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Stanislav Bukovský

Ticho
Ticho rád poslouchám, je jako ta nej-

krásnější hudba. Tedy ne ticho absolutní
– absolutního beztak nic není možné –,
absolutní ticho by asi tak mohlo být je-
dině v absolutním vzduchoprázdnu a to
taky není možné. Z nedaleké dálky ať si
občas klidně zazní dechovka, ač kdypak
zněla naposled? Z velké dálky může být
slyšet i bručivé vrnění motoru vrtulového
letadla, cvakání způsobené projíždějícím
vlakem, z dálky ještě vzdálenější cirkulár-
ka a ze vzdálenosti nejvzdálenější třeba
i technoparty, když už to mermomocí
musí být. Ale pak ať už jen nějaké po-
slouchatelnější ticho tiše zní. Ať jen sem
tam tíkne ptáček. Zašelestí něco v trávě.
Broučci a mušky zlaté zabzíkají v okvětí,
přilétne a odlétne čmelák. Zašumí koru-
ny jehličnatých stromů, a když listnáče
rozkvetou či zamedují, nechť zahlaholí
chorálem tisíců včel. Ať si jen piští komáři
a bručí velcí brouci zlatohlávci a za noci
chrousti. Mravenci v mraveništi ať ti-
chounce ševelí, cvrlikají kobylky, cvrčci
cvrčí. Žáby jak je jim jen libo ať kuňkají,
kvákají a skřehotají, poslouchat je nikdy
neomrzí a dnes taky aby je pohledal.
Všechno to, co je v tichu k zaslechnutí
a dohromady vytváří libý mnohohlas, už
někdy tichem nazvat ani nelze. Šelestění
křídel vážek sotva slyšet a motýlů už vů-
bec ne. V tom poněkud hlučném tichu
ani nelze zjistit, je-li slyšet tráva jak roste,
jak listy asimilují, stromům pod kůrou jak
proudí míza a jak v zemi chroustá chrous-
tí ponrava. Kdyby ti, jež slyším, mlčeli
alespoň na chvíli, uslyšel bych možná
i ty, jež neslyším. Ale kdo ví? Někdy se
mi na koncertě taky zdá, že neslyším, jak

a zda vůbec některé nástroje hrají, a hra-
jí-li, má-li to na celkové souznění a dojem
nějaký vliv. Asi tam k něčemu budou,
proč by je tam jinak měli. Chtělo by to,
aby mi orchestr něco zahrál jednou bez
takového zdánlivě neslyšitelného nástro-
je a podruhé i s ním. Asi bych si stejně
nebyl jist. Snad to zjistí jenom dirigent.
Nejlíp bych poznal, že takový taky hraje,
kdyby ostatní nehráli a zahrál jen on sám.
Stejně tak i v přírodě, kdyby všichni, kte-
ré slyším, jak už bylo řečeno, na chvilen-
ku zmlkli, třeba bych taky uslyšel ty, co
jsem nikdy neslyšel a přitom jistě něco,
byť tichounce jen, vyluzují. Teď je asi sly-
ší jenom nejvyšší demiurg a dirigent veš-
kerenstva Bůh. Ale možná taky, že byť
mám za to, že v orchestru některé ná-
stroje a v přírodě některé hlasy neslyším,
ve skutečnosti je trochu slyším a nevě-
domky je registruji. A kdyby zmlkly, k mé
plné spokojenosti by chyběly. Dá se však
připustit, že všichni neslyšíme všechno
a každý slyší trochu jinak a trochu něco
jiného. Já slyším, co rád slyším a co sly-
ším nerad, možná někdy ani neslyším
a manželka si třeba může myslet, že ne-
doslýchám. To dirigent jistě slyší všech-
no, co má, co musí slyšet. Bůh možná
slyší i to, co si kdo myslí. Ženy zas třeba
slyší i jak jim v šatníku vycházejí šaty
z módy, z čehož zcela logicky usuzují,
někdy i nahlas, že nebudou mít co na
sebe a že jim bude třeba nových šatů.
Nejen v přírodě, ale i doma je převelice
příjemné ticho slyšet. Avšak ne doma,
v tichu přírody se ze všeho nejlépe pře-
mýšlí. Pouze však bez mobilního telefo-
nu.
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Karla Erbová

Zbytečně neobnosit čas
Ačkoli léto v plném rozkvětu
v přístavu Lemnos půlka hovězího
na plném slunci
před řeznickým krámem

Pár kroků odtud
otřískaný sloup
Apollónova chrámu

A ještě my
Zbytečně přespočetní

v zasedacím pořádku mýtů a her
chceme si cosi dokazovat:
Vyšisovaný roztřepený život
Papouška v kleci
Brokátový pléd
A ruce s vesly
na dávno vyschlém moři

Možná že proto nedokážem 
rozvázat onen tuhý uzel

pod krkem
Ačkoli kolem cítit meduňku
tymián balšám a med

A holý prst dějin:
Proboha mlč!

Dál ještě nic
Jen ruce plné jisker

Mrákotně prší
Jakás pochybnost

Zdali to všechno pomýlená zvěst
nebo snad přímo úděl

Po čem to srdce vlastně prahlo:
Obléci šaškárnu
Setřást prach
Rozdávat radost nebo almužny

Namluvit sobě podezřelou věc
Snad obchod svatokupecký
Snad podebraný mrak
Nebo jen prostě: komora a předsíň
Šlapat a šlapat

Nezapomenout
dát ráno kbelíky
pod díru ve střeše

A doufat že to přejde

Dnes pálí bosorky
Zpívá se Pije Křepčí
Na ohni vše

co ještě včera bylo
dřevěným mostkem
po němž jsme přecházeli
sem a tam
sem a tam

Dnes pálí bosorky –
Kdo nás však ráno políbí
pod kvetoucím stromem?

Taková to byla oslava:
Dětské sbory

(hotová symfonie o přátelství a lásce)
Voňavé svíčky Pár ctnostných hodnostářů
(Chudí a ošuntělí příbuzní
přijeli jenom na den)
Dary nosili mezci a osli
Přední recitátoři
Ztrhané lyry tón –

A ze snů jenom to
co do obývací místnosti patří
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Tunové závěje slov
Perfektní lékařská pohotovost
Vynikající duševní stav
šmolkově modrý

Avšak až podezřele neúplné
a  vzájemně si odporující údaje
o  tom

že stále má pokoje
plné chladných zbraní
Že vlastní vinný sklep
Mořské dno u samých Azor
A deník ze společných cest

Středověké sonáty hovořily o něčem
zcela  jiném:

Osušit pero
Zamknout psací stůl

Až přijde čas
A chlapi začnou línat
A chodit na ryby
V somráckých igelitkách tahat

své dávné příběhy
kdy tvářili se anglicky

(do modra vyholená tvář
a boty stále připravené
vydat se na cesty okouzlování 

dam)

Kdy byli veselí a tvrdí
jako to vřeteno quadarramské

Kdy ještě věřili že obelstí ten život
neboť jim dosud nenatrhl ucho

A že s ním vyběhnou
A že ho uchlastají!

Až přijde čas kdy ještě zafrajeří
Začnou se zdravit: Vítej na palubě
Však už se potápí

Nechci být u toho
Nechci tu po zemi sbírat
porcelán jejich rozšlapané luny
Je mi jich líto – jako vždycky

Duní v nich samota a rozviklané židle
z té zašlé hospody
na jejíž dveře kdosi v noci napsal:

Ještě mám ucho otlačený
od vojenskýho kufru

Býval to mužský jako sosna
Dneska už o holi – jeden šrám
Však ještě včera

z jeho řádků
míza se řinula jak z roztržené
hrudi stromu
žes v ní chtěl prsty namočit
a  líznout si
A možná – občas – zlíbat
Obrazy klímaly v něm jako dynamit
uprostřed alabastru

Ale teď – neuklizeno
V znaveném mozku vlákna vzpomínek
Tak vlály záclony v Karolince
v strženém domku při povodni

Teď sedá u okna aby byl blíže světu
Na stole hodinky po dědovi
které směl nosit jenom o vakacích
aby si zbytečně neobnosil čas
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Miroslav Sulan

Taky taková láska
Představím vám ho. Petr býval jako ta

biblická skála. 
Teď je to hřmotný udřený šedesátník,

s pivním břichem a kulatými zády. Ruce
jako lopaty, samý mozol a záděra, ale
s pevným stiskem. Hlava umíněná, ale
oči jasné, dobrácké, všechno jim uvěří-
te. Máte pravdu, řidič náklaďáku. Dvacet
let v zemědělském družstvu, teď už dva-
cet let jezdí pro soukromníka. Přestavěl
rodnou chalupu na vsi, vydělá si, je spo-
kojen. Zvlášť na těchhle každoročních
srazech v hospodě pod hradem, v místě,
kam před padesáti lety začali chodit „do
měšťanky“. Po pár pivech je z něj dobrý
vypravěč, a já, jeho bývalý kantor, jsem
rád pozorným posluchačem.

Chodí to tak už řadu let. Člověk s údi-
vem sleduje, jak se v mnohých z nich
mýlil, jak se proměnili, jak jsou praktičtí.
Zestárli snad víc než my, ale na školu
vzpomínají rádi. Vesele, s nadsázkou
i respektem. Taky jich ubývá, ztrácejí
práci, rozvádějí se, ale při tradičních
zpovědích to bagatelizují. „Takovej už je
život,“ řekl mi letos Petr odevzdaně. „A já
ničeho nelituju…“

Jeho příběh je nesoucitný, spíš smut-
ný, možná i těžko uvěřitelný. Je o pozdní
kruté lásce a já ho od něj vyslechl v po-
půlnočním čase, když už se „holky“ za-
čaly vytrácet, zatímco chlapi si poroučeli
další a další piva a někteří se ještě motali
na provizorním parketu. Upíjel jsem své
zvětralé malé a poslouchal Petrův zadr-
hující hlas, stranou od okolního hluku,
a postupně se mi vyjevovala obludnost
toho nerovného vášnivého vztahu.

Na těchto setkáních se probírají v pod-
statě tři čtyři témata. Peprné vzpomínky

na školu. Rodina (děti, vnoučata, „a já
mám furt toho samýho“). A práce, vyha-
zovy ze zaměstnání, blbost šéfů a vyču-
ranost vypravěčů. Taky zdraví a nečeka-
ná úmrtí, hlavně spolužáků. Kdo zaujme,
je odměněn smíchem, potleskem, někdy
i frťanem. Mluvit o politice se zakazuje,
i když právě letos by se současný pre-
miér moc divil a možná hanbou zalezl
i pod stůl, do té slavnostní špíny, kam
patří, ale o soukromých vztazích se té-
měř nemluví.

