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EDITORIAL 1

Miroslav Sulan

Budeme-li parafrázovat slova básní-

kova, potom bychom si opìt pøáli, aby 

letní Plž, kterého dostáváte do rukou, mi-

lí plžomilní ètenáøi, totiž jeho letní dvoj-

èíslo, vám pøipadal ètenáøsky líbezný,     

a líbezný z toho dùvodu, že je letní. 

Potud básník. Dávno už nemáme finan-

ce na samostatnou letní pøílohu (ani na 

zimní nikoli), skoro abychom proto byli 

rádi, že aspoò letní dvojèíslo poøád mù-

že pøijít na svìt. Stejnì jako v minulých 

letech není „rubrikové”, což znamená, že 

v létì v Plži nedáváme prostor ani pu-

blicistice, ani recenzím nebo glosám. Ani 

na Zvíøecí bajky Karla Trinkewitze nyní 

nedojde: vše se vrátí do obvyklých kolejí 

až v záøijovém èísle našeho mìsíèníku.

V každém letním dvojèísle mùžeme 

jednotlivé pøíspìvky seøadit podle rùz-

ného klíèe: podle vìku, podle žánru… 

Nejspravedlivìjší je ale urèitì poøadí 

abecední od A do Ž, v našem pøípadì     

s dvìma viditelnými výjimkami (kvùli 

uspoøádání stránek). Zvláštní zmínku si 

zaslouží dvojice autorù, kteøí v létì osla-

ví významné životní jubileum. O básníø-

ce Michaele Pánkové, nìkdejším velkém 

pøíslibu západoèeské literatury, už pøed 

deseti lety psala s uznáním Helena Šle-

singerová: jsme rádi, že Pánková se 

alespoò pøíležitostnì do hájemství poe-

zie navrací, jak potvrzují básnì v tomto 

Plži. Klatovský Miroslav Sulan pamatuje 

podstatnì víc, poøád však naštìstí ne-

povìsil literaturu na høebík a nedávno se 

dokonce doèkal opoždìného povídko-

vého knižního debutu. A do Plže pøispívá 

pravidelnì. Obìma jubilantùm gratulu-

jeme a pøejeme jim (stejnì jako ostat-

ním) krásné léto, ba mnoho krásných let.

A co ti ostatní, nejubilující? Nìkteøí se 

bohužel do tohoto èísla „nevešli”, ponì-

vadž, jak známo, do útlého Plže se ne-

vejde pøíliš mnoho textu. Zato mùžeme 

vìtšinu „nejubilantù” považovat za kme-

nové autory Plže, a� je to básníøka Kvì-

ta Monhartová nebo provokující básník   

a bøitký aforista Jan Jelínek. Po dlouhé 

dobì a o to víc rádi zase tiskneme v Plži 

prozaièku Radku Ketnerovou a básníøku 

Radku Prokopovou, Daniela Kováøová 

se možná vùbec poprvé pokusila napsat 

nìco v duchu vtipného i moudrého osví-

cenského pouèení - a naopak básníøka 

Vlasta Špinková se v našem mìsíèníku 

poprvé pøedstavuje jako prozaièka. Tere-

za Èermáková si pøed krátkou dobou od-

kroutila úspìšnou plží premiéru a urèitì 

vás zaujme i její další povídka, tentokrát 

z divadelního prostøedí. Nefalšovaný plží 

debut ale v tomto letním dvojèísle pøipadl 

na (zatím pøedevším) mladého humoris-

tu Josefa Kotìšovce. Jako celek pøichá-

zíme s autorským almanachem svého 

druhu, v nìmž jsou zastoupeny nejrùz-

nìjší tvùrèí naturely i žánrové varianty: 

bajka, básnická groteska, dialog, epická 

skladba, humoreska, psychologická po-

vídka, romance... Je to literární všeho-

chu� a pøejeme si jediné: a� se vám líbí.

Tìlo i duše usínají, jejich svìt zùstává...



Tereza Èermáková

Divadelní sezóna
Divadlo. Tohle slovo vyvolává u nì-

kterých jedincù, kteøí nejsou úplnými 
kulturními barbary, znaènou zvìdavost. 
U vás urèitì taky, nemám pravdu? Jistì 
proto, že jste zatím nemìli možnost sta-
nout na prknech, která prý znamenají 
svìt. Já ano. Celý svìt jsem sice ne-
spatøila, ale zanechalo to ve mnì velký 
kus nìèeho zvláštního a hezkého. Nì-
èeho, co asi jen tak hned nezmizí a o co 
bych se s vámi chtìla podìlit.

Tak jak to tedy s tím divadlem je? Co 
všechno potøebuje èlovìk mít, aby se 
mohl stát alespoò amatérským hercem? 
Nebudu vám lhát. Musíte mít prostì 
štìstí, že narazíte na nìkoho, kdo vás 
bude chtít do divadla vzít. Mùže to být 
váš známý i úplný neznámý. Vyhráno 
máte v pøípadì, že je to pøímo režisér 
nebo øeditel divadla. Budete-li snaživí      
a objevíte-li v sobì alespoò ždibíèek he-
reckého talentu, máte  postaráno o pár 
let bezstarostného blbnutí a exhibování 
pøed nic netušícími diváky.

Potily se mi dlanì a pøi každém dru-
hém slovì jsem se zadrhávala. Divadel-
ní sál zel temnou prázdnotou, jen v prv-
ní øadì sedìl postarší prošedivìlý pán    
a cenil na mì nìkolik posledních zu-   
bù. Vypadal dobrosrdeènì a neškodnì, 
ovšem zdání nìkdy mùže klamat.

„No tak si vylez na to pódium a ukaž 
mi, jak bys tøeba zahrála, že támhle bì- 
ží myš a ty pøed ní v panice utíkáš,” øekl 
a znovu se zazubil. Zaèalo mi pøipadat, 
že si ze mì dìlá srandu.

Vystoupila jsem po železných schùd-
kách na pódium. Byl to zvláštní pocit. 
Tenkrát se mì asi poprvé zmocnil do-
jem, že se mi žaludek zmenšil na veli-

kost scvrklého jablka. Tenhle pocit jsem 
pak zažila (a snad i zažiji) ještì nìkoli-
krát, ale s tím rozdílem, že poprvé se to 
stalo pøed témìø prázdným hledištìm.

„Tak teï nebo nikdy,” pomyslela jsem 

si a pøemýšlela jsem, jestli se mám po-

zvracet nebo utéct.

Pak jsem najednou zaèala znièeho-

nic jeèet (vùbec nevím, kde se to ve mnì 

vzalo): „Uáááááá, támhle bìží myš!”        

S tímhle šíleným øevem jsem uchopila 

plyšovou šedivou krysu za ocas a od-

hodila ji kamsi mezi sedaèky. Pøi tom 

jsem samozøejmì nezapomínala se vše-

lijak znechucenì šklebit, omdlévat, køísit 

se a vydávat dìsuplné zvuky.

Když jsem se vzpamatovala, vytøela 

jsem si z oèí pot a zaostøila na šedivého 

pána, který svíral v ruce to plyšové mon-

strum a spokojenì pokyvoval hlavou. 

„Mnì se to líbilo, já tì beru,” usmál se    

a tím to bylo hotové.

Nakonec jsem tu roli s myší ani ne-

hrála. Dostala jsem jinou, umírnìnìjší. 

Možná po tomhle odvedeném výkonu 

dostal pan režisér upøímný strach o moje 

zdraví. Ale na tom vlastnì ani tolik ne-

sejde.

Než vás nìkdo (vìtšinou režisér) 

vypustí pøed diváky na ta kouzelná 

prkna, okolo kterých s obdivem poletu-

jete jako moucha kolem rozlité š�ávy, 

èeká vás celá øada takzvaných zkoušek. 

Ty nìkdy probíhají pøímo v divadle na 

inkriminovaných prknech, ale vìtšinou    

v zatuchlé a dost èasto strašidelné zku-

šebnì. Tam obvykle nemáte vùbec 

žádné rekvizity a místo zkoušení pro-

sedíte osmdesát procent èasu v kuøárnì. 
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se, zatímco my jsme se sklánìly nad 

mapou Èeské republiky, pozadím otoèe-

ny k pomyslným divákùm a dumaly, kde 

je Ostrava a kde Plzeò (samozøejmì      

v rámci hry). Tato režijní poznámka nám 

v celé své hrùznosti došla teprve na pre-

miéøe, když jsme s kostkovanými mini-

suknìmi stály nad mapou a špulily na 

nadšené diváky svá krásná pozadí.

Mezitím co jsme my tøi praštìné stu-

dentky trdlovaly nad cárem mapy, pøed-

stavitelka vilné vrátné se dívala do scé-

náøe a kroutila hlavou. „Tady je napsáno: 

Vrátná chvíli hamtá a pak hrozí hadrem 

smìrem k Ostravì,” prohlásila zmatenì. 

„Hamtá? A jak mám asi podle tebe poz-

nat, kterým smìrem je odtud Ostrava?”

„Mì by teda taky zajímalo,” skoèil jí 

do øeèi docent, „jak se mám vypotácet po 

ètyøech ze dveøí, s ponožkama visícíma 

z pusy a pøitom ještì štìkat jako bul-

dok? No nezbláznil jsi se?”

Další naprosto nezbytnou vìcí pøi 

hraní jsou rekvizity. Zkoušky se bez nich 

prostì neobjedou. Aèkoliv si to vìtšina    

z nás èasto a ráda myslí. Mívá to však 

nedozírné následky. Lehce se pak mù- 

že stát, že pøed premiérou zjistíte, že 

nemáte na sukni kapsu, kterou tak nu-

tnì k hraní potøebujete, nebo že jste  

pøes Vánoce nabrali pìt kilo a do toho 

krásného historického kostýmu se už 

prostì nevejdete. No a pøešívejte ho pùl 

hodiny pøed pøedstavením. Nebo zjistíte 

jako já, že v tìch brýlích po babièce 

nevypadáte jako Marilyn Monroe, ale 

želbohu – jako vaše babièka.

