok se vrátím.“

Rok uplynul v temnotě duše, v temnotě
bídy, v temnotě bezesných nocí. A po
roce o půlnoci – (bušení na dveře,
vrznutí) Zas ten rytíř! A dva osedlaní koně
s ním! Rytíř kyne, sedlák sedá a koně
cválají.

David Haták 

Hrůzy libštejnského pole



„Nevěřils, že přijdu zas? Čeká tě stejný
úkol. Jen děsné věci možná budou děs-
nější. A pamatuj, nesmíš vyslovit jméno
boží!“

A koně cválají na Libštejn, obloha
temná, koně už letí, a půda plodí jakési
klasy svítivé, klasy silné, jako lidské kosti
silné, ne! nejsou to klasy, jsou to sku-
tečné kosti, kosti lidské, svítivé, a vyska-
kují z půdy a narážejí do sebe a chrastí
a bijí se jak vojáci v poli, ale sedlák se
drží, pamatuje na svůj úkol, mlčí a srd-
natě pokračuje v cestě, jen kosti ho bolí,
jeho vlastní kosti, s každým úderem těch
přízračných kostí bolí sedláka jeho vlast-
ní, jako by mu je lámali, jako otevřené
rány ho to bolí, to bolí, Ježišmarjá... 

„Vyslovils jméno boží. Konec cesty. Jdi
domů. Za rok se vrátím. Tentokrát napo-
sled. 

Rok uplynul v temnotě nejtemnější.
Duše, bída, bezesné noci, všechno
temné jako tma. Jako osud libštejnského
pána. A po roce o půlnoci – (bušení na
dveře, vrznutí) – zas ten rytíř. A dva koně.
Sedlák ví a sedá, koně cválají.

„Čekals? I tentokrát stejný úkol, i ten-
tokrát děsnější věci. A tentokrát napo-
sled. Pozor na jméno boží! Nesmíš!“

A koně cválají na Libštejn, obloha
temná, koně letí, a po poli se svíjejí hadi,
svítiví hadi dlouzí jako lidská střeva, ach
ne, nejsou to hadi, jsou to skutečná lid-
ská střeva, slizká, nechutná, svítící,
a vzpínají se vzhůru a ovíjejí koňům nohy
a plazí se k sedlákovi a ovíjejí i jeho nohy
a stoupají výš a obepínají mu břicho
a jakoby se snažila nasoukat do jeho
útrob, svírají mu břicho, už nemůže
dýchat, Jež ... – kovy zraky, to bolí! 

A náhle bolest ustala, ohavné vnitřnos-
ti zmizely, koně zpomalili a zastavili,
v temnotě zazářilo světlo a sedlák s rytí-
řem se ocitli u vchodu do hradu. Zvenku

rozvalená zřícenina, uvnitř zářivé světlo
loučí, bohatá výzdoba, oslňující nábytek,
prostřený stůl a hojnost jídla a pití. 

„Posilni se, sedláku, je před tebou
těžký úkol. Povím ti, proč jsem právě
tebe zvolil za svého zachránce. Kvůli
mně je tvůj statek prokletý, a proto jsi
stále chudý, ani na čeládku nemáš.
Bojoval jsem onehdá o ten statek s pá-
nem s Krašova. Leží na hranici obou
panství. Připravil jsem na krašovského
pána dokonalou lest. V noci jsem se
svými lidmi dobyl jeho hrad, zajal jeho
ženu a děti a vsadil je do sklepení svého
hradu. Dva roky se Krašovští neodvážili
své nebohé zachránit. A když se odvážili,
se zlou se potázali. Jen vybělené kosti
svých blízkých tu krašovský pán našel.
Zuřivost pak vrhla jeho meč proti mně,
ale já, připraven, obrátil jsem jeho meč
vůči němu a nelítostně ho probodl. Jeho
kumpáni však mu byli příliš věrní a svého
pána pomstili. Zákeřně mě probodli
a rozsekali na kusy. Má duše pak s hrů-
zou a v bezmoci sledovala podobný osud
celé mé rodiny. Mrtvoly obou rodů pak
naházeli sem do sklepení. Vchází se do
něj tamtěmi dveřmi. Tam dosud tlí jejich
kosti. Nerozeznáš, kterému rodu které
kosti patří, ale bez rozdílu je pochovej.
Vykopej velký hrob a pochovej důstojně
kosti dvou rodin, které zahynuly kvůli
sporu o tvůj statek. Pak teprve dojde
klidu moje duše, i duše mých blízkých,
i duše mých někdejších nepřátel. Dojedl
jsi, pusť se tedy do práce.“

Prší. Už jen mrholí. Sedlák kope hrob.
Vychází slunce. Obloha se vyjasňuje.
Sedlák háže kosti do nového hrobu.
Mnoho kostí nanosil. Neštítí se jich, viděl
už děsnější věci. Je horké slunečné od-
poledne. Poslední kosti padají do hrobu.
Do klekání je hrob hotov. I kříž nad
hrobem. Sedlák se modlí za duše zemře-
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lých. A o klekání zjeví se nad hrobem
ženská postava. Je mlhavá, bílá a ne-
skutečná. Jako by jí všechny kosti, stře-
va, ba i oči chyběly. Jen ukáže na jeden
kámen ve zdi zříceniny. A zmizí. 

Sedlák přichází ke kameni ve zdi. Viklá
se. Lze ho vyjmout. A pak další, a ještě

třetí. A za třetím – zazděný poklad! Zrak
mu přechází, kolik zlata ho oslňuje! Teď
už nebude žít v temnotě chudoby, teď už
ho čekají jasné dny, světlé myšlenky
a především – zůstane mu čistá duše.
Vždycky bude vědět, že nesváry a spory
končí temnotou. 
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Dvakrát se vrátila zpátky do bytu, aby
znovu zkontrolovala svůj nový účes, de-
centní make-up a krátké modré šaty. Pro
jistotu si ještě vlhkým hadříkem přeleštila
střevíce.