Petr mě překvapil. Když jsem odmítl
nabízeného panáka vodky, vypil ho sám
a zatáhl mě stranou k oknu, dost vzdá-
lenému od dvou harmonikářů, kteří do-
dávali těmto chvílím jakousi romanticko
dryáčnickou atmosféru, neboť lidovky
prokládali poněkud obhroublými vtipy.

„Musim ti dneska něco vyprávět…“
Tykali jsme si se všemi už dávno. „Niko-
mu sem to nikda neřek, ani tamhle brá-
chovi ne.“ Byl z dvojčat, rozdílných jako
den a noc. „Už to v sobě neudržim. Víš,
tady mě má podle školy každej za blbce,
ale vsadim se, že nikdo z nich nemá
v sobě takový tajemství jako já… Tu lás-
ku, kterou sem prožil.“ To slovo vyslovil
tiše, zkousl ho, jako by se za ně styděl.

„A proč sis vybral za vrbu zrovna mě?“
„Ty to nikomu neřekneš, ani svý ženě,

slib mi to…“ Přikývl jsem. Co jsem měl
taky dělat. Na cizí příběhy jsem kadet.
Někdy je ovšem po svém přežvýkám,
a pak to takhle dopadne.

„Stálo mě to hodně peněz, ale ani teď,
po patnácti letech, tý lásky nelituju. Rodi-
nu sem nikdy nevokrad. Tady máš, ženo,
výplatní pásku a všechny peníze. Na ci-
gára a pivo si vydělám bokem, na
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fuškách, náklaďák je muj a potřebuje ho
teď kdekdo.“

„A co kdybys to vzal od začátku. Nějak
se v tom neorientuju.“

„Seznámili sme se na tancovačce. Do
padesátky sme eště dost chodili, žena
tancovala ráda. Já tancuju blbě, ale taky
rád, to sis určitě všimnul. A tam jsem Ja-
nu poznal…“

Harmonikáři se posilnili a spustili zno-
vu. Teď už hráli jen dechovku, ta lidi sbli-
žuje. Plácek před výčepním pultem se
zaplnil, motaly se tam zbylé dvojice –
a Petr s nimi. Sám. Pak se ke mně vrátil.
Nebylo mu moc rozumět, ale to hlavní
jsem pochopil hned na začátku.

„Pro mámu si tam přišel kamarád ze
vsi, tanečník. Chyběl mu zub, ale vytáčel
fest. Janu sem zahlíd, když se vracela ze
záchodu, štíhlounká, krátké tmavé vlasy,
muj typ. Znal sem ji od vidění: byla sama,
rozvedená, dvě malý děti. Ale pěkná.
Z vedlejší vesnice.“

Upil piva a chytil mě za ruku.
„Tak sem to risknul. Tady u nás se ne-

nosí žádný smim prosit, ale já sem se do-
volil, sotva si sedla. Kejvla, vstala, vzadu
si uhladila krátkou sukni – a šli sme na
to. Bylo to horší než jindy, nohy sem měl
ztěžklý pivem, nevěděl sem co povídat,
trochu sem se motal… Lehce mě při-
držovala, zdálo se mi, že se i usmála.
Byla jako pírko a já bych se byl vznášel,
kdybych na to měl… Po polce a valčíku
přišlo tango, správnej ploužák, to sem si
jí k sobě přimáčk a nohou vklouznul mezi
její…“

„To se jí právě nelíbilo…“
„Hele, mně je děsný vedro, nepudem

se vydejchat?“
„To se zas líbilo mně. Tady každej ví, že

když vás ženská pozve na vzduch, že to
znamená jen jedno… Tma jako v pytli,
uvnitř rámus, venku najednou ticho. Za-

táhnul sem jí za roh, nikdo tam neza-
cláněl, opřel jí o zeď a přimáčk sem se…
To sem, vole, eště nezažil, jak se ženská
dovede přimáčknout klínem. Dole sem
byl na prasknutí, proto to taky tak blbě
dopadlo. Jazyk v její puse, ruce na jejim
zadku, pak se ve mně všechno začalo
cukat – a bylo po všem!“

Štítivě se odtáhla: „Taky nic nevydr-
žíš… Jdem nazpátek. Utři si kalhoty, ať
neděláš vostudu, a přijď za mnou. Ne-
musí nás vidět spolu.“

„V sálu se ke mně nehlásila. Když sem
sebral odvahu a znovu chtěl jít tancovat,
jen rozhodně zavrtěla hlavou. Dostal
sem vztek a šel sem pro mámu…“

„To je celý?“ podivil jsem se. „To sis
moc neužil.“ Vzpomněl jsem si na Law-
rence. Hajný a nadržená panička. Přece
to musí mít pokračování. Tahle lávstory
řidiče a pěkné rozvedené třicítky.

„Depak, to je tepřiv začátek. Po tom
trapasu na tancovačce sem se cítil blbě,
a protože byla odvedle, snadno sem se jí
vyhejbal. Manželka nic nepoznala, taky
se tam trochu majzla, zdálo se všechno
v pořádku. Snad bych na Janu i zapo-
mněl, kdyby mi za čtrnáct dní nepřálo to
velký štěstí…“

Teď se jeho trochu odulá tvář proměni-
la. Zmužněla? Zkrásněla? Ne, to je moc.
Petr jen vnitřně prožíval to, co na jaře
před patnácti lety. To, co následovalo,
bylo pro něho na celý život, znovu a zno-
vu si to připomínal a já mu trochu záviděl.

Vracel se tehdy domů dřív, před poled-
nem, práci za sebou, volno až do zítřka.
Kvetly trnky, stráně jako zasněžené a při
tom sluníčko – a najednou ji uviděl. Na
dálku ji poznal. Táhla tašku na koleč-
kách, šla z nákupu, z jejich konzumu. No
co, trochu si zajedu. Zastavil a otevřel
dveře tatry. Jen pokynul na sedadlo ve-
dle sebe. Nebude dolejzat.



„Jé, to sem ráda, Petře, že jedeš, to se
mi hodí! Vezmeš mě k nám?“ usmívala
se.

„Ahoj,“ teprve teď pozdravil. „To víš, že
jo, mam čas…“

„Tak já tě za to udělam kafe,“ švitořila.
Podala mu tašku, byla fakt dost těžká,
a způsobně se snažila přetáhnout krát-
kou sukni přes krásná kulatá kolena. Tro-
chu mu vyschlo v puse.

„Kdepak si jezdil?“
„Prosim tě, až na Moravě, jedu non-

stop. Převážíme všechno tam a oni zase
sem. Je to bordel,“ kasal se, aby zakryl
vzrušení, touhu, která se ho zmocnila.
Něco se mu najednou usadilo v palici.
„To kafe bodne, hnedle sem nespal…“

„Tak to přidam eště něco navíc, třeba
si u mě trochu zdřímneš,“ řekla mnoho-
slibně.

Třásly se mu ruce, když zastavoval.
Vjel až na dvůr, ke stodole. Takhle nebu-
de jeho náklaďák z cesty vidět, pomyslil
si, a vypnul motor. 

„Jdi se vysprchovat, smrdíš,“ řekla mu
ve dveřích rezolutně a postrčila ho ke
koupelně. „Chceš panáka? Domů už
snadno dojedeš. Nebo jen to kafe? Děti
sou eště ve škole,“ dodala nelogicky.

„Obojí,“ zablekotal a přibouchl dveře.
Všechno ze sebe strhal, nechal ležet na
kachlíčkách, pustil sprchu a drhnul se,
jak už dlouho ne. Když se osušil, froté
ručník byl hustý a měkoučký, nevěděl,
jak má za ní do kuchyně vejít. Trenky špi-
navé, župan nikde neviděl, tak si jen
omotal osušku kolem pasu.

„Ale ten zázrak!“ povídal mi vzrušeně.
„Doma, když se koupu, vždycky mi
schlípne, tak se k ženě moc nehrnu… Ale
tady, najednou, stál mi jak zamlada, až to
bylo směšný, lez mi z ručníku ven…“

Přesto vyšel. V kuchyni nebyla, snad
v obýváku, třeba je u televize. Někde ně-

co hrálo. Našel ji v ložnici. Ležela úplně
nahá na bíle povlečené dece, nohy tro-
chu od sebe… 

„Klidně se na mě dívala, co to se mnou
udělá. Manželku sem nikdá takhle za
plnýho světla neviděl. Vždycky měla tlus-
tou noční košili, nechtěla ani, abych sám
byl nahý. Jsi chlupatej a máš velký bři-
cho, namítala mi…“

Teď mu ale bylo všechno jedno.
Osušku nechal sklouznout k zemi

a hrdě udělal dva tři kroky k té manžel-
ské posteli zvané letiště. Zarazila ho jed-
noznačným gestem ruky, ale nohy roze-
vřela ještě víc.

„Nepospíchej, Petře, chvilku se dívej,
to doma nemáš…“

Co ty víš, co já mam doma, blesklo mu
hlavou. To komandování se mu vůbec
nelíbilo. Taky se bál, aby to nedopadlo
jako vzadu za hospodou.

„Tak pojď blíž,“ vzala mu penis do ruky,
ale nelízala, jen potěžkávala. „Máš ho
velkýho, to se mi líbí…“ Ta její věcnost
byla zoufalá, když on byl na kraji šílenství,
„ještě ne, počkej, dočkáš se,“ užívala si
jeho vzrušení. Pak zvedla nohy vzhůru,
a on si teprve po chvilce pořádně uvě-
domil, že je téměř v dívčím klíně, že ho
jemně obemykají dolejší ženské rty a vta-
hují hlouběji do sebe… Ještě si všiml, jak
se chvěje záclona, kryjící otevřené okno
– a pak do ní s jakýmsi skřekem vystříkal
vše, co v sobě měl, i rozjásaný mozek.
Pak zaslechl: „Můžeš zůstat, beru práš-
ky.“ Tenkrát mu to ještě nedocvaklo.

Pak byla zticha, oči zavřené, oba zpo-
cení.      