„Ne, já tam v tom prostì nepùjdu. 
Vždy� vypadám jako hotentót!” fòukala 
jsem pøed zrcadlem na generálce v šat-
nì. Vypadala jsem fakt jako rozverná 
školaèka vystøižená z nìjakého nìmec-
kého filmu pro pedofily. Uniformní bílou 
košili a kostkovanou sukni doplòovaly 

Se zkouškami souvisí samozøejmì 
to, že se musíte doma, v práci nebo ve 
škole uèit text, který je ve vìtšinì pøí-
padù napsaný naprosto krkolomným ja-
zykem, který vám vùbec nejde pøes pu-
su, ale vy se neodvážíte ani ceknout, 
protože si prostì chcete alespoò jednou 
zahrát.

Sedìla jsem ve zkušebnì a motala 

se mi hlava z páté vykouøené cigarety. 

Zašilhala jsem na hodinky. Bože, to je 

doba. Pøece není možné, aby se pìt do-

spìlých lidí nebylo schopno domluvit      

a pøijít v urèitý èas na urèené místo.

Pak se mlha rozestoupila a s výra-

zem andìlské nevinnosti do ní dveømi 

vplula poslední hereèka. „Nezlobte se, já 

myslela, že je dneska úterý a ona už je 

støeda,” øekla. Po této nejblbìjší výmlu-

vì, jakou si mohla vymyslet, sebou kec-

la na židli, bezelstnì se na nás usmála   

a spokojenì si zapálila.

Bezradnì jsme se po sobì podívali   

a zaèali po kapsách hledat cigarety.

Po této zcela bìžné akademické ho-

dince jsme se všichni odvalili vedle do 

zkušebny. Zkoušeli jsme hru (jestli se 

ona fraška dá vùbec tak nazvat) o èe-

kání. Na jednoho profesora, který stále 

nepøijíždí. V té dobì jsme vlastnì ještì 

ani nevìdìli, zda se ho skuteènì nìkdy 

doèkáme. Jestli vám to pøipomíná Be-

cketta, máte alespoò hrubou pøedsta-  

vu, o co jsme se v temných prostorách 

zkušebny ve svém volném èase po-

koušeli. Postavy byly následující: tøi na 

hlavu padlé studentky, sexuchtivá vrátná, 

zmatený docent a tehdy ještì tajemný 

profesor.

„Dìvèata,” zaèal náš drahý režisér    

a v oèích se mu podivnì zalesklo. „Musí-

te se nad tou mapou pìknì sklonit a po-

øádnì jí študovat. Z téhle vzdálenosti to 

pøece nemùžete pøeèíst,” pochechtával 
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líte si všechno – od zubního kartáèku po 

krém na boty. Když všechno peèlivì za-

balíte, vzpomenete si, že asi nemáte 

høeben, èili všechno vybalíte, høeben na-

jdete a vše opìt naskládáte do tašky. 

Takto se celý proces opakuje ještì nì-

kolikrát – s textem, voòavkou nebo ba-

bièèinými brýlemi. Dùsledkem tohoto 

marného pøehrabování dojde k èaso-

vému skluzu, kvùli kterému pak v šíle-

ném tempu dobíháte tramvaj. Když do  

ní koneènì s funìním naskoèíte, tak po 

spìšném prohrabání tašky zjistíte, že 

pastu na zuby, mýdlo a sponky do vlasù 

sice máte, ale že jste nechali na stole 

mobil a penìženku se všemi doklady.

Moje premiérová premiéra byla po-

nurá hororová komedie o dvou dívkách 

zavøených ve sklepì, s nimiž sdílí spo-

leèné prostory jedna rozkládající se 

mrtvola. Prostì velmi pozitivní a opti-

misticky ladìná hra. Dvì hodiny pøed 

pøedstavením jsem však díky své ze-

lenobílé barvì vypadala, že tu zavraždì-

nou mrtvolu budu hrát já.

Pøecházela jsem po divadle sem       

a tam, chodila èùrat každých pìt mi-    

nut nebo se zavírala v kuøárnì, ze které 

jsem každou chvíli hystericky odbíhala 

do šatny, abych se podívala do textu. 

Pøipadalo mi, že si nepamatuji ani slovo. 

Omletá teorie o tom, že v pøípadì po-

tøeby se nauèené vìci sami v hlavì ob-

jeví, mi teï pøipadala velmi fantasma-

gorická.

„Jak mùžeš bejt takhle klidnej?” ze-

ptala jsem se spoluherce, který ve høe 

pøedstavoval tajného agenta. Poklidnì si 

pokuøoval a s blaženým výrazem na tváøi 

sosal bílé vínko.

„Vždy� je to jenom divadlo,” odpovì-

dìl mi bohémsky.

To „jenom divadlo” mi dalo pìknì za-

holèièí bílé podkolenky a èervené botky. 
Ale nejhùø vypadala hlava. Do stran mi 
infantilnì trèely dva culíky a moje hnìdé 
oèi hyzdily obrovské stoleté brýle po ba-
bièce, které hýøily nebezpeènì tygrova-
nou barvou.

„Náhodou ty brejle jsou strašnì se-

xy, Terezko,” popíchnul mì pøedstavitel 

profesora, toho Godota, na kterého celou 

hru tak toužebnì èekáme. Krásnì se na 

mì usmál.

„Kdybys aspoò nekecal,” øekla jsem  

a ukazováèkem jsem si brýle narazila 

ještì víc na koøen nosu.

„To já umím dobøe,” øekl mi dùvìrnì  

a odpotácel se pryè o holi, s dementním 

výrazem ve tváøi a Parkinsonovým tøe-

sem nacvièuje roli starého profesora.

Po pøedstavení jsem vyšla pøed di-

vadlo s rozpuštìnými vlasy, bez brýlí      

a v dùstojnìjším civilním obleèení. Nìja-

ký mladý muž s již stateènì upitou sklen-

kou vína se na mì záøivì usmál. Pøed-

stavil se a trošku pøiopilým hlasem pravil: 

„Sleèno, vám to tak sluší… A to jsem se 

chtìl zeptat, nevíte kdo hrál tu brýlatou 

ošklivou šprtku? Já jsem ji tu asi ještì 

nevidìl…”

A pak jednoho krásného dne, po øa-

dì úmorných zkoušek, pøijde den D. Èili 

premiéra. Je-li to dokonce vaše první 

premiéra, prožitek je daleko intenzivnìj-

ší. Již tøi dny pøed tím nemùžete spát. 

Zdávají se vám velmi živé a barvité sny, 

ve kterých stojíte na jevišti, vùbec ne-

znáte text, díváte se do tváøí snad všem 

svým pøíbuzným a známým a pøipadáte 

si jako nejvìtší idiot. Poslední noc je nej-

horší. Už od rána dochází ke zvýšené-

mu pocení, tøasu rukou, nìkdy lehkému 

tikání koutkù oèí nebo úst. Ale to není  

nic proti tomu, co ještì pøijde. Brzo po 

obìdì si zaènete pøipravovat vìci. Sba-
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nevyrašila chlupatá bradavice. Když se 

však publikum zasmìje podruhé, uvì-

øíte, že se smìjí vám a vy si koneènì 

pøestanete uplácávat vlasy, šahat si na 

zadek a ohmatávat nos. Nìco se ve vás 

zlomí. Ruce i nohy máte najednou lehèí, 

jazyku jako by sama naskakovala nau-

èená slova a vy si to najednou zaènete 

užívat. A není to jen smích, je to pláè, je 

to dojetí v oèích divákù korunované vøe-

lým potleskem. Je to jakákoliv zpìtná 

vazba, kterou vám lidé dají najevo, že 

jste je nìèím zaujali. A to je pøesnì to, co 

je na divadle tak krásné. Ten vzletný po-

cit uspokojení, naplnìní a vnitøního klidu. 

A až se naposled ukloníte a spadne za 

vámi tìžká opona plná prachu, zaplaví 

vás pocit pøímo abstinenèní – zaènete se 

okamžitì tìšit na další hraní.

Na co se však po premiéøe nebo re-

príze tìšíte nejvíc, je after party. Ta vìt-

šinou bývá dost ošemetná. Celé odpo-

ledne ze strachu nic nejíte, takže když 

pak do sebe v totální euforii kopnete na 

baru dvojku vína, zaèínáte po okolí vrhat 

hadí pohledy a vášnivì zatoužíte po své 

posteli. Nìkdy se však zábava rozproudí 

a to se pak po litrech vypitého vína ve-

dou velmi sofistikované debaty o divadle, 

literatuøe, psaní a jiných bohulibých èin-

nostech. Do tìchto debat se obvykle za-

pojuji velmi ráda, naèež toho ráno vždy 

hluboce lituji, když si napøíklad vybavím, 

kolik rádobymoudrých hovadin o psaní 

povídek jsem navykládala renomova-

nému spisovateli, který mì s trpìlivým 

úsmìvem byl nucen poslouchat.

Tyto divadelní – no øíkejme tomu 

slušnì – veèírky, slouží samozøejmì pro 

zjištìní pozitivní a také (a to vìtšinou) 

negativní kritiky od divákù, divadelních 

kritikù, recenzentù, hnidopichù, rejpalù   

a jiných jim podobných.

brat. Pùl hodiny pøedem má potøeba èù-

rat ještì zintenzívnila. Zaèaly se mi tøást 

nohy a potit dlanì. Šla jsem vykouknout 

zadními dveømi ven s nadìjí, že snad      

u hlavního vchodu divadla nikdo nebude 

a tedy že se premiéra neuskuteèní. Když 

jsem však nenápadnì vystrèila hlavu ze 

dveøí, žaludek se z velikosti scvrklého ja-

blka zmenšil na velikost mandle v èoko-

ládì.

Když vidíte všechny ty kamarády, 

maminky, tatínky, babièky, dìdeèky, tchá-

ny, tchýnì, milence a milenky, které se 

na vás pøišli podívat, logicky vás po-

padne žaludeèní nevolnost. Totiž pøed-

stava, že ze sebe udìláte totálního pi-

tomce takhle pøede všemi najednou, je 

fakt strašná. Vìtšinou se ještì pøetrans-

formuje do jiné pøedstavy, ve které den 

po pøedstavení lezete kanálama a hle-

dáte si nové pøátele mezi prašivými kry-

sami. Nikdy ale není všechno tak hrozné, 

jak se na první pohled zdá.