Když se s Tomášem dohodli, že se ko-
nečně sejdou osobně, vyděsila se. Pro-
tahovala jejich e-mailovou komunikaci
jak to jen šlo, několikrát se vymluvila na
služební cestu nebo na nemoc.

Bylo to stejné, jako když ji na počátku
jejich dopisování požádal o fotku. Všichni
kluci z inzerátů chtěli fotku, nejdřív ji po-
sílala celkem ochotně, pak se občas do-
tyčný ani neozval, nebo korespondence
rychle vyšuměla do ztracena.

Postupně se stala obezřetnou, nedů-
věřivou. Za každou větou, někdy i za kaž-
dým slovem, hledala skrytý význam. Ná-
znak vzrůstající náklonnosti nebo naopak
neuměle skrývaný nezájem.

Povídání s Tomem ji bavilo, zaujala ji
hned jeho vtipná odpověď na inzerát,
četl zajímavé knížky, hrál volejbal. Pak
jednou napsal a chtěl po ní fotografii.
Nejdřív dělala, že ji zapomněla přiložit.
Byl neodbytný. 

Chvíli odporovala s tím, že žádnou
vlastně ani nemá. Jeho zájem začal upa-
dat, dopisy se zpožďovaly, zestručněly,
zlhostejněly. 

Pak jednoho sobotního večera našla,
co potřebovala. Obrázek pohledné blon-
dýnky s tváří pouťové panenky. Naske-
novala ji. 

A naposledy zaváhala, jestli mu ji má
poslat. Pak však rázným kliknutím ukon-
čila svoje dilema. Tomáš byl nadšen
a znovu začal naléhat na bližší sezná-
mení se. Po čase souhlasila.

Navrhl jí podvečerní sraz u muzea.
V tramvaji si uvědomil, že zapomněl kou-
pit bílou růži jako poznávací znamení, na
kterém se dopředu dohodli, zejména
proto, že si Marta o jeho podobenku ne-
řekla.

„Ale co, vím jak vypadá, to musí sta-
čit,“ mávnul flegmaticky rukou nad drob-
ným zádrhelem. „Hlavně si před ní ne-
smím hned zapálit,“ znovu si zopakoval
drobnou lež, kterou jí kdysi o sobě na-
psal.

U muzea bylo živo. Kontrolním pohle-
dem zjistil, že schůzku si tu na stejnou
dobu dalo víc dvojic. Prohlížel si tváře pří-
tomných dívek. Světlovláska s oválným
obličejem a modrýma očima mezi nimi
zatím chyběla.

Deset minut po šesté večer měl hlavu
vykroucenou jako na tenisu. Lidé se
před jeho zraky setkávali, líbali, párovali
a odcházeli do života večerní Plzně. 

Radka Ketnerová 

Déšť s heřmánkovou vůní



O únavě

Se sklopenou hlavou davy jdou 
mezi Scyllou, mezi Charybdou.
Scylla je minulost – prach a zapomnění.
Charybda – budoucnost – naději 

v beznaděj mění…

Nepomohou prosby, nic nezmůže lék.
Stále stejný slalom kolem těch dvou 

kuželek.
Pro radost z nasycení je třeba se postit.
Tak dál, jen dál… Šlapeme přítomností.

Žehrat si na osud? Často zlobí rád…
Proč? Vybrat si nelze… Jen čas clo 

vybírá…
Jak je to přesné… Ó, smyčka… Věčná…
V ní dokola kroužíme v rytmu nekonečna…

Období dešťů

Buď sbohem nebe bezoblačné.
Blesky se těší, už to začne…
Pokřižovat nebe… Křížem, krážem.
To nikdo jiný nedokáže.

Blesky… Křížky před funusem.
Prší a prší. Pohřby v jednom kuse.
Období smutků. Co není,
může být… Slunce je zrození.

Žádný další Bezruč

Sestřičky – hledajíce zlatou žílu – krev 
mi nenabraly.

Horníci z mých hlubin smutně vyfárali.

Ta slova byla jiná, ale přece znova stejná.
Snaha je dobrá věc, ale nekoksovatelná…

Josef Rubáš

Básně z května 2007

Kousek od něj zůstala jen jakási hně-
dovláska v modrých šatech nad kolena. 

„Je docela hezká,“ uvědomil si hned.
Martě z inzerátu se však nepodobala ani
trochu. Chvilku zaváhal, jestli ji má oslovit
a pozvat na večeři místo dívky, která už
evidentně na domluvené rande nepřijde. 

„Dám si jednu cigaretu a pak se uvidí,“
rozhodl se. 

Neznámá nebyla tolik půvabná jako ta
z inzerátu, ale měla pěknou souměrnou

postavu, rozpuštěné hnědé vlasy rámo-
valy drobný pihovatý obličejík. Líbila se
mu.

Začalo hustě pršet. Tomáš naposledy
pohledem zavadil o dívku. Sotva znatel-
ně se usmála, pak zase sklopila oči
a pravou nohou odkopla imaginární ka-
mínek.

Když odešel, postavila se na jeho
místo. Déšť vytvořil z jejích vlasů splihlou
helmu slabě vonící po heřmánku.
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Přiznám se rovnou, že jsem zaujatý

Přiznám se rovnou, že jsem zaujatý
(což je asi moje prokletí),
když přede mnou svlékneš svoje šaty,
dávám ti jedenáct… Z možných deseti.

Jen bych chtěl vědět, jak vidíš ty mě…
(Stále civím přes skla objektivu.)
Snad aspoň trochu, trochu subjektivně…
Připočti mi k dobru, že jsem objekt
tvého vlivu…

A už je to tady… Výsledky jsou platné.
Mám devět! Proč obávám se nul…
Devět!!! To přece není vůbec špatné.
Aha. Mínus. To jsem přehlédnul…

Duch vládnoucí na určitém místě

Měsíc Génius noci
Spolu Jsme sami
na nebi jen s hvězdami

O ambicích

Je to stále stejný proces,
žádné C neroste pro Ces.
Chce být výš, tak stojí v pozoru.
Povýšit. Neskončit – smutně – na mollu…

Jak v zastavárně použít šek.
Hloupé, že? Necpu se do výšek.
Dál s těžkou černou notou na noze,
broukám si C v nejnižší poloze.