Poslouchal jsem ho a nepoznával jeho
ani sebe. Tristis erie, si solus eris, vzpo-
mněl si na Ovidia, bude ti smutno, když
budeš sám. A taky: Post coitum… Ale
Petr se teď asi necítil sám ani smutný.
Porozuměl prý tehdy slovu blaženej. Její
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mlčení mu nevadilo. Manželka po souloži
vždycky začala rozkládat, co bude zejtra
vařit a co je třeba bezpodmínečně udě-
lat, aby i ona z aktu něco vyzískala…

Opatrně svou těžkou rukou Janu po-
hladil, od prsou až ke kolenům, vrátil se
k tmavému hladkému klínu. Převrátila se
na bok, zády k němu, třásla se jí ramena.
Takhle byla ještě krásnější. Vzpomněl si
ze školy na „ňákej vobraz, Venuše nějaká
zezadu“. Když jim to kdysi učitelka ve vý-
tvarce ukazovala, řehtali se jako koně,
aby zakryli pubertální vzrušení. A Jana
teď přesně tak vypadala, on se toho po-
hledu nemohl nabažit, přestal vnímat
čas.

Najednou vstala, sáhla pod polštář,
vytáhla lehký růžový župánek: „A teď si
konečně dáme toho panáka a kafe,
chceš?“ Její hlas byl náhle hrubší než
čekal. Je asi eště vzrušená, říkal si. Do
koupelny se vrátil pro trenky a nátělník,
nechtěl být už před ní nahej a schlíplej.
Taky se tam omyl, ona se před ním vyspr-
chovala.

Z radosti a z vděčnosti, z podivných
překvapivých citů, které zažíval poprvé,
zcela naplněn slastným zážitkem, ale
s obavami, aby ji neurazil, vytáhl z peně-
ženky pětistovku, co mu z cesty zbyla
a o níž žena nevěděla, a viditelně ji za-
strčil pod bílý nažehlený polštář. Cuchta
teda není. Pak se ještě nemotornou ru-
kou snažil uhladit zmuchlané prostěrad-
lo. Cítil se trochu provinile. Je sama a je
potřebná, dvě děti, snad to přijme jako
dárek.

„Nech toho, prosim tě, já si to ustelu
sama, a pojď na to kafe,“ řekla mu stude-
ným řezavým hlasem, „za chvilku přijdou
děti od autobusu.“ Pak zahlédla bankov-
ku vyčuhující zpod polštáře. Štítivě ji vy-
táhla: „To si se moc nepředal. Musíš se
příště polepšit…“

A on v té nenasytné větě zaslechl jen
to „příště“, ještě bude příště, všechno
v něm jásalo! Příště! V té chvíli mu ne-
došlo, co mu to Jana vlastně sděluje.

Až v kabině tatrovky mu to trochu do-
šlo. Neměl jí to za zlé, vlastně ji omlouval.
Znovu si opakoval, musí se otáčet, chce
to pro děti… Kde ale vůbec dělá? Ale co,
tohle nech koňovi, má větší hlavu. Ta krá-
sa ti za to stojí, vole. Zkrátka musíš víc
makat, i o nedělích, zrovna soused mu
říkal, že potřebuje stáhnout z lesa tři ku-
bíky, než mu to někdo rozkrade. Taky si
musí přirazit na ceně, nafta zas podražila
a ani kamarádi tě nemůžou mít za vola,
co dělá zadarmo. To si říkal téměř na-
hlas, protože už byl v autě sám.

Teď se Petr odmlčel, odstrčil nedopité
pivo a zase si zapálil další cigaretu.

„Trvalo to vosum měsíců, až do Vánoc.
Stálo mě to hodně peněz. Za jedno číslo
už chtěla litr. Taky sem jí k Vánocum kou-
pil zlatej řetízek a v Německu šaty. Ty vy-
hodila, nelíbily se jí. Šunt z výprodeje,
co? To už mi nevoz, takový si můžu kou-
pit tady v sekáči… Měl sem ale taky ná-
pady, co se jí líbily. Ty víš, že sem nimrod,
a ztratit se do půlnoci do lesa nebyl pro
mě žádnej problém. Hrozně jsem s ní
chtěl bejt co nejčastějš a ona na posedu
byla úplně jiná. Přitiskla se ke mně, jako-
že zima, ale víc bejt nemohlo, na posedu
je málo místa a taky se viklá, tam se to
zkrátka dělat nedá. Snad i proto tam byla
spokojenější. Pořídil sem jí takovej malej
mysliveckej klobouček, ten si potom ne-
chala prej na památku… Sedávali sme
tam dost často s placaticí fernetu, kdy to
jen šlo a doma všechno spalo a ještě
nebyly mrazy. Na jednu takovou noc si
zvlášť pamatuju. Měsíc jako kolo od vo-
zu, bylo krásně vidět, když na palouk
před náma vyšlo srnčí. Měl sem ho jak
na dlani – ale ve chvíli, když sem mačkal
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Jakub Fišer

Rukotrhu
Ó ty všemocná
všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu

proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?

Komu jinému 
lijeme zlatá telata?
Komu jinému 
zařízli jsme beránka

uprostřed noci?
Komu jinému
kováme podkovy 
pro vlastní chodidla?

Mluv k nám!
Co ještě chceš?
Jaké další oběti?

To kvůli tobě pášeme zvěrstva
lžeme dětem
a necháváme své ženy neplodné
Co ještě chceš?

kohoutek, schválně do mě vrazila. Srnka
zmizela, zahlíd sem jen zrcátko. Tenkrát
bych ji nejradši praštil, byl sem vzteklej,
zbytečná rána, ale věděla, jak na mě.
Chňapla mě za ruku a strčila si jí zespo-
da pod bundičku – a já byl zas v sedmým
nebi… Bylo mi jí líto, řekla tiše, a – usměj
se na mě, že se už nevztekáš…“

„Pak chlapi v hospodě začali vorat, ty
bejku, chodíš na posed s ženskou. A vy-
číhali si mě…“

Obrátil se na mě důrazně: „Hele, rodi-
nu sem fakt vo nic nevokrádal. Dřel sem
jak kůň a furt si myslel, že to za to stojí.
Po vsi se leccos šuškalo, ale žena nic.
Asi byla ráda, že má v noci ode mě po-
koj.“

„A proč jsi to skončil? A jak, to mi ještě
řekni,“ pobídl jsem ho, zaujat příběhem,
který jsem vyslechl a který už končil.
„Vždyť jste byli oba opatrní…“

„V hospodě sem mockrát za tu dobu

slyšel narážky s oušklebkama, že jako
nejsem jedinej… Taky ty prášky a prachy
prvně… A pak sem k ní jednou přijel ne-
čekaně, zmák sem fušku o hodně dřív,
než čekala, než sme byli domluvený. Byl
u ní známej, oba v tý krásný ložnici. Jen
sem prásk dveřma, nastartoval a odjel…
Vybírala si a určovala pořadí… Takovej
halt je život, krásnej i hnusnej… Ale já
toho fakt nelituju. Hele, řekni mi, kterej
z těch volů kolem něco takovýho zažil?
Možná, že ty taky ne. A mně už to nikdo
neveme, s tim i umřu. Vim jen, že mladý
ženský sou krásný kurvy… Na druhou
stranu, co taky můžou jinýho dělat?
A když je chceš, aspoň jednou za život,
tak musíš cálovat… Jako dneska za
všechno,“ dodal bez lítosti.

„Pojď, dáme si spolu panáka,“ řekl
jsem mu já.

A byl to ten nejodpornější a nejsmut-
nější alkohol, který jsem kdy s kým vypil.



To kvůli tobě zrazujeme
zraněné
hladové sytíme hladem
nemocné nemocí
nešťastné neštětím
chudé chudobou
plačící pláštěm pláče
trpící utrpením
stárnoucí starobou
samotou 
a smrtí

To kvůli tobě krmíme
bohaté bohatstvím
silné silou
malé malostí
velké velkohubstvím
mocné mocí mermo
všehoschopna
pyšné pýchou
vyvolené volíme
s volskou zlovůlí

Co ještě chceš?
Co žádáš
po nás jež v prachu
před tebou
život svůj skládáme
na obětní oltář

Vždyť kvůli tobě to bylo!

Kvůli tobě mrdali jsme 
Jugoslávii do hlavy
to kvůli tobě
vzali jsme do rukou
klestící kleště
pro Irák
to kvůli tobě
odřízli jsme Afgánii
tolik údů

To kvůli tobě zaséváme semeno zla!

Copak to nestačí?
Ještě ne?

Pověz! Mluv s námi!
Přikazuj!
Neotáčej se zády!
Netrestej nás nevšímáním!
Neignoruj! Vyslyš nás!
Smiluj se
ty svatá
Mamonem křtěná
buď vůle tvá
kde je tvé království
jež jsi nám slíbila
pro něž se koříme
na oltářích lidovlád?

Ó ty všemocná
všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu

proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?
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Marek Velebný

Seznámení se seznamkou
Petr našel nabídku dělat manažera se-

znamky. Sháněl práci. Mohla by to být
šance 2 v 1. Ne, to není pro mne, po-
myslel si. V mailech byla možnost školení
a seznámení se seznamkou v Praze. Si-
ce se úplně necítil jako osoba vhodná
k exhibování a moderování seznamovací-
ho večera, ale nakonec ho proud mailo-
vých pozvánek udolal. Proč ne, uděláš si
výlet do Prahy a možná to spojíš s něčím
příjemnějším, říkal si.

V mrazivém ránu nasedl do žlutého
busu a hurá do Prahy. Pak skoro přes
celé město až na Rajskou zahradu a dál
na sídliště Jahodnice. Po vystoupení
z autobusu MHD nakoukl u sídliště do
blízké vietnamské prodejny a zmrzle kor-
zoval kolem jinovatkou obalených keřů
a odpadků. 

Agentura, která nabízela práci v se-
znamce, sídlila v přízemí parkovacího do-
mu. To ráno nebylo moc přívětivé a za-
nedbaná jednopatrová, skoro vybydlená
budova se skladišti spala jako Šípková
Růženka. Petr nedůvěřivě obcházel šedi-
vou betonovou krabici s honosným ná-
zvem Parkovací dům, proklínaje sám se-
be, kam se to zase vydal. Sledoval při-
tom paní s lístečkem v ruce. Určitě taky
šla na výběrové řízení. Pod schodištěm
ke garážím zahlédl, jak ji oslovuje muž
v obleku. Agent s teplou vodou, to bude
zase nějaká skvělá nabídka multilevel-
marketingu, pomyslel si. „Jdete, mladý
muži, také na konkurs?“ oslovil Petra kra-
vaťák a napřáhl k němu pravici. „Mé jmé-
no je Krtek. Počkejte na mne pár minut,
ještě stejně není deset,“ řekl a odešel te-
lefonovat. 