Když už koneènì dostanete pokyn, 

že máte jít na scénu, stejnì vám nic ji-

ného nezbude. Útìk je v tomto pøípadì 

už témìø nemožný. Zabrání vám v nìm 

zbytek divadelního ansámblu po zuby 

ozbrojený rekvizitami.

Takže tam vlezete… chvíli nemùžete 

popadnout dech... máte pocit, že upad-

nete, protože se vám neskuteènì klepou 

nohy. Tak, že to musí vidìt i vaše ba-

bièka s deseti dioptriemi. A to ještì sedí 

v pøedposlední øadì. Pøes stažené hla-

sivky zaènete mluvit. Kupodivu zjistíte, 

že to jde.

A pak pøijde nìco, co vás naprosto 

odrovná – smích. Zpoèátku budete straš-

nì udivení, že se té blbinì, kterou jste 

právì øekli, nìkdo smìje. Pøemítáte, 

jestli tøeba nemáte za kalhotami zastr-

èený toaletní papír nebo vám na nose 
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V létì jsem putoval za Jorikou do 

Údolí motýlù na ostrovì Rhodos, kde 

pracovala jako servírka, když absolvova-

la první roèník Slezské univerzity a vy-

žadovali praxi. Tìšil jsem se na ni jako 

naivní capart. Trajektem jsem dorazil do 

inkriminovaného sektoru ve 14.00 tam-

ního èasu, ale po luzné Jorice se slehlo 

Støedozemní moøe.

Sice jsem ještì (asi pìt minut) bez-

hlavì pátral, jenže mi uprostøed ostrova 

Ivo Fencl

Jorika ze Rhodu a Jean-Paul 
Belmondo z Istanbulu

odešla GPS i eura. Co si poèít? Na ra- 

du Øeka Stavra Niarcha jsem se pøepla-

vil do nedalekého Turecka. Právì tam to-

tiž prý mohli Jorindu z Úlic unést za 

nekalými úèely. „A já tì najdu!” opako- 

val jsem si oddanì a chvála Pánu Bohu 

jsem nepátral sám, nýbrž v týmu (jak 

tomu bývá i ve filmech).

Náležel k nám tudíž mladík, kterému 

hezké domorodky øíkávaly Rhodský ko-

los, a pak ještì údajný upír Byron Justin, 

mluvnì. „A navíc,” dodal pak, ale spíš jen 

tak pro sebe, „žádnou normální lopatu 

nemáme. Tahle byla v garáži a teï v létì 

ji stejnì nikdo nepoužívá.”

„Jenom jestli to nebude ten pravej 

dùvod,” opáèil kritik a odešel hledat prav-

du ve vínì.

A vy si jen tak sedíte po pøedstavení 

v divadelním foyer a je vám moc fajn, 

protože kolem vás jsou lidi, se kterými je 

vám moc fajn a vedete øeèi, které jsou 

taky moc fajn, a a� už mluvíte nebo je-

nom posloucháte, necháte si tu atmo-

sféru protékat celým tìlem až do ko-

neèkù prstù. A v tu chvíli vás zaplaví pr-

chavý pocit, že jste støedem vesmíru.

Tak už je ta vaše zvìdavost menší? 

Doufám, že ano. A teï mì omluvte. Opo-

na se ztìžka zatahuje, herci se napo-

sled uklání a také moje povídání konèí. 

Tak snad zase nìkdy pøíštì. Tøeba na 

prknech, která pro mne znamenají svìt.

„Víte co ale prostì nechápu?” podíval 

se na nás vyèítavì pøes sklenku vína je-

den divadelní kritik.

Mìli jsme po pøedstavení té mrtvol- 

né komedie. Já a má drahá kolegynì, se 

kterou jsem pøed tím strávila hodinku za-

vøená ve sklepì na jevišti, jsme se na 

sebe koukly. Èekaly jsme nejhorší.

„Tu vaší lopatu,” pokraèoval. „Vy mlu-

víte o hrobníkovì lopatì a nakonec        

z kouta vytáhnete naše modrý plastový 

hrablo, se kterým v zimì pøed divadlem 

odklízíme sníh. Vám to pøijde normální?” 

otázal se a drze vystrèil bradu.

„Ale lidi se tomu pøece smáli,” namítla 

jsem. Koutkem oka jsem si všimla na-

šeho staøièkého režiséra, jak se na židli 

nervóznì ošívá. Pak se mu šibalsky za-

blýsklo v oèích a zaèal: „Podívejte se, to 

je právì na tom to vtipné. Celá ta hra je 

jedna velká nadsázka, stejnì tak je to      

i s tou lopatou. Kdybychom vytáhli nor-

mální lopatu, lidi by se nesmáli,” øekl vý-
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jedno ucho, jedna nosní dírka a jediné 

bøíško prstu. Co však s tím? Naše sna-

hy i tak vycházely nazmar – Byron by se 

mohl rozkrájet a úžinu by stejnì nezvlá-

dl. Hodlal jsem ho nakonec ponechat     

v rákosí osudu, nicménì tøetí èlen týmu 

ho mìl radši. Asi. Následky na sebe ne-

nechaly èekat. Jaké? Ruku v ruce pokra-

èovali okolo Èerného moøe po krkolom-

ných bøezích osudu a cestou necestou     

i Putinovým Ruskem a po vzoru jedné 

zapomenuté verneovky Tvrdohlavý Tu-

rek. Nevsadil bych na nì, že dojdou, ale 

zvládli to lépe než Brnìnskou podkovu   

a ta pou� zùstala prý i metaforou je-    

jich vztahu. Jak mi aspoò dodateènì 

tvrdili u thé.

Já sám se jako chlap, pravda, necítil 

na románky toho druhu a naštìstí nebyl 

spoután mladým upírem, po kterém jinak 

šílely veškeré dívky v Istanbulu. Ne. Já 

zùstal oddán Jorice z Údolí motýlù, a než 

se ti dva vrátili, vìnoval jsem se pilnému 

prùzkumu špelunìk Istanbulu. Poslední-

ho dne mìsíce srpna znenadání pøišla 

chladna (jak vzpomínám) – a mnì násle-

dující textová zpráva: „Pøicházíme!”

Trèel jsem zrovna v krámku jedné 

kartáøky a hodnì z toho, co prozradila, 

mì vyjevilo. „To by mohl øíct každý, ma-

dam, a jistì by se podobné vìci mohly 

stát,” povídám stroze, „a Jorika by se do 

mì mohla zamilovat, tomu vìøím, ale 

musel bych být bytostí složenou mini-

málnì z tøí jiných chlapù.”

„A to?” Ta hrabivá kartáøka vyèkáva-

la s nataženou pazourou, aby se od 

mých informací odrazila k dalšímu své-

mu tmáøství. Za umolousanými okénky 

jejího pøíbytku zatím dunìl Istanbul. 

Takže jsem se vzchopil. „Víte z kterých?” 

povídám. „Z muže z Ria, z muže z Hong-

kongu a z muže z Acapulca.”

jenž každému dìvèeti v Øecku nakukal, 

že povstal až ze sedmé vrstvy vykopá-

vek v Troji, a pøece je èerstvý. Zpráchni-

vìle skuteènì nevypadal. Chtìl se ten 

pes udìlat zajímavìjším? Nevím, ale 

upíry je dnes ovzduší západní civilizace 

souženo a ponìkud pøesyceno.

Podle jednoho až pohádkového 

bramborového øádku a podle páru žaha-

vì žhavých indicií jsme 18. srpna 2012 

dorazili k Bosporu. Zvláštní to odpo-

ledne! A jak nepochopitelné období 

mého života. Veèer stíhal veèer a dni se 

slívaly co duhové kaluže v moøe ku-

lièkových iluzí. Sklenìné sny. Ne, nevím, 

je-li to možné, ale vlastnì jsem teprve 

dospíval.

A celý èas usrkával náš podivuhod- 

ný zelený èaj, po kterém jsem vídal ka-

špárka bouchajícího za rohem do tety. 

Nu, a vidíte, pøesto jsem putoval s na-

dìjí – a jako bych ani nemìl nikdy do-

razit k cíli. Ustal jsem s bedekry i sou-

støedìným louskáním východních romá-

nù Karla Maye – a radši žil.

Nebo se o to alespoò pokoušel. 

Tìžko øíct, ale dokonce jsme ani neved- 

li deníky. Brzy nám bohužel došly pe-

níze. Pøesto bylo záhodno v toulkách po-

kraèovat i do evropské èásti Turecka. 

Jenže Justin se (další ouha) hroznì hro-

zil vody. Jako èert køíže. A nedokázal 

pøekonat Bospor, i když právì jeho jme-

novec lord Byron stejnou úžinu kdysi 

pøeplaval nahý. Nebo ne nahý?

Musím se Justina zastat. Byl pokora 

sama, projevoval dobrou vùli, jedl bram-

bory oloupané, myl se, nekouøil marihua-

nu, nikde nesázel na kohoutí zápasy      

(i když jinak hroznì) a bez pøestávky 

zùstával našponovaný jako ten nejlepší 

agent KGB z kina. Zkrátka: jedno oko, 
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Nebo tedy dvì tøetiny týmu. Protože 

já to nedokázal. Je fakt, že mì horlivì 

pøemlouvala, abych zùstal v Caøihradì, 

jistì se tomu nedivíte, ale... „Je mi to líto, 

Tamaro, ale mrkni sem. Textová zpráva 

od Jorièiny sestry Kateøiny.” A jistì mi, 

pánové, uvìøíte, jak tu vespolek na zám-

ku sedíte, že ta SMS nebyla fingovaná.   

I vrátil jsem se do Údolí motýlù – po té 

hezké okružní dovolené – a spoèinul na 

rozpáleném pobøeží ostrova Rhodos. 

Jorika se tu opalovala vedle na písku      

a netušila, že jsme zatím zažili verne-

ovku plus tøi filmy s Belmondem. Pøátelé,    

a to vážnì nepráším. Vidím Jorindu jako 

vèera.