Syn

S tím nejlepším z tradic maminky.
Ctím. Se staletými zvyky táty. Zacházím.
Do vlasů řeky spletly své pramínky.

Na mně je jen s díky a v pokoře
odolat svádění k lenosti za hrází
a řekou života doplout až do moře…

Oplocen

Stává se mi to často,  skoro denně.
Dívám se po dívkách… Zda volná je, 

zda není…
Ještě se ohlížím po Lotově ženě,
ale ohlédne-li se po mně, zkamení.

Snad je to mnou, snad tím novým… 
jarem.

Ledoví muži odplouvají do neznámých vod.
Kolem je dívek… Ukázkový harém.
Ale od všech mě odděluje p. Lot. 

Čekám, kdy někdo tu otázku položí…

Čekám, kdy někdo tu otázku položí:
Když souloží těla,
zdalipak také duše souloží?

Myslím, že ano. Když se blíží rána,
mám pocit, že moje duše dávno není 

panna…
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V jižních Čechách, tam, kde se rozlé-
vají největší rybníky a kde člověk nachází
stále romantickou a neporušenou příro-
du, byly vedle sebe dva velké rybníky.
V každém z nich bydlel jeden vodník.
V rybníku, který měl tvar do písmene „u“,
bydlel pohledný, usměvavý a hubený
vodník Jára. V tom druhém, co vypadal
jako otisk pánské stopy bez podpatku,
bydlel Slávek, sympatický, pohodový, ale
co se týče váhy, byl přeci jen trochu víc
vybavenější. V tom byl mezi nimi rozdíl na
první pohled. Oba ale měli jedno spo-
lečné: ani jednomu nevydrželo manžel-
ství déle než rok a teď již žili dlouho sami.
Navíc oba se pětkrát oženili a pětkrát se
i rozvedli. Po posledním rozvodu se za-
řekli, že už žádnou ženskou do rybníka
nechtějí.

Vyhovovala jim samota. Společně se
scházeli jen tehdy, když jeden potřeboval
od druhého s něčím poradit, s něčím po-
moct anebo když si chtěli jen tak popoví-
dat. To se pak sešli u lahvinky dobrého
sumčího nápoje.

Jednou potřeboval Slávek s něčím po-
moci. Stavěl si v pokoji novou postel,
protože ta jeho vodní už dosluhovala, ale
zjistil, že nemá z čeho ji udělat. Jára mu
poradil, že nejlepší by bylo zajít do bu-
kového lesa, porazit tam statný buk a vy-
robit si fošny. Pak už je to sranda. Jenže
Slávek byl křehké postavy, a tak se ne-
odvážil jít sám porazit nějaký strom. Jára
šel tedy s ním. Aby jim cesta do lesa
rychleji utekla, prozpěvovali si vodnické
písničky, jako například „Ahoj, rád tě
vidím, kapře, doufám, že se daří dob-
ře...“ nebo „Chytil já jsem ve vodičce
kapříka, kapříka, kapříka, protože měl

očka dosti veliká, dosti veliká…“ a jak se
tak přibližovali k lesu, šli kolem malého,
ale hezky upraveného rybníčku, v jehož
středu se zelenalo krásné rákosí. Bydlela
zde nádherná vodnice. O tom, že mají
vedle sebe ještě třetí rybníček, Jára i Slá-
vek věděli, ale že jej obývá tak krásná
vodnice, neměli tušení.

Vodnice najednou slyšela podivný
zpěv právě ve chvíli, kdy dodělávala jíšku
do omáčky. Dlouho neotálela a vykoukla
ze svého malého pozorovatelského
okénka uprostřed rákosí. Spatřila na pě-
šině dva zelené panáčky a okamžitě vě-
děla, že to jsou její kolegové. I nechala
jíšku jíškou a běžela se podívat, nená-
padně ovšem, co ti dva mají v plánu.
Špehovala je tak dokonale (byla totiž štíh-
lá, a tak se mohla s přehledem schová-
vat za stromy, aniž by ji někdo spatřil), že
si jí nevšimli. 

Oba se jí líbili. Žila také již nějakou
dobu v rybníčku sama a už ji to štvalo,
protože si neměla kromě ryb s kým poví-
dat. Inu, vyhlídla si toho štíhlejšího.

Týna, jak se jmenovala ona krásná
vodnice, dlouho přemýšlela, kterak si na-
kloní toho hubenějšího a hezčího vodní-
ka a kterak se mu připlete do cesty, je-
nomže nemohla pořád na nic přijít. Vzpo-
mněla si, že před několika lety si ne-
věděla rady její starší sestra, a tak zašla
za svou kmotrou. To byla moudrá žena,
která dobře věděla, jak si získat srdce
muže. Týna se rozhodla pro totéž. Její
kmotra se jmenovala Běta a bydlela za
hustým a tmavým lesem. 