Petr začal s paní konverzovat o jejích

představách o práci moderátorky se-
znamky. Přesně v deset se kravaťák vrátil
a ukázal na sklepní schodiště zvenku bu-
dovy. Malou nenápadnou cedulku s lo-
gem společnosti Face to future Petr pře-
hlédl. Opatrně za nimi sestupoval po na-
mrzlém příkrém schodišti. Nahoru padat
nemohl, skončil by paní na zádech, kdy-
by se neudržel čehosi, co si neprávem
říkalo zábradlí. Kravaťák požádal, ať za-
vřou dveře.

Posadili se v malé školicí místnosti.
Aspoň bylo teplo. Kravaťák jim dal k na-
hlédnutí katalog školení, rekvalifikací
a kursů na křídovém papíře. Vyzpovídal
je z profesního života. Mluvil o tom, jak je
důležité, aby se lidi seznamovali. Začal
malovat na nástěnku a Petrovi to připo-
mělo Nádvorníčkův graf z filmu o básní-
cích, kde čekají sociální jistoty. Krtek
mluvil jak rádio, respektive příručka
o multilevelmarketingu. 

Prý muž, když jde na rande, utratí 500
Kč, a to se seznámí jen s jednou holkou.
Lidi nemají moc peněz a času, proto pů-
jde o fantasticky rychlý rande. Člověk se
tady může za 500 Kč seznámit na spo-
lečenském večeru s deseti holkama.
A to se prý vyplatí. Klienti se pohrnou,
vždyť pokud se jim prozradí kód, nemusí
platit za registraci 50 Kč. Zaplatí místo
550 jen 500 Kč. Krtek jim valil další klíny
do hlavy a s americkým úsměvem pro-
nesl: „Co tomu říkáte?“ Petr měl chuť
začít ho škrtit. Bylo hloupé odtamtud vy-
padnout, když už sem vážil cestu. Tak
ještě počkám, co za další perly z kra-
vaťáka vypadnou, řekl si. Prachy. „Jasně,
chcete se dozvědět, co z toho kouká pro
vás?“ perlil Krtek. Jsou dvě možnosti:
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moderátor seznamky (má 50% z poplat-
ku nově přihášeného klienta na spole-
čenském večeru) a specialista zviditelňo-
vání. Úžasný název. Pyramida, letadlo,
kontakty mezi přáteli, přátelé to řeknou
přátelům…, říkal si Petr. Krtek hovořil
dál. „Pokud na pozvánce, kterou dáte
potencionálnímu klientovi, je váš speciál-
ní kód, přijde vám pak po uskutečnění
večera odměna.“ 

Už to vidím, jak budu lanařit u piva ka-
marády, že jim zprostředkuji fantastický
seznámení, pomyslel si Petr. Kromě kra-
vaťáka dost mluvila paní, kterou to nad-
chlo. Petr nasadil „masku č. 5“, aby ne-
kazil programově optimistickou atmosfé-
ru plnou zářných vzdušných zámků a ne-
skutečného výdělku. Nejdůležitější otáz-
ka byla, jestli s kravaťákem budou chtít
spolupracovat a jak. Paní si vybrala mo-
derátorství a Petr druhou možnost, tj.

specialistu zviditelňování. Nechá si udě-
lat plakáty s kódem a nějaká platba při-
jde. Kravaťák Petrovi podal ruku a blaho-
přál mu, že získal místo specialisty zvidi-
telňování, i když si vzal ještě čas na roz-
myšlenou.

Doma v mailové poště Petra čekala
„úžasná“ zpráva od Krtka. „Blahopřeji
vám, získal jste skvělou pracovní pozici
specialisty zviditelňování.“ V příloze byly
pokyny a etický kánon specialisty zvidi-
telňování. Vidíš, vidíš, zase jsi naletěl,
holomku. Obsloužit zákazníka, podat mu
housku nebo jablko, to dovedeš, ale pře-
svědčit někoho o tom, aby si nechal pro-
dat virtuální produkt, kterému ani sám
nevěříš, to ne, říkal si už nahlas Petr.
Místo toho, že dal za cestu do Prahy
a zpět něco kolem tří stovek a strávil tam
půl dne, mohl pozvat kamarádku na skle-
ničku a snad by měl větší úspěch.

Jiří Poslední

Ve Vy Vrát (Verše
vyhaslého vrátného)

Rajská zahrada

Sněží,
svatý Petr zacinkal
klíči,
odemkl Rajskou zahradu,
vítr urovnal bílý
koberec a uspěchaně
odletěl

Je ticho,
TICHO

Na oprýskané zdi
vykreslil sanytr
oči sestry Odetty

Sněží,
tiše se snáší Advent

Je ticho,
TICHO
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Bažant

ABATYŠE
OPAT
VELBAT

rychle ještě
dočíst tak
neskutečnou
svobodou vonící
dopisnici

NÁSTUP
ROZESTUP
DVOJSTUP

hádání husí
od rybníků,
tyrkysové nebe

A zakolko to máš,
ty zalabák?

Ještě za tisíc
přeletů holubů,
pane mazák,
JEŠTĚ ZA MILION

Prelatura

Zapomněním ohlodaný
kříž
V kapli hnízdo
čermáčků,
na stropech mapy
světadílů
a pak studánka
jako oko mrtvé
archaické ryby

Ve věži jen tušený
štětec mistra
Ruinarta

Věže

Zbyla tu ještě
nějaká víra?

Uzavřená ve věžích,
vetřená v sametových freskách?

Snad, možná

Vystoupej až
k pavučině krovů,
zavři oči
a vítr ti dá rozřešení

Kněžiště

Tři sta pětašedesát
zlatých hvězd

Hlídá je Panna Marie,
hlídá je Alžběta,
svatý Josef je počítá

Tři sta pětašedesát
zlatých dní

Zkrátka NEBE

Zahrada

Jak to tak
bývá ve
starých zahradách

Nečesané jabloně,
zbytky letního altánu
a ve stínu
slzí pramen

Jak to tak
bývá se
staletými sochami



13

Těla okoralá,
oči bez duše,
snad jen ta
srdce nejsou
všechna puklá

Jak to tak
bývá se
starými sadaři,
když se potká
ticho se samotou

Z dlaní vypadlá reneta
a bezzubá fena
ve stínu sní

Jak to tak bývá

Křížová chodba

Mrzne až praští!
Mrzne napravo,
mrzne nalevo,
jen v srdcích
je trochu lépe

V jednom je vlažně,
v jiném přihořívá
v některém je tropicky

Kolik ještě zim,
mrazivých nocí,
než přiletí nebeský pošťák
od Křížové hory

Na chvilku ustrneš, zapochybuješ
„Budu tou vyvolenou?“

V sevřených dlaních telegram
jako křídlo bílé holubice
tvé zavřené oči čtou

„Čekám tě“

Šípová zahrada

Hrot šípové zahrady
má sílu přídě
obchodní lodi

Zakotvená
s tisíciletým nákladem,
zmáhaná příbojem dějin

Čeká na vítr,
doufá v lodivoda,
věří ve spásu

Čeká
Doufá
Věří

Salla terena

Jako opuštěná ulita
gigantického hlavonožce,
jako zbytek otazníku

Čelo opřené o zlomené křídlo anděla

Salla terena dnes nekoncertuje
a nebe jako před bitvou

Hřbitov

Pohoří náhrobků
sevřené akáty
a litinou

Kopce beze jmen,
krajina Křížové cesty

Daleko od domova,
blíže nebi,
zaváté osudem,
svázané vírou
a věrností
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Karel Adamus

Básně obrazy (7)
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Karel Adamus

Básně obrazy (8)
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Evžen Pěnkava

Řádečky
Po někdejším prolistování si tentokrát

důkladněji přečtu bestseller Mariusze
Szczygieła Gottland a jsem velice zkla-
mán: novinařina, problémy tzv. seriózní-
ho bulváru, všechny postavy české spo-
lečnosti tu figurují jako ryze mediální
objekty čili jako figuríny bez duše nebo
těla. Ze slov jiného bohemofila Aleksan-
dera Kaczorowského vyplývá, že Dosto-
jevskij byl patologický polákobijec a že
tohoto zchudlého šlechtice spojuje
s českým maloměšťanem Haškem za-
pšklá nenávist k představitelům aristokra-
tické polské republiky (ve Švejkovi se vě-
nují provozování bordelu). I kdyby mě ale
Szczygieł nastokrát přesvědčoval, že žiji
v Gottlandu, nežiji v této Boží zemi. Jsem
v ní, ale nežiji jí. 

Mám to štěstí si zase pobýt mezi kni-
holovci: bývalá výstavní síň Mladá fronta,
nyní antikvariát Aurora, přesunutý sem
z Opletalovy ulice. Vepředu je stále stej-
ná nabídka, ale v zadních kumbálech
jsou v pohybu vody i oblaka: objevím tam
vzácné vydání raných fejetonů či causerií
Emila Vachka z roku 1919 a pak pod vli-
vem četby Fenclova spisku o R. L. Ste-
vensonovi blaženě porovnávám dva pře-
klady: starší Poklad na ostrově, práce Ja-
na Čepa, modernější pod názvem Ostrov
pokladů v převodu Aloyse Skoumala.
A je tam i třetí překlad, v němž však chybí
jakýkoli pokus o interpretaci, zatímco jak
Čep, tak Skoumal, to je esejistické po-
čteníčko jedna radost. A Fencl to nejspí-
še vůbec neměl v ruce!

Řadu let jsem se díval na televizní pře-
nos nebo záznam z vyhlašování jedno-

tlivých Liter v rámci Magnesii Litery, ten-
tokrát jsem celou záležitost pominul. Pře-
čtu si to v novinách. Sice bych měl v sou-
těži svá „želízka“, přál bych výhru Radku
Fridrichovi nebo i Michalu Ajvazovi, je-
muž jsem dal v anketě svůj hlas, ale v mi-
nulosti jsem býval cirkusáctvím celé akce
a neskutečně nemotorným vlastním pře-
dáváním natolik disgustován, že letos
jsem se televizní dryák hrající si na lite-
rární život rozhodl pustit z hlavy. I při vol-
bě vítězů nebo dokonce i při výběru nej-
lepších tří titulů docházelo k tolika tra-
pasům či spíše skopičinám, že to nemo-
hu brát vážně. Vážně bere Magnesia jen
sama sebe. 