Ale i Tamaru, jak mi radí: „Vezmi uzlík 

a utíkej za hlasem svého srdce, mladíèe 

z Istanbulu!” Nemusela to dvakrát opa-

kovat, já... Objal jsem Justina (trochu mì 

kousl), objal jsem Kolose (kapku mì 

pøišlápl) a objal jsem i Tamaru (vypadla  

z ní kamera), rozlouèili jsme se a... Ti tøi 

to nedávno vylíèili v apokryfní mayovce 

Na falešné stopì s Hadži Omarem, za-

tímco já si vážím vašeho èasu a pøichá-

zím toliko s reportáží. Ptáte se, jak pá-

trání dopadlo?

Jak asi? Historii jsem snaživì vyprá-

vìl na pláži Jorice, a když jsem skonèil, 

tvrdì spala. Možná se to ostatnì celé 

zdálo jen jí. Kdož ví. Zatímco ale dív-   

ka snila, napsal jsem do žhavého písku   

i pár štìpných veršù: Kéž bych tì našel – 

dostanu kašel! Kéž bys mì našla, aniž 

bys zašla. A podepsal je: Kolos Byron 

Justin Belmondo Van Helsing. Ze Rho-

du. Než se Jorika vzbudila (a oblékla), 

zachránil jsem ještì pøed krachem 

Øecko i Evropskou unii. Ale to už je jiná 

historie. Asi jako s tou mou cestou na 

Mìsíc.

„Nech� se tak stane,” máchla vìdma 

pažemi jako v Delfách, a když jsem vy-

klouzl ven pod srpek tureckého mìsíce, 

spatøil jsem od Bulharska pøicházet 

Kolose i Byrona.

Zavìšeni do sebe by mì minuli, ale 

divíte se? Náhle jsem skuteènì vypadal 

jako mladý Jean-Paul. Chápu, vám se to 

jeví absurdním, nicménì život absurdní 

je. A tak je vždycky nadìje.

Není to ostatnì jako z Absurdistánu, 

že býváme v práci dopøedu posuzováni 

podle toho, jak vypadáme? A nejsou 

snad absurdní i titánské propasti mezi 

osamìlými lidmi? „Našel jsi Joriku?” ze-

ptal se Justin.

„Zatím ne. Ale jsem skoro radši, ty 

bys jí totiž vysál krev.”

„Zato v Malé Asii jsme ti byli dobrý, 

co? Sám by ses tím peklem harémù ne-

protloukl, packale.” Jedno ovšem uznal: 

„Taky se klepeme.”

„Upír - a bát se? Nežulte mì!”

„Jo, máme strach. Že Kolos omylem 

Joriku rozmáèkne. Až ji nìkde vyhra-

bem.”

Vespolek jsme se zasmáli a atmosfé-

ra se proèistila. Nebyl jsem už tak sám. 

„Pùjdeme?”

„Spoléhej na nás na oba.”

„Fajn.” Ale byl to omyl. Omyl jako fík. 

Celý èas jsme brousili po falešné stopì, 

nevìøíte? A Jorika? Mezitím se v klidu 

slunila na nejznámìjší pláži Rhodu, za-

tímco jiná dívka, již unesli místo ní, se 

jmenovala Tamara. Mimochodem, na-

padlo by vás, že to Tamaøe taky slušelo?

I ona byla servírkou, i když jen vyho-

zenou z projíždìjícího Orient Expresu,    

a nejenže jsme ji vykoupili z otroctví, ale 

pánové, my se do ní pomátli.
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Dva elegantnì štíhlí postøíbøení andìlé drží skøínku obepnutou korunou, která je vy-
kládaná rubíny a smaragdy. Podle tradice obsahuje jedinou relikvii Ježíše Krista na 
zemi. Pravda, Kristova tìlesná schránka vystoupila po jeho zmrtvýchvstání pøed zra-
ky užaslých apoštolù na nebesa. Jako dítì byl však v chrámu obøezán a jeho svatá 
pøedkožka, uchovávaná dlouhou øadou zbožných opatrovníkù, spoèinula posléze ve 
vatikánském sanctu sanctoru.      

                    (Cynthia Macdonald: Pohøbívání nemluvòat)

Drobný snìdý èernì kudrnatý
pyšný bratislavský maïarón
svobodník Antal B. 
                           vulgo Pajtáš     zubní laborant 

a asistent náèelníka zubního oddìlení
pplk. MUDr. Josefa Michka

ozubený
oslnivì bílým
protivnì usmìvavým
chrupem

ozdobený
afektovanou nóbl cigaretkou
se zlatým
náústkem my chrchláme startky

lípy astry globusky

zlatozubým
prstenem vlastní protetické výroby

a pøebytkem
stokorun náèelník zubárny mu pouští èást vdìku

vdìèných pacientù
praktikuje chlubivì
rozhlašovanou
sexuální praktiku: upøímnì nenávidìný všemi nepraktikujícími

pøed penetrací si
hrot milostného kopí 
máèí v mesocainu… v bokom potiahnutém anestetiku

…s umrtvenou
dychtivostí anestetický úèinek se dostavuje

asi za 15 minut*

déle vydrží
a teprve v pravou chvíli
vrcholí

vìnováno Cynthii Macdonald

Jan Jelínek

Mohel
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–  tisícky dekovných listov
pajtáš!
jó – chalani – ejaculatio praecox
to už nieje 
môj problém…

ve tmì po veèerce
diskurs železných patrových bidel:

musíš myslet na nìco jinýho vole tøeba
na fotbal lepší je bejt pod štamprlema
ale vyváženì nezvadnout ani neusnout
nejlepší je volové obøízka pøedkožka
nekryje žalud ztrácí citlivost mozolnatí
a je po problému proto jsou židi tak
nenávidìný uspokojujou líp než bìloši
a jen o trochu hùø než èernoši…

na chirurgické ambulanci
chirurg pplk. MUDr. Jiøí Všetièka 
po tisící a prvé zavtipkuje:

– kolikátky máš nohy?
vojín v trenýrkách:

– …dvaaètyøicítky
–  ale smrdí ti jako stovky
–  …
– tak co s ním máš?
– doktor øíkal fimóza… že je to na obøízku
– ukaž… to nic není… máchej si ho v ešusu
v roztoku hypermanganu a dodržuj peèlivì hygienu
–  …peèlivou hygienu? U bigošù? 
– ty tu obøízku mermomocí chceš… viï?
–  …
– víš co… ty fimózo… já tì pošlu za Kravcem… 
ten fanatik by operoval i rýmu…

nahlas
pøes rameno:

– vidíš tamhle v pøedsálí toho naøvanýho
blonïáka s velkou hlavou…? 

Všetièka Kravce upøímnì
a nejradìji nahlas nesnáší

– když si ten toho tvého fimózu napíše do svého operaèního programu…

polohlasnì ale aby to bylo v pøedsálí
slyšet

zamumlá:
– svùj k svému…

bylo to slyšet!
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* In: Vademecum èeských a slovenských farmaceutických pøípravkù
  (SPOF a Pharmaceutica, Praha 1972)

peán za peánem
s tamponem nasáklým
Ajatinem tct Indikace*: Na desinfekciu operaèného po¾a 

a bežných poranení

ráznì smáèí oblévá
lazuruje sienou pálenou
vyholené okolí pøedmìtu operace

vojín „fimóza“ byl šikovný samoholiè – poøezal se 
jen tu a tam 
nad žiletkami znaèky Vítìz nikdo nikdy bez zranìní
nezvítìzil

spršky ajatinu
desinfikují
pøedmìt operace
zleva zprava zpøedu zdola
špici kapuci…             bizarre

…posledním peánem
posledním tamponem
mjr. MUDr. Michal Kravec
nadzdvihne
pøedmìt operace
bledýma modrýma oèima
škvírou mezi èepcem a rouškou
pohlédne na instrumentáøku:

– to je utahovák Andulo… ten by potìšil… co?
instrumentáøka Anièka zrudne
avšak
ve škvíøe mezi èepcem a rouškou
nehne brvou:

– budeme rouškovat pane doktore
Kravec se smìje
kochry a rouškami obklièuje
u koøene operaèní pole
ochablé v limbu celkové anesteze
operuje – obøezává… zahazuje… stehuje…
filigránem z dvojitých koncù
zastøižených ketget uzlíkù ketget: vstøebatelný chirurgický šicí materiál 

z podsliznièní vrstvy ovèích nebo kozích støev

štìtinatý collier
pod bradou Sochy svobody
                    slepé hlavièky
osvobozeného
libertinního pohlaví
nebo èeho to vlastnì
modly
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„Mám tam jít s tebou?” zeptá se Ma-

rek, když koneènì najde  pøed nemocnicí 

volné parkovací místo. Pohledem nená-

padnì sjede k levému zápìstí. Za dvacet 

minut mu na opaèném konci mìsta za-

èíná porada.

„Ne, dík, pùjdu radši sama,” vyøeším 

za nìj otázku èasového presu. Vytáhne 

ze zavazadlového prostoru moji tašku, 

políbí mne a se slibem: „Tomáška odpo-

ledne vyzvednu,” odfrèí.

Projdu kolem vrátnice; tenkrát nám 

povolili prùjezd až pøímo do areálu. Ten-

krát.

Ženské oddìlení sídlí stále v posled-

ním patøe.

Sestra na pøíjmu mi na uvítanou vrazí 

teplomìr. Když ho po pìti minutách vy-

táhnu, ani se na nìj nepodívá a rovnou 

konstatuje:

„V poøádku.”

Nekoneèné vyplòování nutných for-

muláøù.

„Už to všechno urèitì máte, ležela 

jsem tady pøed pìti lety,” namítám cha-

bì.

Nesmlouvavì trvá na svém. Jméno, 

stav, zamìstnavatel. Koneènì je spoko-

jená a zaklapne moji složku s tím, že je 

to všechno. Pokyne žákyòce, která až do 

téhle chvíle lhostejnì sledovala náš boj  

s byrokracií:

„Ukaž paní Hoškové její pokoj.”

Dívka jde dva kroky pøede mnou, má 

koèièí chùzi a na pravém lýtku šrám. Ta-

ky se obèas pøi holení poøežu.

Barva podzimního listí
Radka Ketnerová

Nadstandard. Na to si Marek potrpí. 