„Bětuško, poraď mi. Potkala jsem jed-
noho vodníka, který se mi velmi líbí.
Chtěla bych získat jeho pozornost, ale

Martin Jakubík 

Rožmberská pohádka
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nevím jak. Navíc už taky nestačím na
obstarávání rybníka, a potřebovala bych
tak jeho pomoc.“

„Poradím ti, jsem tvoje kmotra a slíbila
jsem tvé mamince, že se o tebe posta-
rám. Vidím, že teď máš nouzi, tak po-
slouchej. Dám ti takový elixír. Musíš mu
jej nalít do nápoje, který připravíš z vody
z pramene v jedlovém lesíku. Elixír jej
natolik omámí, že si tě vezme za man-
želku a zůstane s tebou až do smrti. A ta-
dy máš pro jistotu ještě jeden elixír: to
pro případ, že bys s ním nebyla šťastná,
nebo že by ti nějak ubližoval. Je to prud-
ký jed, který ho promění v kámen. Na
oživení pak potřebuješ ten první elixír.“

Týna byla ráda, že jí Běta poradila a vy-
dala se hledat pramen do jedlového lesí-
ku. Nebyl to však úkol nejjednodušší,
protože v okolí jejího rybníčku se žádný
takový les nenacházel. Proto se zeptala
sovy, zda někde neviděla takový lesík,
když létá pořád sem a tam. „Znám jeden.
Musíš se vydat tímto směrem a tam za
velkou skálou jej najdeš.“ Vodnice podě-
kovala. Šla asi dva dny a dvě noci, byla
unavená jako nikdy a před sebou koneč-
ně spatřila skálu. Byla vysoká asi jako tři
borovice a strmá, takže Týna musela pře-
mýšlet, jak se přes ni dostane. Nic ji
dlouho nenapadalo. Sedla si na pařízek
a čekala, až ji osvítí nějaká kloudná
myšlenka. Vtom se skála otevřela. A Týna
viděla, že může projít až do jedlového
lesíka. Neváhala a vkročila dovnitř. V tu
chvíli se skála zavřela a vodnice byla
v pasti. Ocitla se v největší tmě, co kdy
zažila. Bylo absolutní ticho. A Týna se za-
čala bát.

Po chvilce se ale rozsvítila louč a Týna
spatřila něco, o čem v mládí jen slyšela
a čeho se vždycky bála: obrovskou oblu-
du se třemi hlavami a devatero rukama.
Z každé hlavy na ni civělo jedno oko

a obrovská ústa. „Kdo jsi? Nebo co jsi?“
zeptala se Týna a celá se třásla.

„Jsem vládce této skály,“ odpověděla
obluda, „a tato skála je jen moje! Kdo do
ní vstoupí, už nevystoupí, protože já mám
věčný hlad a každého sním. Tedy i tebe!“
Týna lapala po dechu, až omdlela. Oblu-
da na ni chrstla trochu vody, aby se pro-
brala. Krásná mladá vodnice si začala
uvědomovat, že se ocitla v nebezpečí
a že se jí může zhroutit plán s vodníkem.
Bylo jasné, že musí pryč, a proto začala
vymýšlet lest. 

„Poslouchej, vládce skály, mám pro te-
be nabídku. Uvařím ti jídla, co hrdlo ráčí,
a ty mě pustíš na svobodu!“ 

„To ne, to ne, to je nesplnitelný úkol,
protože tolik jídla bys neuvařila, navíc ne-
víš, co já mám rád.“

„Co máš rád, mi povíš, a o množství se
nemusíš bát, udělám toho tolik, že ti to
vystačí na rok dopředu,“ odvětila Týna.

„Na rok dopředu, říkáš? Tak to zní zají-
mavě.“ Na chvíli se odmlčel a rozmýšlel,
zda té dívce dá šanci. Nakonec se roz-
hodl, že dá, když na něj tak smutně kou-
ká, a vyjmenoval jí všechna jídla, která
má nejraději.

„Ale to si pamatuj: První jídlo ochut-
nám hned, jak ho dovaříš, a jestli mi
nebude chutnat, zůstaneš tady a sním
tebe! Jestli bude dobré, tak uvaříš záso-
by všech jídel, která jsem ti vyjmenoval,
na rok dopředu. Pak tě pustím.“

Týna souhlasila a pustila se do vaření
prvního chodu. Věděla, že tolik jídla by
nenavařila, i kdyby vařila ve dne v noci
bez zamhouření oka. Musela tedy vymys-
let něco, co by obludu zastavilo, a ona
mohla pryč ze skály. 

Náhle sáhla do kapsy pro kapesník
a nahmatala lahvičku s elixírem na zka-
menění. Hned měla jasno. Trochu jí to
jídlo okořením, a uvidíme, co to udělá. 



Obluda usedla ke stolu a vodnice při-
nesla porci na ochutnání. Byla to lákavá
jelení pečeně a k tomu žabí stehýnka.
Obluda si nabrala do úst první sousto,
pak ještě jedno a ještě jedno a pak…
Zkameněla. S otevřenými ústy a s ruka-
ma umaštěnýma od masa. 

Skála se otevřela přímo do jedlového
lesíku. To už byl jen krok k prameni,
který měla dát vypít vodníkovi. 

Když se Týna vrátila domů s vodou
z pramene, nemeškala a dala se do pří-
pravy kouzelného nápoje. Řídila se přes-
ně podle rady Běty a pití namíchala
podle receptury. Měla ho dostatek,
takže kdyby nezabral po prvních pár
doušcích, mohla jej klidně vodníkovi
dolít. Teď už jen zbývalo přilákat ho nějak
k sobě.

Jára se Slávkem už měli fošny ze stro-
mu hotové, ale potřebovali ještě tenké
kulatiny, takže se vydali znovu do lesa.
Když míjeli malý rybníček, zaslechli
ženský hlas, jak na ně volá. „Haló,
prosím vás, to jsem ráda, že vidím živou
duši v těchto končinách. Byli byste tak
laskaví a pomohli mi něco přesunout?“
žadonila Týna. 

Oba se na sebe nevěřícně podívali,
protože tak krásnou ženu tu nikdy nevi-
děli. Kývli. Ta jim hned ukázala, s čím po-
třebuje pomoci. Jára se Slávkem s tím
byli v okamžiku hotovi. 

„Musím vás nějak odměnit za vaši
ochotu. Posaďte se ke stolu, udělám ně-
co dobrého k obědu.“

„Ne, ne, slečno, my musíme jít dál do
lesa, abychom vše stihli před soumra-
kem,“ odmítali Jára se Slávkem.