Exilové vydání románu Libuše Moníko-
vé Fasáda se mi dávno vykouřilo z hlavy,
rozvrzaný překlad k tomu přispěl. Teď
čtu román z pera mé vokovické skoro-
spolužačky v neméně sporném překladu
a nabývám pocitu, že je to kniha pro kri-
tiky a vůbec pro interprety, nikoli pro čte-
náře. Takový Grušův Dotazník je mno-
hem důsažnější. Nápad s fasetami dějin
je báječný, ale vlastní fasáda vyprávění?
Mnohem víc si v textu všímám reálií z let
šedesátých, návštěv archivního filmové-
ho sálku Ponrepo na Letné a dalších de-
tailů. A kladu si otázku: byla někdy Moní-
ková v Rusku a na Sibiři, jako za sixties
já? Nebo to všechno líčí prostřednictvím
své invence, skrze pochopení systému
fasády, o níž píše? 

Velikonoční výlet na Březnicko, dá-li se
to tak říci, do zapomenutého a melan-
cholického kraje na jižním úpatí střed-
ních Čech. Dojedeme do Dobré Vody
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u Březnice, kde postojíme u raně barok-
ní Luragovy kaple sv. Maří Magdaleny,
odtud přes malebnou Vlčavu stoupáme
na Strážisko, kde zaujme někdejší pout-
ní kostel sv. Jana Křtitele s poněkud ma-
nýristicky bizarní hřbitovní branou a már-
nicí. Krásné místo, žel zdevastované,
přesto stále krajinné scenérii vtiskuje
krásu. Kousek odtud nás u lesa vítá pro-
střený dřevený stůl: bílé talíře, vázička
s kvítím… Je to pozemské znamení nebo
nějaký vyšší dar? Pak ještě bere dech
kamenný hold Karlu Hynku Máchovi:
malé březnické Stonehenge! 

Bizarní sen, z rodu těch, které se mi
skoro nikdy nezdají, shodou okolností až
teď na Velký Pátek: octnu se v místnosti
připomínající nemocniční pokoj nebo pří-
bytek v nějaké ubytovně, všude bílo, vše
je bílé a po mém boku sedí na pelesti
známý český básník, prošedivělý stařec
v bílém spodním prádle. Vtom ve vší ti-
chosti do prostoru vstupuje jeho odkvé-
tající snacha, rovněž básnířka, starý muž
k ní přistoupí, navyklým způsobem ji po-
valí na vedlejší postel a sebezáchovně se
zmítá na jejím těle, křečovitě a úlevně,
aniž by se pokoušel o cokoli jiného či
dalšího. Po chvíli to hektické kočkování
ustane, básnířka se tiše vytratí v pomač-
kaných šatech a básník mlčky přisedne
ku mně. Sen. 

Rozhovor s Umbertem Ecem v Refle-
xu: na úvod se připomíná jeho pojme-
nování Il Professore, které má ale na ital-
ských univerzitách kdekdo. Eco rozpráví
jako renesanční mudřec a žertéř záro-
veň. Samozřejmě přitaká, že čte kritiky
a zvláště pak ty, kterou jsou negativní:
jen tyto jsou přece důležité. Zlatá slova!
Dopad svého díla může autor předvídat,
ale ne kontrolovat, praví Eco. A že nej-

lepší čtenář je ten, kdo je schopen
vstoupit do vašeho díla a zabydlet se
uvnitř. On sám si musel vybrat mezi čte-
ním knih a jejich psaním, navíc prý nemá
čas číst jakékoli knihy, natožpak elek-
tronické. Ano, má papírové knihy rád.
Namoutě, z e-knih by nevznikla nejvzác-
nější středověká knihovna!

Je pátek třináctého a staří templáři
o tom vědí své. Leč my jako jejich dědici
také můžeme prožít prapodivné věci
a jednomu bizarnímu výjevu jsem byl
dnes přítomen. Kráčím zástavbou rodin-
ných domků ve Vokovicích – a co nevi-
dím: mou kdysi úhlavní ulicí V nových
Vokovicích se ubírá řádný bezdomovec,
tj. nikoli ubírá, ale postupuje od popel-
nice k popelnici a každou odpovědně
prosmejčí, zda by v ní něco nevyhledal
k užitku svému. A za ním, nastojte, rych-
lostí uondaných plžů popojíždí popelář-
ský vůz a vyklápí do svých útrob vždy
pouze tu popelnici, která již byla nebo-
hým outsiderem důkladně prozkoumána.
Tolik sociálního cítění by člověk nečekal
ani od naší lidumilné vlády! 

Snímek Čtyři slunce Bohdana Slámy
se musí vidět někde ve vesnickém či
v nějakém památkovém kině jako ve Zdi-
cích. Opravdu jde o rustikální film, jak
napsaly Divadelní noviny, takže jako
v každém rustikálním příběhu tady musí
být přítomno i nadpřirozeno, i esoterič-
no, aťsi přesvědčivé méně nebo víc: je
hmatatelně zde, vkládá lidským dějům
smysl, respektive zrcadlí jejich ne-smysl-
nost včetně neskonale absurdní a ne-
útěšné smyslnosti. Nejspíše je to film
o dospívání, bezmocném a nemluvném,
prahnoucím po jiskřičkách normality
a příslovečných paprscích jakési před-
pubertní naděje. Hvězdný Karel Roden



tu hraje senzibila, ale ve skutečnosti sám
Bohdan Sláma je senzibil, arciže filmový.

Po ženině návratu z menší dámské
jízdy do Pece pod Sněžkou se bavíme
o mladé spisovatelce X., která právě vy-
dala svou prozaickou prvotinu ze stu-
dentského prostředí. Včetně svých vlast-
ních diletantských fotografií, které nekva-
litní papír esteticky úplně znemožnil. Její
způsob psaní a vůbec „uchopování“ živo-
ta přirovnávám k televiznímu seriálu,
v němž se v jednotlivých sekvencích po-
stupně zachycuje zpravidla něco zcela
transparentního a vždy způsobilého jaké-
hokoli pokračování, přičemž v hlavní roli
bývá ona sama, spisovatelka X., která ve
skokových scénách jako z telenovely
znázorňuje jednou něco dějového, po-
druhé něco prožitkového. Leč jde o ko-
merci hrající si na autenticitu.

Milan Uhde znovu otiskuje v Divadel-
ních novinách memoárový cyklus Co na
sebe vím. Prý osm kapitolek. Ví toho
Uhde na sebe tolik? Vzpomíná na půli
sedmdesátých let, kdy atmosféra v zá-
padní Evropě nebyla pro zakázané čes-
ké autory příznivá, dramaturgové smýšle-
li „levicově“ a socialismus jim ztělesňoval
velkou naději a velký ideál. Prý chtěli,
aby i zapovězení tvůrci byli oddáni Mar-
xově myšlence. A na Erika Spiesse, kte-
rý z Kasselu pomáhal Kohoutovi aj., po-
hlíželi jako na „promotora ztracených
outsiderů“. V témže čísle píše Vladimír
Karfík, že naše divadelní politika pod-
poruje „vkus náhodných pasantů a míst-
ních nouveau riche“, čili erár zase dští
proti „ztraceným outsiderům“.

Na vědecké radě pardubické Filozofic-
ké fakulty brojí historik Milan Hlavačka
proti nynějšímu hodnocení vědecké prá-

ce, poklonkujícímu před normováním
a ekonomizací humanitních oborů. Mluví
o „rivovském hlupáctví“, o „rivovských“
podvodech, konstatuje, že zavedení
těchto parametrů vedlo všude ve světě
vědy k nárůstu „šuntu“ a především
k prorůstání všeobjímajícího klientelis-
mu, tj. česky řečeno k nové lavině jána-
bráchismu. Což jako celek vydatně při-
spívá k re-destruování ducha společnos-
ti. Všichni mu dávají za pravdu, ale od dě-
kanského výkladu se neucukne ani
o píď: prý se vysokoškolská věda má
zachraňovat zvnějšku, nikoli zevnitř. A za-
chraňuje se polovzdělanost. 

Zakouším infantilní potěšení z faktu, že
jsem mohl být jako člen komise přítomen
u zkoušek z dějin filosofie v rámci dok-
torského studijního programu. Vždyť ješ-
tě v pubertě jsem snil o tom, aby se filo-
sofové světa spojili a dali své mysli do-
hromady. Vzpomínal jsem na dávné
přednášky Jana Patočky či Milana Ma-
chovce, ale i na svou vlastní zkoušku, na
tehdejší hodinové povídání, při němž se
mě ostravská děkanka vyptávala na lite-
raturu a já jí na filosofii. Vivat filosofia,
realita je ovšem bědná a trudná: dokto-
randi a -dky znají pár jmen a pár frází
o nich. Ani toho Marxe už nikoli. Západ
jej dál obdivuje, leč Západ nezažil komu-
nismus v „prakci“ či v „praksi“. Byť „pra-
xis“ znamená jednání. 

Ty nejhorší zvěsti zpravidla nejsou ty
nenadálé, jakkoli bývají zákeřné a úklad-
né, nýbrž paradoxně ty, které víceméně
očekáváme a o kterých se bláhově dom-
níváme, že jsme připraveni je vyslyšet
a že jsme s nimi již vyrovnáni nebo smí-
řeni. Přítel Pavel mi dnes v tichosti tlu-
močil svůj rozhovor s naším milým kumš-
týřem Ivanem Jilemnickým, při němž ne-
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šťastník ze sebe vysoukal toliko elemen-
tární konstatování: „Já už umřu.“ Těch
křížových cest, na nichž se podílel! Teď
je na konci té své životní. Před šesti lety
jsme se právě s Pavlem R. šťastně rado-
vali popíjejíce Na Zbořenci, že Ivan, mj.
i bizarní literární postava, přežil po roz-
metání a rozlámání automobilem svou
smrt. Hořický sochař. 