Už tenkrát na nìm trval. „Moje žena 

nebude ležet na pokoji s dalšími tøemi 

matkami a jejich øvoucími miminy,” tvrdil 

od druhého mìsíce mého tìhotenství. 

Malá televize, dvd pøehrávaè, rádio, led-

nièka. Pokoji vévodí velká postel s oprý-

skaným lakem a kvìtovaným povleèe-

ním. Snaha o domácí atmosféru, která 

vyjde naprázdno okamžitì, když se po-

dívám na okna. Chybí na nich kliky         

a skla jsou do poloviny zamalovaná bí-

lou barvou.

Sestøièka – modelka se mezitím tiše 

vypaøila. Škoda, byla bych ji požádala, 

aby nechala opravit svìtlo v koupelnì. 

Ale zítra mi už asi bude jedno, jestli na 

sebe v zrcadle vidím nebo ne. Když jsem 

zahlédla svùj odraz v prosklených dve-

øích obýváku ètrnáct dní po porodu, té-

mìø jsem se nepoznala. Nos, ústa, tváøe, 

všechno bylo stejné, jen výraz oèí se 

zmìnil. Nikdy bych neèekala, jak doko-

nale se mi do nich vepíše strach.

Svlékám si svoje civilní obleèení, pøe-

táhnu pøes hlavu noèní košili. Zvláštní, 

do postele se mi lehnout nechce. Ne-

mocnì se necítím. Zatím. Nerozhodnì 

se tedy opøu o chladnou zeï.

Dveøe se bez zaklepání rozletí; mùj 

pan doktor a žena v bílém plášti upnu-

tém až ke krku. Anestezioložka. Nesou 

další papíry, zbìžnì je pøehlídnu, na ja-

zyk se mi derou dotazy, ale nemám sílu 

se ptát. Bez zájmu jim podepíšu vše-

chno. Dokonce i to, že ve zcela výji-
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Víc si nedovolím. Nepít a nejíst, jinak   

se v narkóze mùžete udusit vlastními 

zvratky, upozornìní, které mi neustále 

opakují. 

Párkrát jsem si pøedstavila, co by se 

stalo, kdybych jim na operaèním stole 

opravdu zùstala. Dal by Marek Tomáška 

do ústavu? Pøi svém hektickém pracov-

ním tempu nemùže péèi o nìj zvlád-

nout. Najme profesionální chùvu? Najde 

si novou partnerku? Která dokáže pøi-

jmout za vlastní postižené dítì? Odpo-

vìdi na tyto otázky neznám. Jen mne 

nìkolikrát napadlo, že pro mne by to 

znamenalo vysvobození. Nemuset øešit, 

jak se dostanu s klukem, co váží skoro 

tøicet kilo a jen se plazí, k doktoru, který 

sídlí v podkroví prvorepublikové vily bez 

výtahu? Na jakém pískovišti bude od-

poledne nejménì jiných dìtí a matek, 

abychom nepøitahovali pozornost – To-

mášek, soucitné pohledy – já? 

„Mìla by sis zajít k holièi,” podotkne 

jednou veèer mùj muž. Má pravdu, od-

rosty už jsou do pùl hlavy, moje pøed po-

rodem bohatá høíva nabyla za poslední 

mìsíce šedavì matný odstín. Nemùžu, 

není kdo by pohlídal, babièky si dítì 

mnohonásobnì ohrožené náhlou zásta-

vou dechu na starost vzít bojí.

„Zastav se za námi v práci,” zvou 

mne kolegynì. Nemùžu, musíme na re-

habilitaci. V pondìlí, v úterý, každý den. 

Hlavnì se dostat do tabulek. 

Nedrží hlavu. Nepase koníky. Nese-

dí. Neleze. Nechodí. Pediatr nespokoje-

nì vrtí hlavou.

Když Tomáš s naší pomocí sfoukne 

na dortu první svíèku, my už známe or-

tel. Trvalé postižení zpùsobené nedostat-

kem kyslíku pøi porodu. Nìkde v závìru 

meèných pøípadech mùže dojít k úmrtí    

a já to beru na vìdomí. Doktorka spo-

kojenì odchází, pacientka nedìlala pro-

blémy, operatér zùstává. Tøesou se mi 

ruce. Všimne si toho.

„Nebojte se, udìlám pro vás, co je    

v mých silách.”

Je hodný, ale já vlastnì nevím, co po 

nìm chtít. Netuším, zda se toužím pro-

budit a zjistit, že už nikdy nemùžu mít 

dìti nebo zda ještì chci nìjaké další mít. 

Po tom všem. 

Tomášek je vymodlené dítì. Syn. 

Pyšný Marek pøipravený zachytit video-

kamerou první chvíle života nového tvo-

reèka. Jak dlouho už to trvá? Ètrnáct ho-

din?! „Sestøièko, kolik ještì?” ptám se 

vyèerpanì. „Už jenom chvilinka, vidím 

hlavièku, maminko.” Porodní asistentka  

s mìkkým uklidòujícím hlasem. Další ná-

dech. Sláva. Zvìdavì zvedám hlavu. Po-

rodník drží dítì za nožièky, hlavou dolù. 

„Je to kluk,” oznamuje slavnostnì nìco, 

co už víme bezmála pùl roku. Novoroze-

nec má podivnou bílou barvu a neklidnì 

sebou škube. Natahuji po nìm ruce, ale 

zatlaèí mne zpátky. Nìkam jej odnášejí. 

„Co je? Proè nebreèí?” Všichni novoro-

zenci pøece pláèou, znám to z filmù! 

„Napil se plodové vody, dusí se, musíme 

ho odsát, jen klid, to je normální.” 

V tu chvíli ještì netuším, že výraz 

normální uslyším v pøíštích dnech, tý-

dnech, mìsících i letech ještì mockrát.

Mám hlad a žízeò. Letošní podzim je 

nezvykle teplý. Mìla jsem si dát do tašky 

aspoò suchý rohlík. V tmavé koupelnì 

roztoèím kohoutek se studenou vodou. 

Naberu do dlanì a chrstnu na oblièej. 

Pár osvìžujících kapek mi sjede do úst. 
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nou. Ruka patøí štíhlé ženì, jíž pùlku 

oblièeje zakrývá rouška, na hlavì èepec 

pøísnì stažený pøes vlasy, za vteøinu do-

stanu stejný. Soucitné modré oèi a ma-

teøské oslovení v množném èísle.

„Tady si odložíme košilku a vezmeme 

si na sebe tenhle pláš�,” øíká tiše. Na-

vléká mi modrý papírový kabát. „Pantofle 

si zujeme a vezmeme si tyhle gumové 

sandály.” Pak mne jemnì obejme kolem 

ramen a vede dál. „Teï pùjdeme vpravo, 

teï vlevo a už jsme tady,” naviguje mne. 

Operaèní sál. Napoèítám kolem sebe 

šest lidí. Víla mi svlékne pláš�, vysvìt-

luje, jak si mám lehnout. 

„Píchneme vám nìco, co vás uspí, 

mùže se vám trochu toèit hlava, ale to 

bude jen chvilka.”

Fixuji pohledem hodiny. Zdá se to být 

nekoneèné, strachem se mi stáhly žíly, 

personál nedokáže nalézt vhodnou, le-

vou ruku už mám celou zrasovanou, 

zkoušejí štìstí na pravé. Koneènì. 

Ubìhlo nekoneèných pìt minut. 

„Paní Hošková, paní Hošková..., no 

tak, proberte se. Už jste zpátky.” Sestra 

vedle mne pokládá emitní misku. „Jen 

pro jistotu,” usmìje se. Pod polštáø strèí 

ovladaè s alarmem. 

„Když budete potøebovat, zazvoòte 

si, nevstávejte, spìte,” naøídí mi ještì 

než zmizí na chodbì.

Kolik je hodin?

Na noèním stolku mi pípne mobil. 

Smska od Marka: Tomas se dnes ve 

stacionari poprve najedl sam vidlickou! 

Kreslime Ti obrazek, zitra Ti ho preda. 

Mame Te radi. M+T

lékaøské zprávy je drobná nadìje. 

Nevnímám ji. Netuším, jestli je všední 

den nebo nedìle. Nemám pojem o tom, 

kdy se Marek vrátil ze služební cesty. 

Vidím jen dítì, které bude po celý svùj 

život odkázané na cizí péèi, nikdy ne-

naplní oèekávání, která jsme jako rodièe 

mìli. Vìtšinu dne i noci jsem s Tomáš-

kem sama. S ním a výèitkami svìdomí. 

Co jsem mohla udìlat jinak?

„Paní Hošková, dojdìte si ještì na 

záchod a za patnáct minut si pro vás 

pøijdeme,” nakoukne do pokoje sestra    

z pøíjmu.

Cítím, jak se mi rozbuší srdce a zvl-

hnou dlanì. Vždycky, když jsem ner-

vózní, zaènou se mi potit ruce. Chodí-

vala jsem do lidovky uèit se hrát na 

klavír. Zkušená uèitelka podprùmìrnou 

žaèku odhalila bìhem pár lekcí. Po mém 

odchodu zùstávaly na bìlostných klá-

vesách šedavé ostrùvky.

„Jste pøipravená? Výbornì, takže  

tam si dojdete po svých, zpátky vás sa-

mozøejmì svezeme,” sestra zkušenì od-

brzdí kovovou postel a za pomoci žá-

kyòky ji vmanévruje do dveøí. Loudám se 

za nimi. Operaèní sály jsou v prvním 

patøe. Nastupujeme do výtahu, moje prù-

vodkynì se nevzrušenì baví o televiz-

ních seriálech. Napadne mne, že jedou 

se mnou ani ne tak proto, že potøebují 

pøepravit lùžko, ale aby dohlédly na to, 

že nikam neuteèu. Výtah se skøípotem 

zastaví, vystoupíme. Starší sestra za-

zvoní. Slyším kroky, dveøe se otevøou. 

„To je ten myom,” pøedávají komusi 

dovnitø moji složku. 

Drobná ženská ruka mi pokyne, 

abych vešla. Dveøe se za mnou zaklap-



15

A o pozornost prosí

Duše jde k duši blíž

Duše je noèní pták

Je tklivá

Duše se šerem probouzí

A nocí zpívá

Mateøská

Dala jsem tì spát

a mávám køídly

Dala jsem tì spát 

a odlétám

Dala jsem vás  spát

a letím...