„Tak se u mě alespoň napijte. Mám tu
přichystaný vzácný a chutný nápoj.“ 

Járovi podala pohárek s pramenem
z kaštanového lesa a kouzelným elixírem
od Běty a Slávkovi dala pramen s mali-

novo-jahodovým výtažkem. Pečlivě si
prohlížela Járu, co s ním elixír udělá.
Nepočítala však s jednou věcí: že se do
ní Slávek zamiloval, hned jak ji uviděl.
Úplně se mu začala točit hlava, a když
ještě tak hezky prosila o pomoc, byl
schopen i hory přenášet.

Po vypití několika doušků nápoje se
Járovi zatmělo před očima, a když pro-
citl, spatřil před sebou krásnou mladou
a okouzlující dívku, jíž ihned vysekl po-
klonu: „Teda slečno, vy jste krásná! Jak
je možné, že jsem si toho všimnul až teď?“

„Nepřehánějte, pane. To se vám asi
zdá.“

„Ne, ne, nezdá. Smím se zeptat na
jméno?“ 

„Týna.“
„Týna. To je nádherné jméno. Já jsem

Jára.“
Slávek už to nemohl vydržet a skočil

jim do hovoru: „Já jsem Slávek. A vy, Tý-
no, bydlíte v tomto rybníčku sama?“

„Ano. Jen já a pár kapříků.“
„Ach, jaká škoda,“ pokračoval Slávek,

„potřebovala byste nějakého pomocní-
ka, viďte?“

„No, někdy by se hodil…“
„Já bych, slečno,“ drmolil Slávek,

„vám rád pomá…“
„No, no, tak brzdi, brzdi, kamaráde,“

přerušil Slávkovo tokání Jára, „já jsem
Týnu oslovil jako první, a tak mám před-
nost, viďte, Týno?“

„Ale snad byste se o mne nehádali?“
uchichtla se vodnice a začala se červe-
nat.

„Hádali, nehádali,“ řekl nervozně Jára,
„já jsem vás oslovil první, měl bych tak
mít právo přednosti. Ale jsem ochoten
podstoupit i nějaký los. Jaký, to nechá-
me na vás.“

Týna souhlasila a skočila se poradit
domů s kapří radou. Ti jí řekli, že ten,
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kdo ji víc potěší nějakým dárkem, bude
mít právo se o ni starat. Týna vodníkům
úkol vysvětlila a zeptala se, zda oba
souhlasí.

„To nezní špatně,“ odvětil Jára. I Slá-
vek byl pro. Týna jim řekla, že mají čas do
zítřka.

Oba urputně přemýšleli, co jí dát.
Slávek se rozhodl, že jí daruje náhrdelník
z mušliček, které mu dovezl jeho dávný
vodnický přítel z Itálie. A Jára? Ten si
všimnul, že Týna má už sešmajdané
střevíčky, a tak se rozhodl vyrobit jí nové
z nejjemnějšího materiálu a vyzdobené
perlami. 

Druhý den jí oba své dárky přinesli.
Týna byla překvapena a potěšena, také
si je hned musela vyzkoušet.

„Tak jak jste se rozhodla, Týno? Vyhrál
jsem já, nebo Slávek?“ ptal se Jára.

Týna chvíli neodpovídala, protože to

musela uvážit, až nakonec našla řešení. 
„Je to těžké, protože jste mi oba

udělali ohromnou radost. Nerada bych
někoho ranila. Proto jsem se rozhodla,
že dám šanci oběma. Koneckonců proč
bychom si nemohli pomáhat vzájemně?
Vy jste zruční, já umím vařit. Tak si mys-
lím, že by nám to mohlo fungovat, co vy
na to? A mám ještě jeden návrh: Aby-
chom nemuseli pořád přebíhat z jedno-
ho rybníčka do druhého nebo do třetího
jen proto, abychom si něco mohli říct, co
kdybychom naše rybníky spojili a vytvořili
tak jeden velký?“

„To je skvělý nápad,“ shodli se oba
a byli šťastní, že to Týna takhle vyřešila.
Viděli v ní rázem moudrou ženu, která
nikomu neublíží a každému pomůže.
A navíc se zasloužili o to, že vznikl jeden
z největších rybníků na jihu Čech, který
byl později pojmenován Rožmberský.
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Vilém Krásný byl básník.
Otázkou je, zda měl s takovým jménem

vůbec na výběr. I když je také pravda, že
pokud od básníka očekáváme jistou ne-
praktičnost v životě, Vilém splňoval i to-
hle kritérium.

Úspěšně (se čtyřmi dostatečnými) sice
odmaturoval na chemické střední škole, ale
maturitní zkouškou se s tímto oborem také
natrvalo rozloučil. Následovaly roky, během
nichž střídal různá zaměstnání, postem
skladníka počínaje a šarží podomního pro-
davače umyvadel nekonče, aniž by ho ně-
které z nich bavilo či mu dokonce šlo. 

Nebyl bohém, který jednou rukou píše
milostnou poezii a druhou laská dívčí

ňadra – básně sice psal jednou rukou,
tou druhou si ale většinou v tvůrčím
rozrušení škubal posledních pár ostrův-
ků vlasů, které mu na hlavě zbyly. Z če-
hož se dá dedukovat další poznatek o Vi-
lémovi – navzdory svému příjmení nebyl
krásný ani trochu. Jistě, pokud má člo-
věk osobní kouzlo, na vzhledu nezáleží,
Vilém bohužel neměl ani to. Ženy ho
shledávaly, mírně řečeno, nudným. „Ja-
ko když játro pleskne o zem,“ pojmeno-
vala ten dojem nijakosti kdysi jistá
bankovní úřednice, s níž Vilém strávil půl-
hodinovou pauzu na oběd a které na
závěr této půlhodiny podal rozměklou
zpocenou dlaň stylem „leklá ryba“. Mu-

Helena Veselá 

Na dřeň



sela si potom dát druhé kafe, aby se zba-
vila husí kůže na zádech

Jeho největší předností byly nakonec
ty básně, které bez velkého pochopení
rodičů odmalička zapisoval na kdejaký
volný kus papíru. Jenže o těch zase moc
lidí nevědělo – v konečném efektu to te-
dy vyšlo nastejno, jako by vůbec žádné
nikdy nenapsal.