Občas je náš český svět stále ještě
hospodsky hrabalovský a tudíž i hraba-
lovsky hospodský. U Staré Pošty se se-
znamuji s mladicky vyhlížejícím housla-
řem středního věku, shodou okolností
synem nedávného kandidáta na prezi-
denta. „Jediné, za co Klause chválím, je
to, že tenkrát vyhrál a tím pádem tátu
nepustil na Hrad,“ praví houslař, který
přisedl k našemu stolu spolu se šedo-
vousým umělcem z výtvarného disentu.
„To by byl tátův konec,“ poznamená Pa-
točkův vnuk, leč nepoví, proč. Neúspěš-
ný adept prezidentury je dnes v penzi
a politické ambice nemá, jeho o něco
mladší úspěšný rival doposud preziden-
tuje a kasá se svými čecháčkovskými
znalostmi ruštiny-sovětštiny.

Utěšené odpoledne v hornoměcholup-
ské vilce Pavla Rejchrta. K oslavě jeho
sedmdesátin se tam sešla úctyhodná
společnost: především autorův věhlasný
bratr Miloš, dále Jan Payne, který učí
etiku na LF UK, sochař Aleš Březina,
nakladatel Tomáš Trusina… Dojde na
Pavlovo duchovní vyznání, poté mu je
požehnáno, zazní slova modlitby i zpěv
žalmů, slavnostní sešlost si totiž počíná
jako evangelické společenství. Jsem žá-
dán o závěrečnou promluvu, snažím se
hovořit jako Jan Zlatoústý a využiji této
příležitosti, abych poděkoval Pavlovi a je-

ho choti za jejich někdejší křesťanskou
pomoc bližnímu. Neboli mně. Cestou
zpět nastává čas kvasné rozpravy s Hon-
zou Majchrem o soudobém umění. 

Svět je a má být v pohybu, co však vze-
jde po tom či onom hybu? Všelicos,
zůstanu však u toho, co mne rozesmutni-
lo jako člověka, který už zjezdil mezi Pra-
hou a Plzní a nyní mezi Zdicemi a Plzní
bratru desetitisíce kilometrů? Nuže, ten-
hle pátek má být s konečnou platností
zrušeno nádraží Zbiroh a od soboty se
bude do o něco vzdálenějšího Zbiroha
města vandrovat přes novonádraží Kaří-
zek. Zbirožská nádražní restaurace sice
byla dostaveníčkem spíše pro otrlé
a oprsklé, po ní však nenastane nic.
Ještě v roce 2006 jsem s Honzou Soj-
kou a Pepou Strakou odtud kráčeli na
zbirožský zámek, kdysi působiště Alfon-
se Muchy, dnes v držení našich kvazi-
templářů. Tudíž zbývá jedině Vzpomínka
na Zbiroh. 

Tolik let už bloumám po Plzni, ale tepr-
ve v květnovém čísle Dějin a současnos-
ti se dočítám, kde ve městě od listopadu
1953 do července 1962 stával Stalinův
pomník: na prostranství u Západočeské-
ho muzea. Žádné sousoší, ale čtyřmetro-
vá socha, nikoli z bronzu, ale z božanov-
ského pískovce. Estetický dojem z gene-
ralissimovy postavy byl prý spíše roz-
pačitý (a jaký jiný mohl být?) – „zachmu-
řený výraz, dlouhý plášť, brigadýrka a na-
krčené holínky“. Kousek odtud je Rad-
buza, takže se monumentu dostalo lido-
vého označení „Porybný“. Na rozdíl od
pražského letenského monstra Porybný
přežil a tyčí se v muzeu vojenské tech-
niky ve Zruči u Plzně. Dobrá zpráva za
večera, kdy se pálí čarodějnice!



20

Štěpán Kuchlei

Brzy budeš již pouze trpělivý

Nepříčetní morfeové

Skrytá logika otázek je klíčem k odpovědi
Když nepříčetní Morfeové
Peřím divokých hus šimrají 
Šepoty do ticha zasklené
Dlouhonehté noci

Pod novým souhvězdím jiným člověkem

Duhu s tvým jménem hledám 
v kapkách stmívání

Duhu s tvým jménem hledám v kapkách 
stmívání

Ze studní očí a noci a hvězd
Obnažená silueta v pádu střepů byla 

jednou z cest
Než rozkvetlé růže rtů vyšeptaly svítání

Dobře seznámen s anatomií zla

Čínských vějířů křídel andělé
Výmluvy jak nedořečené výstrahy
šustí vzduchem nevětraného
ranního jeviště
poté, co jsem propásl tvou fotografii
s plyšovým medvídkem
hluboce spící magie jiného druhu
dobře seznámen s anatomií zla
žárlím na neodkryté úvahy
žíznivý natolik až neschopný pít
každá vteřina je rozcestníkem
k tisící volbě, novým důvodům
k nespokojenosti

Předehra ke stvoření světa

Buď trpělivý,
brzy budeš již pouze trpělivý

Náruč milování 
jako předehra ke stvoření světa
s vůní šátku krajinou otevřených dveří
nevylíhnuté zárodky bezejmenných dramat
pukají žárem času
ztrátou většiny iluzí
o vlastní důležitosti
i prvotní nevinnosti
v poskakování černého kosa
za sklem mého mládí
v muzeu chyb

Dům ozvěn

Šedou paletou odvrácených tváří
jak let pastelových kolibříků
jak napnuté struny propršených večerů
při silném sevření místo milostného objetí
v prosklených zahradách na jednom 

z konců dne
zdi mají okna, ale nejsou průhledné
a život má své brány, ale i bolestivé zdivo
za chladného, větrného večera
jak opuštěné malířovo plátno
soucitně čeká na začátek i rozsudek
v šachu z břidličných patníků naposledy 
rozsvěcíš, a váháš, budeš-li žít
v či mimo dům ozvěn
v drápech smutku, pařátech lítosti
s amuletem proti úsměvům a uštknutím
a naposledy příjemná dotýkáš se bonsají
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Narozena 4. července

Nečekej, že se vlny rozestoupí
proto, že mluvíš o očistci
na židli z vypůjčené čekárny sedíš
vně života, zády ke světlu

Vůně v příliš těsné smyčce slov
když se obrazy staly skutečnější
než skutečnost

Svázaní a prokletí
polibkem
k vyplutí

Údělem básníka
je čekání na zázrak

Ujisti se, že otevíráš truhlu
se správným přízrakem

Zbytky paměti
pro krkavce

Důvěrné rozhovory s nepřítelem 

Vytí vlků dohání tě k šílenství
víš, že měsíc je falešný
a paprsky jsou na dotek hebké jako
dopisní papír s posledním vzkazem

Přeochotně se rozdělí
o neosobní prázdnotu
v protisměru
při důvěrných rozhovorech
s nepřítelem
když prší pochybnosti
zšeřelým pokojem

Zahřát až k duši
Málo stateční 
nedostatečně zbabělí

Zvon odbíjí smrt

Rackům jarního odpoledne
které z majáku mávalo
nahé svěžím praporem
znuděným rybářům
a milencům mlžným zvonem
odbíjelo smrt
lechtajícím křídly
příliš vysoké nebe
kde jsou ryby
svým nízkým letem
rybářům prozrazují

Poslední milenci

Prázdní a sklenění
lepkavě lapení
v dusném bezverší

Na větévce smrti
příliš blízko, příliš brzy
sedící soucit

Chybnou vlnou spolykaný
v tázavém náručí
obětí snivců v prstokladu 
poťouchlé harmonie
čtvrtečních či jarních soumraků

či se zpoceným zátylkem
červencovým úšklebkem
konejší lunu v dlani
jak v bezpečné noře či studni

Mýlíš se, není to vítající náruč
ale němý rozcestník
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Jaroslav Vrána  

Vrba
Vídal ji každý den, jednou na cestě do

továrny a podruhé při návratu domů. Je-
ho trolejbus ji míjel s lhostejností, stejně
jako nekonečná řeka aut, dunící tramva-
je, zástupy lidí spěchajících za prací, za
štěstím, za svým koncem… Nikdo si ne-
všímal dlouhých větví skloněných až
k zemi, zahalujících její vrásčitý kmen.
Nebyla nejstarším ani největším stromem
v cípu rušné velkoměstské křižovatky,
přesto mu toho letního odpoledne při-
padla jiná. Natolik jiná, aby vynechal ob-
vyklý pozdní oběd v oblíbené jídelně, vy-
stoupil z trolejbusu o jednu zastávku dří-
ve a vrátil se na okraj travnatého plácku,
kterého byla královnou.

Našlapoval do suché trávy, a než roz-
hrnul její větve, stydlivě se ohlédl, zda jej
někdo ze spěchajících kolemjdoucích
nepovažuje za podivína. Kdo má v dnešní
době čas postát a pokochat se stínem
stromu? Nikdo mu nevěnoval sebemenší
pozornost, rozhrnul tedy větve a vstoupil
do jejího království. Bylo prosvícené pa-
prsky slunce prosvítajícího mezi listím,
příjemně vonělo uchovávanou vlhkostí –
a bylo zde ticho. Zdálo se mu neuvěřitel-
né, jak pouhé větve porostlé štíhlými listy
dokážou ztlumit rachot projíždějících ka-
mionů, tramvají a aut. Několik dlouhých
minut se kochal tím zvláštním klidem, než
se ho nasytil, pohladil její kůru a konečně
udělal čelem vzad, aby prošel zelenou
oponou zpět do svého známého vesmíru.

Na opuštěné zastávce přešlapoval jen
několik minut. Potom se usadil na svém
oblíbeném místě v poloprázdném trolej-
busu, v prvních chvílích jízdy bloumal po
oprýskané tovární zdi a poté přelétl oči-
ma po spolucestujících. Zarazil se. Na-

proti němu seděla štíhlá mladá žena
v dlouhých květovaných šatech. Černé
vlasy měla rozpuštěné na ramena a její
jemná opálená pleť jako by snad ani ne-
patřila do ušpiněného městského cen-
tra. Neušel jí jeho obdivný pohled a zleh-
ka se na něj usmála. Opětoval ten projev
sympatie a usilovně se snažil dívat ně-
kam jinam než do jejího dekoltu. Vystou-
pila hned na příští zastávce a z chodníku
mu poslala ještě jeden úsměv. Dívka, ja-
kých každé léto potkával stovky.