Ale kam?

Ale kam?!

Ale kam!

Narozeninová

Za rok mi bude šedesát

Jsem jako švestka na stromì

co k podzimu zraje

Barvím se Sládnu Kulatím

Neschnu a nescvrkám se 

prozatím

Mùj strom má mízy dost 

a podzim ještì není

a tak se nalévám a kulatím

a oddávám se snìní

Podzim ještì není

Dubnová

Opìt jsem potkala básníka

šel nešel po námìstí  

houf divoženek s ním

Lhostejno odkud a kam to hejno plulo

Jen z jejich praštìného smíchu

mì teskno ovanulo

Fialová

Babí léto ještì

Tetelí se v polích

Ale v horách už

Leží stesk

Nìkdo zaklepal –

Za dveømi se choulí

Moje smutné já

A øíká: Dìlej nìco!

Kamarádi odcházejí

A my tu zùstáváme

V mlhách

Co ještì øíct

Všechno už bylo

Není nových vìcí

Nových písní

Nových dní

Hledíme do tmy

Babí léto když odchází

Duše se otevírá

Michaela Pánková
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„Krásné vìci pøicházejí samy, ty špat-

né si pøivozujeme cílenì.”

Kdo to jen øekl? Platón? Nebo So-

krates? Anebo snad moje babièka, když 

jí bylo šestnáct a opila se tak, že v kvel-

bu zakopla a spadla hlavou do kýblu      

s medem? Ono je to vlastnì úplnì jed-

no, který jedinec tuto tezi vypustil ze 

svých ctìných úst, ponìvadž já s ní stej-

nì nesouhlasím. Ba naopak, na základì 

své životní zkušenosti tvrdím: Krásné vì-

ci si pøivozujeme cílenì, zatímco ty špat-

né pøicházejí v tu nejnevhodnìjší chvíli   

a zpravidla aniž bychom si jejich pøíchod 

pøáli. Znovu jsem se o této pravdì pøe-

svìdèila na sklonku loòského roku.

„Ahoj. Tak jsem doma,” zvolal mùj 

manžel od dveøí, zouvaje si èerné po-

lobotky. „Kde jsi?”

„V koupelnì,” odpovìdìla jsem. „He-

le, tys vyhodil to mejdlíèko ze záchodu?”

„Jaký mejdlíèko?”

„No takový to v plastu, jak se vìší 

pøes okraj mísy kvùli dezinfekci. Veèer 

tady ještì bylo a teï nic! Že by ho nì-

kam odtáhly holky, jak jely ráno k babi?”

Manžílek, již zutý, se opøel o futra 

dveøí do koupelny a zahledìl se na mì 

svýma pronikavýma modrýma oèima. 

„Mít tak tvoje starosti – to bych si vej-

skal!”

Jemnì jsem se zeptala: „Mìl jsi toho 

dneska v práci hodnì, Pe�ulko?”

„Ètyøi svatby – pohoda. Na podzim 

jich nikdy moc nebývá…”

Pokývala jsem hlavou a prodrala se 

škvírou mezi futry a svým mužem do 

chodby. „Pøevleè se. Já ti jdu pøipravit 

nìjakou veèeøi.”

Josef Kotìšovec

Je libo kapøíka nebo vepøíka?
„Fajn,” odtrhl se Petr od dveøí. „Ale 

jenom nìco malýho. Mnì teïka pøed 

chvilkou zastavil Babka na schodech,   

že prej byl na houbách a pøinesl docela 

dost, tak máme pøijít na smaženici.”

Babka, námi obèas pøezdívaný Ba-

bour èi Bába, je postarší vdovec, bydlí- 

cí v bytì pod námi. Má snad všechny 

záporné vlastnosti, které mùže soused 

mít: velký drbaø, velký mrzout, velký ne-

pøítel psù a dìtí a za socialismu údaj-   

nì i velký komunista. Nicménì Petrovi, 

obecnímu zastupiteli, není od vìci ze 

strategických dùvodù nadbíhat. 

„Pojïte dál!” otevøel nám tento pán   

s širokým úsmìvem dveøe, poté co jsme 

kolem osmé hodiny veèerní stiskli tla-

èítko jeho zvonku. Na stole v kuchyni už 

byly pøipraveny tøi porce krásné voòavé 

smaženice. Musí se nechat, že Babka     

i pøes všechny své výše jmenované ne-

dostatky oplýval kulináøským umem 

vpravdì výteèným. Pøesného ochucení 

pokrmu, který nepotøeboval jakoukoliv 

dodateènou úpravu vèetnì solení, bylo 

dosaženo, podle Babkových slov, sou-

stavou tajných a pøesnì zvolených ko-

øenících prostøedkù, jež vytváøely jemný 

a celistvý chu�ový vjem, melodii, ve kte-

ré se spolu snoubilo více hudebních žá-

nrù, aniž by se navzájem narušovaly.

Odcházeli jsme od souseda s trium-

fálním pocitem, plnými bøichy a doma, 

vzhledem k pokroèilé hodinì, jsme se 

ihned zavrtali do pelíšku a pokusili se 

usnout, abychom se však za pár chvil 

oba spoleènì vymrštili z postele s ne-

snesitelným bolobøichem! Naøíkali jsme, 

svíjeli se a hekali jako ten zlý pes, jenž   
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na køídlo odhalil tøesoucí se Babkovu 
postavu s plenou mezi nohama. Žlutá 
tváø a masné zválené vlasy dávaly tušit, 
že v posledních dnech trpìl stejnou dia-
gnózou jako my.

„Dobrý den. Já… Já se vám obìma 
musím hroznì moc omluvit, ale…“ zaèal 
chabým hlasem.

„Víte, co to bylo za bolest?!” zaøval 
mùj muž.

„Vím. Taky jsem si tím prošel.”
„Málem nás nesli na marách! Kvùli 

tomu, že neznáte houby! Vìdìt to, tak 
jsme vám tu vaší zázraènou smaženici 
vyklopili na hlavu! To by mi fakt zajíma-
lo, který svinstvo jste do toho nakrájel…“

Babka ze sebe namáhavì vyrazil: 
„Muchomùrku tygrovanou – spletl jsem  
si ji s…”

„Cože? Muchomùrku tygrovanou?!” 
orosil se Petr a podíval se na mne.

„Ale jen jednu,” hájil se Babka drže  
si plenu, aby mu nespadla.

„No protože jich v tom lese víc ne-
bylo, že jo.” Podotkl kysele manžel. „To 
je mi naprosto jasný!“

„V atlasu píšou, že není smrtelnì je-
dovatá – jenom jedovatá…” zachraplal 
Bába.

„Do atlasu jste se mìl podívat mno-
hem, mnohem døív, než až když už by-  
lo pozdì! Už si u vás nikdy nic k jídlu 
nevezmu! A od tohohle momentu naše 
dobrý sousedský vztahy konèí! Mám vás 
plný zuby – a to si pište, že všem øeknu, 
co jste nám provedl!”

„To mi snad neudìláte…” zajíkl se 
Babka.

„Ale udìlám.” Petr se otoèil na obrtlí-
ku a táhna za sebou mì, která v ože-
havém dialogu neutrousila ani slovíèko, 
pospíchal po schodech zpìt do našeho 
bytu. Stihla jsem ještì zahlédnout ne-
mocného Babku, jak se nemotornì otoèil 
chtìje se odebrat domù, díky èemuž mu 

v Èapkovì slavném Povídání o pejskovi 

a koèièce snìdl hlavním hrdinùm onen 

tisíckrát dobrý dort!

„Co to proboha bylo za houby? Ten 
Bába nám do toho dal nìjaký JED!!” kví-
lel Petr kroutì se na zemi pøed skøíní.

„Jdi na nìj!” volala jsem v køeèích      
z postele. Mùj manžel ale mávl rukou: 
„Vždy� tam ani nedojdu!”

Pokusila jsem se vstát.
„Kam jdeš?” otázal se Petr. „Jdeš za 

tím dìdkem sama? To tì nesmí ani…!”  
a zatnuv zuby pøekonal další záchvìv 
bolesti.

„Jdu volat pro sanitku,” zaskuhrala 
jsem.

Petra to doslova zvedlo ze zemì: „To 
tì nesmí ani napadnout! Já jsem veøej-
nej èinitel – mì tady každej zná! Víš, co 
by to bylo za ostudu? Že neumíme sbí-
rat houby!”

„A to chceš radši chcípnout?“ zaøvala 
jsem z plných plic, držíc už v ruce mobil.

„Všichni si o nás boudou povídat! 
Ukazovat si na nás!“ dokulhal Petr z po-
sledních sil ke mnì a vyrval mi telefon    
z ruky. „Prostì to budeme muset vydržet! 
Pøitížit se nám snad už nepøitíží…”

„To teda ne! Horší už to být nemùže.”
Tøi dny a tøi noci jsme nestáli za nic. 

Bolesti postupnì ustávaly, což zejména 
mnì na psychice pøíliš nepøidalo, proto-
že pøed smrtí se prý vždycky udìlá líp.

Když už nám bylo témìø dobøe a dce-
ry se mìly vrátit od babièky, vyrazili jsme 
na Baboura. Petr stiskl tentokrát zvonek 
tak silnì, až ho málem promáèkl dovnitø 
do Babkova bytu. Dlouho nikdo neotví-
ral, což ale neznamenalo, že jsme zvo-
nìní vzdali. Naopak jsme k nìmu pøipo-
jili ještì dosti silné rány pìstmi do dveøí. 
Koneènì kdosi na druhé stranì zmáèkl 
kliku a dveøe se pomalu pootevøely. Bab-
kovo oko, na první pohled strhané a ne-
mocné, vykouklo na chodbu. Petr tlakem 
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Muž se tedy vydal otevøít. Jaké to ale 
bylo pøekvapení, když za dveømi ne-
spatøil nikoho jiného než Babku.

„Dobrý veèer,” pozdravil dìdka na 
oko vlídnì Petr.