Toho dne byl Vilém v práci, ostatně
jako vždy. Od doby před několika ne-
výraznými měsíci, kdy přijal místo proda-
vače v malém zaprášeném autobazaru,
měl dohromady sotva týden volna. Jeho
šéf ho sice evidentně zneužíval a odpra-
cované víkendy mu nezaplatil ani z polo-
viny, Vilém na to ale byl zvyklý a nebouřil
se. Vilém se totiž nebouřil nikdy.

Tentokrát měl ale výjimečně špatnou
náladu. Něco bylo ve vzduchu; cítil to.
Něco špatného. Seděl v plechové odpu-
divé boudě vedle vjezdu do areálu auto-
bazaru, snažil se luštit sudoku, ale prask-
lá propiska, zanechávající mu na prstech
modré fleky, co chvíli ožívala vlastním
básnickým životem na okraji novin.
V boudě bylo lepkavé dusno. Jaro se
nejspíš při přerodu v léto zaseklo na
jakémsi mrtvém bodě a už týden se z něj
nehodlalo hnout. Dusno, mrtvé ticho,
naprosté bezvětří. 

Něco se pokazilo/ žluklo až na dřeň
kostry věcí, psal Vilém téměř nevědomky
a levou rukou si likvidoval zbylé chomáč-
ky vlasů rostoucí ze zpoceného temene.
Žluklo i nebe. Už celé dny mělo zkaže-
nou barvu zapomenutého másla.

Ve chvíli, kdy Vilém podrážděně vy-
hlédl skrz špinavou okenní tabulku své
kukaně na stejně tak špinavá auta, která
nikdy nikdo nekupoval, kopl o ulici dál
majitel autobazaru a Vilémův nadřízený
v jedné osobě do plechovky od piva. Od
piva, které do sebe obrátil téměř naráz,

snad aby si dodal kuráže do následu-
jícího výstupu. Teď byl zvláštně roze-
chvělý – rozechvělý jako zbabělec, který
se někoho chystá inzultovat, zároveň
však plný adrenalinem ochucené radosti
plynoucí z vědomí, že se mu nemůže nic
stát. Kdybychom ho měli přirovnat ke
zvířeti, byl by Majitel dozajista mrňavý
čokl neurčité rasy, co podle číhá za ote-
vřeným vrátky, aby pak s podrazáckým
vyštěknutím kousl do kotníku náhodného
kolemjdoucího.

V době, která se nazývá postmoderní
a kdy se věci vrství a ztrácejí řád, jedno-
ho potěší, když narazí na tak typického
představitele svého druhu. Zhruba pěta-
třicetiletý vyžilý Majitel měl ulíznuté vlasy
lesknoucí se levnou pomádou, pleť zjiz-
venou od akné, krátkou koženou bundu.
Těkavý pohled. Hajzlík comme il faut. 

Abychom pochopili, co a proč se v ná-
sledujících minutách stane, je třeba
ozřejmit pár věcí. Za prvé, bazar byl
prodělečný. Za druhé, Majitel měl i jiné
aktivity, rovněž prodělečné. Zkrátka zou-
fale potřeboval peníze. A proto se, za tře-
tí, předcházející noci uchýlil k dost zou-
falému kroku – jedno z těch omšelých
a nechtěných aut sám sobě ukradl. Tma-
vě modrý citroen už sice téměř dojel za
zenit své životní pouti, ovšem jako jediný
byl napsaný na Majitele. A byl pojištěný.

Samotný zločin proběhl s veškerou
pompou hodnou takového podniku. Ma-
jitel v noci přišel k opuštěnému areálu,
odemkl vrata a nenápadně pomalu je
otevíral, čímž jen protahoval strašlivé
vrzání, které okamžitě rozštěkalo všech-
ny psy v okolí. Následně ještě hodnou
chvíli citroen hledal – nenapadlo ho vzít
si baterku, tak ve tmě klopýtal o trsy trá-
vy, prodírající se zvětralým asfaltem par-
koviště, a sprostě nadával. Když auto ko-
nečně našel, zjistil, že má vybitou bater-

28



ku – pokusy o nastartování vzbudily další
vlnu štěkotu. Rtuťovitý malý psík ze sou-
sedství nakonec přetlak emocí nezvládl,
prohrábl se pod plotem a s agresivním
vytím pak citroen několik minut obíhal.

V momentě, kdy se v okolí začala roz-
svěcet okna, však auto konečně nasko-
čilo a zpocený Majitel se skřípěním
pneumatik vystřelil z vrat, jako by mu za
patami hořelo. Pes stihl uskočit, takže si
krádež nevyžádala žádné oběti.

Toho žluklého dne už od rána nervóz-
ně čekal, až se rozezvoní telefon a v něm
mu Vilémův ustrašený hlas oznámí ztrátu
jednoho auta. Ten blbec si přece musel
všimnout otevřenejch vrat a pátrat, co je
v nepořádku. Jenže ten blbec nevolal
a nevolal, až nakonec Majitel vyrazil na
náhodnou návštěvu svého autobazaru.

A právě v tom okamžiku jsme se s ním
o několik řádek výše poprvé setkali. Do-
pil plechovku (od oběda vlastně už třetí)
a chvíli ji kopal před sebou, aby si jí pak
několik metrů od odpadkového koše
přestal všímat. Potřeboval kuráž, před-
stavení muselo být přesvědčivé. Ne že
by si snad myslel, že Viléma nezvládne.
Ale jeden nikdy neví, že.