Usadil se nad kapitální porcí smaže-
ného hermelínu a hranolků. Měl hlad, tak
jako vždy v tuto dobu, ale tentokrát s jí-
dlem nespěchal, protože si potřeboval
přebrat v hlavě ten zážitek. Znovu si vy-
bavil vzor na jejích šatech, stříbrný pří-
věsek s monogramem na opálené hrudi,
bílé lodičky a nezaměnitelný úsměv. Pad-
la mu do oka v první okamžik, když si na-
proti ní přisedl čtyři stanice před křižo-
vatkou se stromem. Věděl, že minimálně
do večera nezapomene na úsměv, který
si vyměnili, a stejně tak na ten další, kte-
rým jej obdařila poté, co ji galantně pustil
vystoupit jako první, když se rozhodl
změnit plán a prohlédnout si strom. A po-
tom druhá úplně stejná dívka sedí na
stejném místě v dalším trolejbuse, když
se nabažil stínu zelených větví a rozhodl
se pokračovat v neměnných rituálech
odpolední cesty z práce.

Večer po dlouhém milování nedokázal
usnout. Stále si donekonečna přehrával
podivný odpolední zážitek. Ano, mohla to
být dvojčata, která jen tak náhodou jela
dvěma trolejbusy za sebou. Několikrát za
život už takové dvě docela stejné dívky
viděl. Byly stejně oblečené, stejně uče-



sané, stejně vypadaly, stejně se smály
a na krku měly přívěsek s monogra-
mem… Nemusel dlouho vzpomínat, aby
si vybavil písmena. Všiml si jich hned,
jméno první dívky začínalo stejně jako
jeho vlastní. Stejně tak nemusel dlouho
přemýšlet nad tím, jaká písmena měla na
přívěsku ta druhá. Byla úplně stejná.

Dny se spojily v týden, týdny v měsíc
a horké léto dosáhlo vrcholu. Nemohl se
dočkat dovolené. Bude to balzám na tělo
i na duši, když si jen tak lehne do trávy
a bude se těšit z chvílí sdílených jen s že-
nou, kterou už tak dlouho miloval. Láska
se však zvolna opotřebovávala, tak jako
voda omílá kameny, aby je časem nemi-
losrdně proměnila v písek, který letní vítr
odvane kamsi do dáli. Často cítil lítost
nad tím, jak rychle se vytratila vzácnost
chvil v jejím objetí a jak se každý další
den navzdory úsilí stává stále všedněj-
ším. Tehdy, v tomto rozpoložení, přesně
měsíc po první návštěvě, se znovu roz-
hodl vstoupit do stínu vrby.

Překvapilo jej, jak stejná atmosféra ty
chvíle provázela. Už když kráčel po tráv-
níku, cítil naprosto stejný ostych nad
svým nepřístojným chováním. Stejné bu-
šení srdce a stejná zvědavost, jako by
zase nevěděl, co jej za těmi větvemi če-
ká. Rozhrnul oponu a ponořil se do zele-
ného ticha. Bylo stejně vzácné a opojné,
jako když je okusil poprvé. Hladil vlhkou
kůru a zhluboka vdechoval vzduch, který
neměl nic společného s prachem a výfu-
kovými plyny prosyceným odérem velko-
města. Dlouho se nemohl rozloučit s ná-
ručím té zvláštní krasavice, až mu hlad
připomněl, že jeho oblíbená jídelna není
otevřená do půlnoci.

Zapadl do měkkého sedadla supermo-
derní tramvaje a potom se ještě několi-
krát ohlédl, jestli někde zase nesedí ona.

Usmál se tomu bláhovému nápadu a po-
tom nad ním v duchu mávl rukou. Přivřel
oči a zaposlouchal se do vysílání rozhla-
sové stanice, která nenápadně, avšak
vytrvale pohlcovala poslední kousky ti-
cha v tomto městě. Do uší mu jako něžné
pohlazení vklouzly tóny ruské písně, kte-
ré mu připomněly dávné časy strávené
na vojně. Ano, samozřejmě, zelená pa-
kárna, co jiného, ale taky neopakovatel-
né chvíle s přáteli, které od té doby už
nepotkal a nikdy více nepotká. Pocit sou-
náležitosti a k němu společné úsilí do-
čkat se ve zdraví vytouženého civilu.
Okamžiky víry v to, že vše, co přijde, až
odloží uniformu, bude jiné a lepší. Tehdy
se ruské písně hrály mnohem častěji.
Jaká podivná náhoda, že i dnes v něm
tento nápěv vyplavil vzpomínky na mládí
dvakrát za sebou. Poprvé když jel trolej-
busem z práce do města a podruhé teď,
když se po návštěvě vrby vracel domů…

Večer si odnesl na balkón ratanové
křeslo, usadil se do něj a dlouho se ko-
chal pohledem na noční město. Nikdy nic
takového nedělal a musel odpovědět na
několik všetečných otázek, ale potom
měl konečně klid na přemýšlení. Nechtě-
lo se mu věřit, že jsou to náhody. Byly to
určitě náhody, ale on se té myšlence brá-
nil a rozhodl se, že hned následujícího
dne se přesvědčí, že to náhody nejsou.
Že ten podivný strom dokáže vracet již
jednou prožité chvíle štěstí. Ano, tak ně-
jak asi funguje. Ač nikdy nevěřil na tajem-
né síly, akceptoval tuto myšlenku a začal
přemýšlet, na čem závisí, jak vzdálené
a jak intenzivní prožitky mu vrba může
vrátit. První, co jej napadlo, byl čas. Ano,
tak to bude. Poprvé strávil v jejím stínu jen
pár okamžiků a vrátil se mu zážitek, který
prožil před několika minutami. Podruhé to
byla píseň ze vzdálenější minulosti. Chce
to čas! Hodně času!
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Seděl ve stínu stromu a pozoroval vte-
řinovou ručičku. Kroužila po ciferníku
velmi neochotně. To takhle po ránu, když
spěchá do práce, to je jiný fofr! Ale trpě-
livost přináší růže. Jedna minuta, druhá,
třetí… Půl hodinka, je to dost? To se po-
zná! Netrpělivě přešlapoval na zastávce
a vyhlížel trolejbus. Konečně! Když vy-
stupoval před jídelnou, zaplavil jej pocit
zklamání. Ne, nefunguje to. Samozřej-
mě, že to nikdy nefungovalo! Život se
skládá z náhod a sem tam z nějakého
dejàvu… V tom okamžiku jej kdosi zata-
hal za tričko.

Proutěné křeslo na balkóně čekalo od
včerejšího večera. Žena s dcerkou odje-
ly za rodiči, bude mít tedy víc než dost
času na to, aby přemýšlel nad událostmi
dnešního dne. Takže za prvé, vrba fun-
guje! Ano, může se stát, že ve dvou trolej-
busech za sebou jedou nějaká dvojčata
se stejným monogramem, taky můžou
dvakrát za sebou pustit starou ruskou
píseň o třech studních, ale aby jej na
trolejbusové zastávce dvakrát za sebou
zatahal za tričko kamarád z dětství, kte-
rého roky neviděl, a dvakrát za sebou si
s nadšením povídali o jedněch a těch sa-
mých věcech? A on sám jakoby se v prv-
ní chvíli na setkání nepamatoval a všech-
no mu došlo teprve v okamžiku, kdy si
dali sbohem s příslibem, že za nějakých
deset či dvacet let zase skvěle poklábosí
o životě. Ano, vrba funguje! Ale vrací jen
okamžiky právě prožité…

Příští den v práci dostal nápad. Všech-
ny nejlepší nápady dostával v práci, když
zbývaly tak poslední dvě hodinky do kon-
ce směny, začínalo se s úklidem strojů
a vše vonělo jakousi sváteční atmosférou
blížícího se víkendu. Tehdy mu bleskla
hlavou myšlenka, že druhou zásadní veli-
činou vesmíru je vedle času prostor. Sám
nevěděl, proč jej něco tak epochálního

vůbec napadá, když především potřebu-
je zaplatit pojistku na auto, umýt nádobí
a nakoupit krmení pro morčata své dce-
ry. Když však v horkém letním odpoledni
zařídil tyto věci, bez kterých by přestal
existovat vesmír, vrátila se mu myšlenka
na vrbu a na jeho zásadní objev.

Nedalo se lehce vymanit z posvátného
stínu a klidu skýtaného větvemi stromu.
Koneckonců, ani nebylo třeba spěchat.
Několikrát obešel kmen trochu skloněný
na jednu stranu, snad úmyslně, aby si
opravdu nespletl směr, až bude odchá-
zet. Potom dlouho přemýšlel, jak moc
má odbočit, jak daleko může zajít. Cítil
nutkání obejít strom zcela a opustit jeho
stín na opačné straně, než kterou do něj
vstoupil. Nakonec si to rozmyslel. Než se
pustí do možná největšího dobrodružství
svého života, udělá ještě jednu zkoušku.
Vrátil se těsně k větvím, tam kde před
deseti minutami vstoupil do stínu, otočil
se čelem ke kmeni, obřadně došel až
k němu, udělal vpravo v bok a nakonec
prošel zelenou oponou do paprsků pod-
večerního slunce.

Vždy, když opustil strom, měl pocit, že
se naprosto nic nezměnilo. A také tomu
tak bylo, co by se ostatně mohlo změnit
tím, že někdo vstoupí pod nějaký strom
a poté zase vyjde? Došoural se k trolej-
busu a tentokrát se svezl až do parčíku
před kulturním domem. S rukama v kap-
sách se toulal po nábřeží, bloumal po vý-
lohách a stále více se jej zmocňoval po-
cit zklamání. Ano, všechno si to jen vsu-
geroval, život jsou náhody a nějaké to
pivo navíc, po kterém se mu plete, koli-
krát se vlastně s někým bavil na ulici…
K chodníku ho přikoval plakát zvoucí na
koncert v kulturním domě. Přelétl očima
podobenky čtveřice hudebníků, žlutým
písmem vyvedený název skupiny a datum
a čas konání. To je právě dnes! Dnes ve-
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čer, za necelou hodinu! Bože, tahle stará
banda ještě hraje? Tady a teď?

Zapadl do křesla na balkóně a v uších
mu stále dokola zněly všechny ty nád-
herné písně, které jej provázely dětstvím
i učňovskými léty. Ano, i to napětí, jestli
ještě dostane lístek, jestli dobře uvidí na
pódium, jestli zahrají jeho oblíbené hity
i něco úplně nového… Nikdy by si nepo-
myslel, že se něco tak skvělého dá prožít
dvakrát za život. Úplně stejně, do posled-
ního detailu… Ulehl do postele a pře-
mýšlel nad zítřkem. Zítřek. Jeden z mno-
ha dnů věnovaných marnému boji
s všedností vztahu, který jednou zežlout-
ne jako vrbový list, aby navždy zapadl do
vlhkého ticha pod rozložitou korunou.
Rozhodnutí učinil s bušícím srdcem,
přesto tušil, že jinou, lepší šanci už mu
tajemná princezna poblíž křižovatky ne-
dá.