Babka, již zdravý jako øípa, samo-
zvanì pøekroèil práh. „No moc dobrej 
není, pane Prágl, to mi vìøte!”

To jsem už do chodby pøicházela i já, 
ruce ještì špinavé od strouhankového 
trojobalu. „Co si pøejete, pane Babko?” 
øekla jsem.

Babka ukázal na mé špinavé ruce. 
„Co smažíte?” otázal se uštìpaènì. 
„Snad ne kapra?!”

„Ano, kapra!” odsekla jsem. „Co ji-
ného bych asi tak mìla na Vánoce sma-
žit?”

„A kde máte jeho hlavu?” zeptal se 
rychle Babka. „Koupila jste ho pøece ce-
lého, ne? Nebo jste z ní udìlala rybí po-
lívku? Èi jste ji nìkam vyhodila?”

Vyvalila jsem oèi. O co mu proboha 
jde, pomyslela jsem si. Petrovi se ab-
surdnost Babkových dotazù taky nezdá-
la, cítil v nich nábìh pravdìpodobnì na 
velkou dìdeèkovu pomstu, a tak se vmí-
sil do sousedova monologu: „Spláchli 
jsme ji do záchodu!” ustøihl Babku. „Je 
na tom snad nìco trestného?!”

Babka vítìzoslavnì zaryèel: „A jsme 
doma! Tak teï už je to úplnì jasný: ten 
odpad jste ucpali vy!”

„Jakej odpad?” svraštila jsem èelo. 
Soused ukázal prstem do podlahy.

„V kuchyni mi prosakuje zeï – jdìte 
si èuchnout, jakej tam mám smrad! Nì-
kdo z vyšších pater musel hodit do od-
padu nìco, co ucpalo stoupaèku! A je-
likož jsem v novinách pøed nedávnem 
èetl, že o Vánocích se to v bytovkách 
èasto stává, protože lidi v tu dobu hro-
madnì splachujou kapøí hlavy, mám 
pifku právì na vás!!!” obrátil se k man-

spadla na zem plena zahalující to nej-
dùležitìjší…

Mùj manžel vždycky dodržel, co slíbil. 
Pøi rùzných pøíležitostných rozhovorech  
s ostatními nájemníky nikdy neopomnìl 
zmínit onu trapnou historku s Babkou      
a jeho jedovatou smaženicí a na svém 
pracovišti s chutí podepsal návrh na zvý-
šení nájemného i pro obèany starší še-
desáti let.

Také já jsem nosila nepøíjemnou       
a bolestivou historku stále v hlavì a pøi 
každém setkání s Babkou na erárním 
schodišti se vyhýbala jeho pohledu. Blí-
žily se Vánoce. Holky byly plny oèe-
kávání, co jim pøinese Ježíšek. I já se 
tìšila, nebo� Vánoce jsou svátky klidu     
a odpoèinku. To obojí jsem potøebovala, 
leè v té dobì ještì netušíc, že i pøes 
veškerou moji snahu se mi právì tohoto 
nedostane.

Bylo 24. prosince. Podveèer se na-
chýlil. Zatímco manžel poslal dcery ven 
na krátkou procházku pøed štìdroveèer-
ní veèeøí, aby mohl za jejich nepøítom-
nosti posléze nanosit dárky ze skøínì   
ke stromeèku, správnì je naaranžovat, 
zprovoznit elektrické svíèky a nakonec 
celý pokoj øádnì uzamknout, já v ku-
chyni na pánvi smažila øízky z kapra.  
Nedokážu pochopit, jak nìkdo vùbec 
mùže touto tradièní štìdroveèerní krmí 
pohrdat a radìji v hodinu H požít maso   
z jiného zvíøete, kupøíkladu prasete, ja- 
ko to má ve zvyku tøeba… ehm – no tøe-
ba právì pan Babka. Kdepak, na Vánoce 
prostì musí být kapøík jako vyšitý, pìknì 
dozlatova upeèený, pøesnì takový, jaký 
se mi povedl právì teï!

„Crrr...” Rozdrnèel se z nièeho nic 
zvonek nade dveømi. Manžel, zrovna za-
mykaje pokoj se stromeèkem, na mì 
upøel pøekvapený pohled.

„To budou urèitì holky,” zvolala jsem 
na nìho od plotny. „Asi si zapomnìly vzít 
klíèe.”



19

Muž se vyhnul mému pohledu. „Sa-

mozøejmì, že neøekl. Nejsem snad pad-

lej na hlavu. Ale když se mi zaèal 

omlouvat za to, že nás naøknul, že mù-

žeme za ucpanou stoupaèku, bylo mi to 

hodnì blbý to poslouchat a tu omluvu   

od nìho vnitønì pøijmout…”

„Takže?” s nadìjí jsem se zadívala 

na manžela, protože vím, že jakmile se  

v nìm probudí city, jedná jako malé 

dítì…

„Takže…” Petr vešel do koupelny      

a zaèal si drbat špinavé ruce tekutým 

pískem. „Takže jsem øekl: ,Pane Babka, 

nechte to bejt. Já jsem vám rád pomohl. 

Víte, myslím si, že když jsme sousedi, 

nemìli bysme na sebe být jako psi. 

Chybu mùže udìlat pøece každej…’”

„A on ti to zbaštil? To mu vùbec ne-

pøišlo divný, žes takhle rychle zmìnil sta-

novisko?“

Petr pokrèil rameny. ,,No zpoèátku 

koukal trochu jako vyvoraná myš, ale 

pak na mojí hru pøistoupil. Pochop – je to 

bejvalej komundíra. Má v hlavì zafixo-

váno, že s obecníma zastupitelama je 

dobrý držet basu, i když jsou jejich èiny 

nepochopitelný…”

Pokývala jsem hlavou. „Tak jo. Tak se 

pojï koneènì najíst, a� mùžeme jít ke 

stromeèku. Holky už jsou netrpìlivý.”

„S nadílkou klidnì mùžeme zaèít 

hned, já hlad nemám.”

Zarazila jsem se. Petr na mne hledìl, 

jemnì se usmívaje:

„Babka mi strèil do pusy ty jeho dva 

vepøový øízky a øeknu ti, jsou daleko 

lepší a honosnìjší pokrm než nìjakej 

zabahnìnej kapr… Pøíští rok bysme mìli 

v tomhle smìru toho bláznivýho Babou-

ra urèitì napodobit!”

Manželovi zasvítily oèi, a než jsem  

ze sebe staèila vydati hlásky, opustil 

koupelnu.

želovi. „Pane Prágl, dovedete si vy vù-
bec pøedstavit, jak to dopadne, když se 
taková kapøí hlava dostane tøeba do to-
ho úzkého odpadového kolena pod stro-
pem?”

Babka teï tìkal oèima po nás po 
obou. Já nemìla slov. Petr se souseda 
jemnì zeptal: „A vy jste už tu hlavu z to-
ho kolena vyndal?”

Soused rezolutnì zavrtìl hlavou. 
,,Chci, abyste to udìlal vy! Proto jsem 
pøišel…”

Manžel zrudl. Popadl bøichatého dìd-
ka za flígr a vykroèil s ním do chodby 
øka: „Fajn, tak jdem. Ale bìda, jak v tom 
ta hlava nebude!”

O pùl hodiny pozdìji se vrátily domù 
dcerky. Shánìly se po tatínkovi a tìšily 
se na nadílku. Usadila jsem je ke stolu, 
postavila pøed nì talíøe s jídlem. Sedla 
jsem si. Manželovo místo zùstávalo vol-
né.

Po další pùlhodinì jsem s holkami 
bez mužovy pøítomnosti sama zahájila 
veèeøi. Bylo mi zle. Poøád se mi pøi jídle 
vybavoval ten ucpaný odpad. Snažila 
jsem se na to nemyslet, ale i tak se mi 
èas od èasu zvednul žaludek.

Když jsem odnášela prázdné talíøe 
do kuchynì, koneènì dolehlo k mým 
uším cvaknutí kliky od dveøí. Spìšnì 
jsem hodila talíøe do døezu a v pøíští vte-
øinì jsem se plna zvìdavosti, jak to do-
padlo, vøítila do chodby.

Manžel se ke mnì blížil s vražedným 
výrazem ve tváøi, drže v ruce špinavé 
plastové mýdélko, které se vìší pøes 
okraj záchodové mísy kvùli dezinfekci. 
Zasípal: „Žádná kapøí hlava, ale tenhle 
zmetek to ucpal! Zasekl se tam pøes-
pøíè, klump jeden – náš klump! Ten, co 
nám pøed mìsícem zmizel…”

Nemìla jsem slov. Po chvíli se mi 
vrátila øeè a já se Petra opatrnì zeptala: 
„Doufám, žes mu to neøekl.”



v opièí tlupì vìtší vážnost a druhé opice 
ji zaèaly poslouchat. S medvìdem po 
boku se za nìjaký èas stala hlavou tlu-
py, ostatní opice jí sloužily, nosily jí nej-
èerstvìjší ovoce, hledaly pro ni nejmìkèí 
místa a byly pøipraveny ji bránit, kdyby jí 
hrozilo nebezpeèí.

„Tak jsem tady,” øekl jednoho dne 
medvìd, když se mu vzadu v kožichu 
opìt usídlily blechy.

„Ale já už blechy nevybírám,” øekla 
dùležitì opice. „Jen se podívej. Teï je 
kolem mì spousta opic, které mì èistí, 
slouží mi a chrání pøed útoèníky.”

A skuteènì – opice sedìla v mìkkém 
hnízdì, nìkolik opic jí vybíralo blešky      
a jiné opice sedìly opodál a hlídaly, co 
kdyby na jejich vùdkyni nìkdo zaútoèil.

Medvìd se udivenì rozhlížel a ne-
chápal, co se pøihodilo.

„Nepotøebuju už tvoje služby,” zvola-
la opice. „Mám teï vlastní hlídaèe!” 

„Ale já chci, abys mi vyèistila kožíšek 
od blech,” trval na svém medvìd. „Uza-
vøeli jsme pøece dohodu.”

Opice zavrtìla hlavou. „Mnì už naše 
smlouva pøestala nevyhovovat,” øekla.  
„A když pro mì není výhodná, tak ji chci 
zrušit.”