Bude třeba slavně odhalit ztrátu auta,
obvinit Viléma, že mu to schválně nena-
hlásil a že večer před odchodem ne-
zamkl vrata. Bude třeba řvát a vytahovat
hubená ramena, vztekle kopat do dveří,
hysterickým hlasem mumlat to je malér,
to je malér a to všechno pak ještě jednou
předvést před policií. 

Bazar byl pod žluklým nebem tichý
a nehybný. V okně kukaně se Vilémova
hlava skláněla nad sudoku. Nepracuje,
šupák jeden, pomyslel si Majitel podráž-
děně, aniž by bral na vědomí fakt, že nej-
sou-li zákazníci, prodavač toho zas tolik
dělat nemůže. Výletním krokem prochá-
zel kolem aut a předstíral, že Viléma

(který ho nyní s nečitelným výrazem
pozoroval) nevnímá. U mezery, ve které
až do předešlé noci stál citroen, se oká-
zale zarazil, několikrát se rozhlédl, jako
by se před ním auto jen čtverácky
schovalo za roh, a pak se – a jde se na
to – vydal k Vilémově kukani.

Jindy by Vilém panikařil, schovával no-
viny, předstíral, že něco dělá – třeba se
nesmyslně probírá dokumentací k jed-
notlivým autům. Toho žluklého dne byl ale
zvláštně apatický. Výraz apatický vlastně
není úplně přesný: když viděl Majitele, jak
se blíží k autobazaru, pocítil nechuť. Ne-
snášel totiž toho hubeného podvraťáka,
který byl téměř o půl hlavy menší a dvacet
kilo lehčí než on, přesto oplýval takovou
arogancí, že to Viléma přivádělo k úžasu. 

Když Majitel rozrazil dveře kukaně, Vi-
lém ještě pořád luštil sudoku. „Ahoj?“
řekl Majiteli tázavě, aniž by učinil jediný
pohyb navíc. Kromě prazvláštní kombi-
nace apatie a znechucení cítil i mírné
překvapení, nebylo zvykem, že by se
nadřízený v autobazaru stavoval, většina
jejich komunikace se uskutečňovala
prostřednictvím telefonu. 

„Nazdar, Vildo.“ Majitelův hlas zaskří-
pal jako štěrk pod podrážkou. (Vilém po-
tlačil další nával nechutě. Nikdo na světě
mu neříkal Vildo.) „Pracuješ, pracuješ?“
Nervózně pochodoval kukaní sem a tam.

„Nikdo tu ještě dneska nebyl,“ řekl
Vilém mdle. Ne, dnes opravdu neměl
chuť cítit se provinile za to, že autobazar
neprosperuje.

Majitel v duchu zajásal. Krásná nahráv-
ka na smeč. „A že...“ Odkašlal si, štěrk
se mu nějak zasekl v hrdle. „Ale že ten
citroen tam není, tos ho musel prodat,
ne?“ 

Vilém se tvářil nechápavě. „Cože?“ 
Majitel mohl s potěšením konstatovat,

že začíná cítit agresi. Ta se bude hodit.
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Nesnášel totiž pomalého Viléma, ty jeho
tlusté prsty umazané od propisky,
změkčilou podřízenost. (I když mu zrov-
na ta podřízenost vlastně lichotila. Ještě
víc ho ale těšily Vilémovy nezaplacené
přesčasy.)

„No ten modrej citroen, co stál támhle
na konci řady. Kde je?“ Teď se Majitel
zastavil přímo nad Vilémem, který stále
seděl u otlučeného stolku nad novinami,
a nevědomky zaujal útočný postoj. Vy-
sunul bradu, povytáhl hubená ramena.

Vilém pořád nic. Poulil na něj do výšky
své telecí oči a zjevně se chystal něco
říct. Slova ale ne a ne nalézt.

„No?“ štěknul Majitel. „Kde je to auto?
Neříkej mi, že o tom nic nevíš! Tos ho
nechal ukrást? Víš, že to bylo to nejlepší
auto tady?“ V následujícím momentu
však mimoděk o krok couvl, to když se
Vilém narovnal do své plné výšky. Majitel
se skoro lekl, že se ho jeho jediný za-
městnanec chystá praštit. Ten se ale jen
o něco víc vyklonil z okénka kukaně.

„Ten citroen?“ řekl Vilém a ukázal na
místo, kde auto dřív stálo. „Ten na konci
řady?“ 

„Přesně ten.“ Majitel to chtěl říct přísně
a odměřeně, ale s nosovým hlasem se
záměr nevydařil. Snažil se totiž nedýchat
– Vilém se potil a rozhodně nevoněl. 

„Cože?!“ řekl znova Vilém, ale tento-
krát jinak než unyle – nevěřícně. 

„No neni tam, sám to vidíš, někdo ho
asi ukrad. Musíme zavolat policajty,
ježiš, snad to auto bylo aspoň pojiště-
ný...“ Tentokrát to byl Majitel, kdo se vy-
dal ke stolu nesmyslně přehrabovat
hromádku dokumentace. 

Jenže Vilém v tu chvíli udělal něco pro
něj naprosto atypického. Naklonil se
k Majiteli a zasyčel: „To si ze mě děláš
srandu?“ 

Onu noc, kdy se Majitel rozhodl odci-

zit vlastní auto, byl Vilém ještě pořád
v práci. Ne že by měl přesčas až do půl-
noci; zkrátka ve své kukani usnul. Když
ho v noci vzbudil psí štěkot, vyhlédl ven
právě v momentu, kdy Majitel otevíral
vrata. Nemohlo být pochyb, že to je prá-
vě on, protože mu na tvář dopadalo svět-
lo pouliční lampy. 

Vilém za ním nešel, protože nechtěl
vysvětlovat, co dělá v práci takhle pozdě,
pouze ho celou dobu nechápavě pozo-
roval. Proč si jde pro auto teď v noci?
A když Majitel odjel, aniž by za sebou
zamkl vrata, pomyslel si: Co je tohle za
blbce? To chce, aby mu to tady všechno
ukradli? 