Spěchal chladnou nocí, aby dorazil ke
stromu ještě dříve, než vyjde slunce. Teď
už věděl, jak ošidné je nechat se příliš
unést atmosférou pod korunou stromu,
jelikož čas zde má jiné zákonitosti.
Někdy se neskonale vleče a někdy
prchá jako štvaná laň. A on dnes musí
ještě stihnout tolik dalších věcí! Dorazil
právě včas. Tentokrát se ticho pod koru-
nou příliš nelišilo od toho okolního. Byl
volný den a nebylo tedy třeba se tak čas-
ně štvát. Jen první ranní tramvaj mu při-
pomněla, že není radno otálet. Přesto
ani tentokrát nedokázal odejít hned. Při-
padlo mu jako svatokrádež nepolaskat
se s listy vlhkými ranní rosou a alespoň
jednou se nedotknout chladivé hrbolaté
kůry. Potom rázně vykročil, když před tím
nechal přesně za zády trolejbusovou za-
stávku u hlavní silnice.

Úsvit na nádraží byl jiný než všechny
ostatní před ním i než ty, které budou
následovat do konce jeho dnů. Dnes to-

tiž nečeká jen na vlak, dnes čeká na ni!
Čeká na to, aby spolu konečně prožili
první společný víkend, aby jí dal první
opravdový polibek, aby s ní prožil první
noc… Přecházel po nástupišti sem
a tam, bez povšimnutí ponechal krasavi-
ce na obálkách časopisů v novinovém
stánku i jednu skutečnou, postávající
před vchodem do hlavní budovy. Na
chvíli se posadil na opuštěný vozík na
převážení zavazadel a s neskutečným
zklamáním stokrát za sebou četl zprávu
o desetiminutovém zpoždění tolik očeká-
vaného vlaku. Jak dlouhá doba je deset
minut v životě člověka, který žije svůj nej-
větší den. Konečně spatřil brýlatou tvář
lokomotivy a poté netrpělivě přelétával
pohledem od jednoho vagónu k druhé-
mu a nemohl se dočkat, až jej oslní zá-
plava jejích zlatých vlasů. Vystoupila jako
poslední, schválně, aby jej pořádně na-
pnula, a jemu už zbývá jediný krok, aby ji
konečně sevřel v náručí…

Se sklopenou hlavou seděl na čerst-
vém pařezu, který byl poslední připo-
mínkou vrby, která zde ještě včera svý-
mi převislými větvemi hladila okolní trá-
vu. I ten pařez prý brzy vykopou, je nut-
né zde postavit další podchod, další
zbytečnou díru do země, kterou nikdo
nebude chodit. Se slzami v očích pozo-
roval, jak dělníci nakládají nařezaná po-
lena a drticí stroj polyká drobnější vět-
ve, aby navždy zahladil stopy po stro-
mu, který byl jiný než všechny ostatní,
možná poslední svého druhu. Potom
ale lítost znenadání zmizela, tak jako
přicházely okamžiky štěstí, které mu by-
lo dopřáno prožít ve svém životě dva-
krát. Ano, doma jej čeká krásná milující
žena a on bude mít ještě dlouho v pa-
měti jedinečný den, který s ní kdysi dáv-
no prožil. Kdysi dávno a včera ještě jed-
nou. Komu se to kdy poštěstí?
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Martin Bryndač

A usměj se, malá

Snění

Otevři oči a usměj se, malá.
Zazpívej stínům a protři víčka.
Ze stromu opodál spadla rosa,
Spadla a svlažila červená víčka.

Zapěj slavíčku písničku svoji,
Ať všechny rány dětí se zhojí.
Zatanči motýlku na lučním květu,
Na nebi vykrouži ladnou piruetu.

Sundej si šaty a pojď ke mně blíž,
Za chvilku touhu mou ucítíš.
Projdi se mnou k nebeským branám
A rozpomeň se na krásu života.

Otevři oči a usměj se, malá.

Nová disciplína

Dřív pokecali jsme spolu klidně celý den,
Dnes sotva na pozdrav mi odpovíš.
Byla to skutečnost nebo jen krásný sen?
Chci to vrátit zpět, ty o to zřejmě nestojíš.

Ze dne na den jako bys mě přestala znát,
Důvod? Ten byl mi zatajen.
Dny jsou prázdné, šedivé… už nemám 

o co stát,
Zkus se na mě usmát jen.

Nevím, kdo za to nese vinu.
Sbohem kamarádství, konec morálky.
Vymyslelas novou disciplínu,
Hod kamarádem do dálky.

Automat vyřazený z provozu,
Jako blbec vypadám…
Páté kolo u vozu,
Přesně tak si připadám.

Jako bych ležel v rakvi, nade mnou hlína.
Poslalas mě z míru do války,
Štve mě tvá nová disciplína.
Hodilas se mnou do dálky.

Bratrovrah

Na zvonek nikdy nezvoní,
Přichází neohlášeno,
Zásadně neklepe,
Slzy neroní,
Tiše se vkrádá zadem.
Vždy však nečekaně
A převážně, když se to nehodí.

Do očí ti bez milosti vetře písek 
ze zetlelých kostí

Křivd spáchaných svou maličkostí,
Sůl se zlostí nasype ti do nezcelených ran
A vrátí ti nenávist a ublížení, jež učinil 

jsi v minulosti.

Pohrdá vlastním strachem,
Když společně s bolestí vzpomínek,
Jež jsou ti drahé,
Překročí tvůj práh hořkosti a spolčeno 

s vyprahlým patrem,
S ďábelskou krutostí stane se tvým 

bratrovrahem.

Na zvonek nikdy nezvoní, tiše se vkrádá 
zadem.

Přichází tvé vlastní svědomí.
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Ztracen v lese

Skrze stromy, blaty smrti.
Hrůza žene, úzkost škrtí.
Malé škvrně řvoucí více,
Než snesou jeho plíce.

Do nicoty, říše blat,
Věčný klid a všude chlad.
Chce ho smrt a tak se bije,
S nevinným, co stále žije.

„Chci tě vidět utíkat,
Škemrat, plakat, naříkat…
Bahno dýchat, polykat,
To mě bude k smrti hřát.“

Bylo dáno, tak se stalo 
Tiše v lesa objetí.
Kolikrát? A je jich málo?
Nemá nikdo ponětí.

Kateřina Sachrová

Bílé noci, bílé dny
Jednoho večera nepřišel. Proč by taky

chodil někam, kde se mu moc nedaří.
Napadlo mě, že se připlížil tajně, poti-
choučku, aby mě nevylekal, a schoval se
mi pod postelí. Není tam. Já ale trpělivě
čekám, jenom tak se nevzdávám. Upro-
střed noci už si připadám těhotná jeho
nepřítomností. Plním se prázdnem, jako
nějaká nicotná bublina. Míjená sny, zra-
ňovaná měsíčním světlem blouzním po-
divnou žízní. Stále čekám.

K ránu vycházím ven a s nadějí nahlí-
žím do výkladních skříní. Ve slevách ho
bohužel nemají. Obcházím nádraží, sem
tam na lavičkách zahlédnu jeho stín. Po
poledni ho nenápadně vyhlížím. Ležím
na posteli a předstírám, že mě vlastně vů-
bec nezajímá. Koutkem oka však pozo-
ruju každičké zrnko prachu zvířené ná-
znakem jeho přítomnosti. Zachvěla se
záclona? Zaskřípaly rozevřené nůžky?
Nevím, snad. Ale on nikde.

Večer opakuju svůj očekávací rituál. Ve
vodě máčím póry, nořím se do vonných

olejů, tančím s odrazem zrcadla, zpívám
modlitby. Při tom všem občas namátkou
sáhnu pod botník, jestli ho tam nenajdu.
Kontroluju pastičku, kterou jsem mu na-
stražila v rohu skříně. Je stále prázdná.

Po půlnoci to už nevydržím. Volám ho
nejrůznějšími jmény. Prosím ho. Proklí-
nám ho. K ránu mu nestoudně vyhrožuju.
K ničemu to ale nevede. 

Odevzdaně snídám vlastní otupělost,
zapíjím bolehlavem. Oblékám si stíny
pod očima. Užuž chci vzdát své čekání.
Pak ho uvidím.

Schoval se za noční stolek. Celou tu
dobu tam byl a dělal, že mě nezná! 

Nejprve se na něj zlobím. „Nehraj si se
mnou na schovávanou, ty pitomče,“ ří-
kám mu vyčítavě. Pak se zlobím o trochu
míň a pozvu ho k sobě pod peřinu. Nako-
nec se nezlobím vůbec a celá se mu
dám. Pomalu, ale lačně se spojíme. 

Co vám budu povídat. Nemám to s ním
lehké. Můj SPÁNEK je totiž pěknej
neřád.
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Všetáta aneb Co vznikne, když ČD
trápí básníky čekáním na přípoj

Ve Všetatech na náměstí
z nebe na mě hrozí pěstí:
Ty s úsměvem Budaře
plav navštívit zubaře

Ve Všetatech u školy
psával Palach úkoly
Na lavičce cucal holky
střílel prakem na poštolky
Hrával si na hrdinu
lezl dírou v komínu

Ve Všetatech na rovníku
flašinetář točí kliku
Vytočil se docela
haranty u kostela
Vy haranti z Bezdružic
plijte pouze do sklenic!

Ve Všetatech u kostela 
to vám byla zase mela
Mlely, mlely pomluvu
druhá potom na chůvu
třetí zase na keře
že nehoděj se za dvéře
čtvrtá si zas vejskla
a ušima pleskla

Ve Všetatech na nádraží
psi do sebe zlostně vráží
lítají bengále jiskérek
bělostných, zářivých prdélek.

Ve Všetatech u závor
pouštěli silnicí vor.
Byl vyspělý, mechanický
připomínal trochu necky

Ve Všetatech na silnici
stojí malíř, črtá skici
Doprava ho objíždí
svou rychlůstkou hlemýždí

O kus dál pak, v Mělníce
mají vodu v rybníce
a na vodě odlesky
netřesky zas netřeskly
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