V 13:08 následujícího dne do sebe
všechny indicie zapadly.

Vilém si – ostatně jako většina lidí –
vždycky přál dobrou práci, dobrý život,
krásnou a zdravou rodinu. Jak se to
stalo, že skončil v téhle kukani? Proč by
se měl krčit před pazgřivcem zjizveným
od akné? Proč?

Všechna marnost Vilémova života vy-
bublala na povrch. Explodovala. Emano-
vala. Vytékala z jeho pórů, uší, očí, nosu,
úst.

Majitel nic z toho netušil. Samozřejmě,
všiml si Vilémova výhrůžného zasyčení.
Ale nebral jej dost vážně. „Já že si dělám
srandu? Tys mi nechal ukrást auto!“ 

Kukaň má necelých sedm metrů čtve-
rečních. Je tam jeden stolek, jedna
židle, dva dospělí lidé. Dva dospělí lidé
stojí naproti sobě, jeden je výrazně
menší a drobnější, ani jeden není hezký.
Teplota je kolem dvaceti sedmi stupňů.
Tomu menšímu musí být v kožené bundě
ještě větší horko než tomu většímu, který
má jen bermudy a triko s krátkým ruká-
vem. Ten menší sahá do kapsy pro mo-
bil, chce volat na polici. Tomu většímu na
zpoceném temeni nabíhá modrá žíla.
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Což je zvláštní – nikdy se mu to totiž
nestává. Nikdy se nerozčiluje. Dramatic-
ká hudba nehraje, ale mohla by. Právě
se něco láme.

Majitel vytáhl z kapsy mobil a zcela
vážně se chystal volat policii. Těžko říct,
koho z nich víc překvapilo, když mu
Vilém telefon z ruky vytrhl a mrštil s ním
o zem. Soudě podle výrazů, nejspíš Vilé-
ma. Tři vteřiny na sebe beze slova zírali,
pak Majitel udělal neurčitý pohyb, jako
by si chtěl prohrábnout vlasy, ovšem
nějak nedopatřením přitom strčil do
Viléma. Vilém přešlápl z nohy na nohu.
Vilém se přestal tvářit překvapeně. Vilém
do něj taky strčil.

A pak to bouchlo.
Vilém ještě nikdy nikomu nedal pěstí.

Teď ho zarazilo, jak je to snadné – jeho
pěst zkrátka dopadla na Majitelovu bra-
du, jako by tam vždycky patřila, a aro-
gantní Majitel se bez odporu kácel. A vy-
kviknul. Ten zvuk byl něco naprosto fas-
cinujícího, tak Vilém udeřil znova. A pak
ještě jednou.

Když mu bylo dvanáct, poprvé ho
odmítla dívka. Smála se mu. Prásk.

Pak ho v průběhu let odmítla ještě
spousta dívek. Majitel se bránil, ale ne-
bylo mu to nic platné. Prásk.

Minulý týden se mu poštěstilo být po-
zván k jedné dámě na kávu. (Pravda, ona
dáma zrovna nepatřila k těm nejkrás-

nějším a nejžádoucnějším, ale klíčové
atributy měla.) Jenže Vilém díky před-
cházejícím dvěma letem bez sexu skon-
čil dřív, než vůbec něco mohlo začít.
Prásk. Majitel chtěl z kukaně utéct, ale
za sebou měl zeď a před sebou Viléma.

Plechová budka se otřásala. Vilémova
duše se otřásala. Několikrát se pokusil
vydat básnickou sbírku, ale poprvé byly
jeho básně nevýrazné, podruhé bez
skutečné vášně a potřetí se ani nedočkal
odpovědi. Prásk. Majitel se kácel, ale
Vilémův život byl v troskách už dávno.

Nikdy nežil, ani co by se za nehet
vešlo. Nikdy se nebrouzdal bosý trávou
s alespoň průměrně hezkou dívkou po
boku. Nikdy se nehádal, nikdy se nepral,
ani pro alespoň průměrně hezkou dívku,
ani pro svou čest.

Až teď. Teď před ním Majitel vyděšeně
uhýbal, aniž by měl kam. 

Konečně ryzí emoce. Agrese. Vzpou-
ra. Vítězství. Adrenalin. 

Možná o tom napíše báseň. A o té už
nikdo nebude moci říct, že je nevýrazná
a bez vášně.

V té plechové kukani, kterou tolik nes-
nášel, se Vilém konečně našel. A tak
tloukl.

A tloukl.
A tloukl.

Až na dřeň.
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dokážeš-li projít 
zdí
doveď mě dál než smrt
Pane
v tuto chvíli

Tmění
Bednění dnů

trhám si věčnost

I.
Poprvé Ti píši
přilehlá k tomuto stolu
(šel jsi k Hoře
určitě jsi sám)

Bude duben
a skoby v kůře povyrostly
škára potemněla

stahuji se z kůže
z ikon

II.
Věřím na konec
Tvého těla
Je čtvrt na
Srdce
akorát 
čekám nový inkoust

opíráš se o pondělí
a ploutev značí kolbiště

chodbu protne jen zástěra a ryba

III.
Rámuješ zbytky boků

(pro rodinu)
Za dveřmi přešlapuje publikum
přituhlo

IV.
Všichni moji blízcí
leží od zápraží k lesu
Stydno v našem domě
Mlčí se od kostela

mé jméno
dokonáno

V.
Bůhví proč se mi
– už zase –
zdá tvůj zlý syn
Lehává naznak v jejím břiše
a sípá mi modlitbičky:

Mario
Ikono
Ireno

VI.
Už pár let tu nesvítá víš
(můj dům je plný dopisů a švábů)
Káže mi z tvrdých matrací
Magdaleninu roušku:

Jsem to, co jsem vyslovila

Irena Velichová

Dopisy k němu
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