„Nesouhlasím,” odporoval medvìd. 
„Jednou jsme se dohodli, tak musíš po-
kraèovat.”

Stáli proti sobì a šklebili se na sebe.
„Tak víš co?” øekla nakonec opice. 

„Pùjdeme se zeptat moudré sovy. Ta si 
pøece vždycky ví rady. Urèitì nám øekne, 
kdo z nás má pravdu.”

A tak se k sovì hned vypravili.
„To je jednoduché,” øekla sova, když 

si vyslechla jejich povídání. „Smlouvy se 
mají dodržovat, takže opice by dál mìla 

Smlouvy se mají dodržovat
Daniela Kováøová

Medvìda obtìžovaly blechy. Kousa-
ly ho hlavnì vzadu na krku a na zádech, 
tedy na místech, kam si tlapkami ne-
dosáhl. Dokázal se podrbat jen na bo-
cích, ale blecha se za chvíli zakousla 
opodál a medvìdovi se nikdy nepoda-    
øilo žádnou chytit. Ošíval se, tøel zády      
o strom, toèil se dokola jako pøi tanci, ale 
blechy nad ním stále vítìzily.

„Jé, ty jsi ale truhlík,” pisklavì na nìj 
zavolala opice, která sedìla nad ním na 
vìtvi a pozorovala ho. „Kdyby ses mi ne-
smála a pomohla mi,” odsekl medvìd, 
„mohl bych zase na oplátku udìlat nìco 
já pro tebe.”

„Výborný nápad!” zavøískla opice      
a seskoèila z vìtve na zem. „Já tì 
zbavím blech a ty mì budeš chránit. 
Obèas si na mì jiné opice dovolují, ale   
s tvou pomocí zvítìzím v každé bitvì.”

Medvìd pøemýšlel, jestli je pro nìj 
takové ujednání výhodné, porovnával, 
kolik blech v kožichu má a jak èasto bu-
de opice potøebovat jeho pomoc. Pak ho 
ale kousla další blecha za uchem, a tak 
se rozhodl.

„Souhlasím,” zabruèel. Oba natáhli 
tlapky a na potvrzení dohody si vzá-
jemnì plácli.

Smlouva byla pro obì strany výhod-
ná a oba ji hned zaèali plnit. Opice mu 
vybrala všechny blechy z kožichu, ko-
neckoncù v tom mìla letitou praxi, pro-
tože opice si navzájem vybírají blechy      
a klíš�ata z kožíškù a vzájemnì se èistí 
od cizopasníkù. A když opici nìkdo ohro-
žoval nebo ji jiná opice obtìžovala, pøi-
bìhl medvìd a útoèníka odehnal.

Opice i medvìd byli spokojení, jak 
oboustrannì výhodnou dohodu uzavøeli. 
Díky medvìdovi – ochránci získala opice 

(bajka)
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Lehce vyklonìné dveøe vzkazují možnosti.
Zavøené dveøe jsou dveøe sevøené touhou.
Modré dveøe se zakopaným pokladem.
Porouchané dveøe se sbírkou rukou
ukazují k muzeu zatuchlých lásek.

Koèièím zlatem vám obalí nohy za dveømi s kocovinou
a hned vedle rozhnìvanými noži pøibodnou k podlaze.
Neprùhledný svìt zavinutý pachem za dalšími dveømi.
S drátem kolem krku vyèkáte na fotografa, abyste se
mohli v zítøejších novinách na sebe nevìøícnì dívat. 

Vejdu do vlhkého letního dne plného vùní.
Až k pavilonku je cesta stínìna stromy a keøi.
Rozmaøilý, nenasytný èas zahledìný do sebe.
Za okny uvidím vybydlený, prázdný prostor.
A pøesto se tam mihl stín, robustní, naježený.
Pro mne pøedstavuje nebezpeèí jizev na zápìstí.
Je mi jako poranìnému ptáèeti, vláèím se zpìt.

Kvìta Monhartová

Dveøe

„Sova má pravdu,” øekla po chvíli. 
„Mohli bychom uzavøít novou dohodu. 
Kdyby medvìd rozšíøil svou ochranu na 
celou skupinu opic, ty by se výmìnou   
za bezpeèí mohly støídat v jeho drbání.” 

Medvìd i sova souhlasnì pøikyvovali. 
„Ale s medvìdem budu vyjednávat 

vždycky jenom já,” uzavøela opice. Sova 
chvíli pøemýšlela, ale nakonec nic ne-
øekla. Další dobøe vyøešený pøípad po-
tvrdí v lese její moudrost a dobrou po-
vìst.

A tak se medvìd pouèil, že se nemá 
vzdávat bez boje, a opice, že je zbyteèné 
dìlat si jen tak z jiných zvíøat nepøítele.  
A všichni zúèastnìní si budou pamato-
vat, že jednou uzavøené smlouvy se ma-
jí dodržovat, jinak z toho mùže být v ce-
lém lese poøádné pozdvižení.

plnit vše, k èemu se zavázala.” Když vi-
dìla opièí nesouhlas, sova pokraèovala. 
„Na druhé stranì nelze pøipustit, aby 
smlouvy trvaly na vìky, i kdyby se zmì-
nily pomìry, takže byste mìli ustoupit 
oba,” øekla a pohledem pøejela shluk 
opic, který se kolem nich vytvoøil. Opièí 
hluk se mezitím uklidnil a opice dávaly 
pozor, co se bude dít. 

Sova naklonila hlavu k opici a dodala 
polohlasnì: „Taky by si obì strany mìly 
dát pozor, koho si znepøátelí.”

Opice mlèky pozorovala zvìdavé tvá-
øe opic kolem sebe. Tušila, že jde o dù-
ležité rozhodnutí. Co když se medvìd 
domluví s jinou opicí a svrhnou ji z místa 
vedoucí tlupy? Co když se ostatní opice 
proti ní spiknou? Nechtìlo se jí být opìt 
obyèejnou opicí, jednou z mnoha. 
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Dveøe pobité železem,

drží, drží, drží, nepustí.

Prodloužené obrázky figur obrácené vzhùru nohama,

protažené nohy ruce zoufale našeptávají další kdyby.

Proradný vlastní obraz na dveøích, bolestná epizoda.

Malá stará paní kráèí s vnukem o dvì hlavy vìtším.

S nadechnutím odloží chlapec u domu plnou tašku.

U domu s mnoha dveømi odloží náklad i babièku.

Kaštany rychle odkvetly, 

tìhotné bobulky porostou,

jádra uvnitø zhnìdnou, zesládnou,

slupka jim už nebude staèit a pukne,

s odfrknutím padne kaštan na chodník.

Nepozorná bota jej s køápnutím zplacatí

a èasnì ráno zkazí uklízeèi celé pøedstavení,

když odrovnané kaštany smetou, nasypou do pytlù

a i s pytli zoufalých lidských extází skonèí ve spalovnì.

Vycouvá i podzim, který se už blíží pravdì zimy.

Slunce se obrátí zády, už mu na nás nezáleží.

Umìní svádìní pøedvede u protinožcù.

Harmonikáøi, zahraj mu na cestu, 

zaplatíme, byla pøece legrace. 

Otoèíš se ke stìnì, hlava vytlaèí dùlek na polštáøi.

Žij, žij, ještì tì chci, píši na dveøe, které zavírám.

Jsou dveøe ètyø postelí a ètyø unavených tìl.

Už mi dejte všichni pokoj, vzlykl jsi.

Dveøe ètyø zhrzených milencù.

Holubi poskakovali po uhlazeném trávníku,

kosové pøedvádìli sváteèní uhlazování peøí,

obèas naprosto bez studu zvedali zadeèky.

Nikdo se také neujal funkce rozhodèího, 

když soupeøili mezi sebou v trojskoku.

Nezajistili totiž pøíkladné pohoštìní.

Park se pøíchozím pøedvádìl i jinak.

Pìstìné stromy i uèesané trávníky.

Stmívá se tu s èasem i oblohou.

Mùže se stát cokoliv, uhodit blesk,
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pøiblížit se lásce, hledìt na druhého,

poznat pøedstírané rozhoøèení, sebelítost,

nebo se doslova rozzáøit životními pøevraty.

Mùže se stát cokoliv a s vdìkem pøijmout cokoliv.

V domì jsou ještì všechna okna zaslepena.

I dveøe poznání jsou v domì bez významu.

Ale náznak bezstarostného smíchu s tebou

a škádlení, které jsem si s sebou nesla domù,

seškrábaly lehce barvu z bílých oken a dveøí.

Dveøe pobité železem drží, nepustí.

Posadíš se pìknì vedle rozumu,

a proto zpoèátku nepozoruješ,

jak snadno ztratíš ruce, nohy, 

nepozoruješ, že ztrácíš hlavu,

až ztráta radosti tì nakopne,

že jsi dveøe dobøe nehlídal.

Bílý pøíklop v zrcadlech opakovaný.

Rozpùlené osoby visí na ramínkách.

Tekoucí hudba podporuje pøedstavy.

Dveøe pobité železem,

drží, drží, drží, nepustí.

Zelená kopule vìtraná zlatými praporky nás láká. 

Dostat se nahoru znamená dobrou zdravotní obuv.

Nekoneèné schody, úspora dechu pro dech vìtru.

Nahoøe se radost odráží od domù zpìtnì k nám,

stálo to za to, uzavøeme její víèko, zašroubujeme.

Uvážlivì si ji dennì budeme dávkovat ke snídani.

Rekonstrukce tìla se pøipravuje.

Zatímco ukazují oddìlenou paži,

obutá noha stojí opuštìnì v koutì,

vzpomínka se povaluje pod postelí.

Oknem shlíží na zájemce zbytek tìla. 

Uchazeèi o novou kolekci si musí poèkat.

Sklonìné dveøe jako pøi modlení.

Otvírají se násilím nebo vírou?
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Hádala se duše s tìlem 2
Miroslav Sulan

                    (O uspoøádání svìta a zaøíkávání smrti)

                    Pocta  J. A. K. a Karlu Trinkewitzovi

(Na displeji 0.37. Duše a tìlo bdí, výmìník hømotí. Tma.)

Duše: Vidíš, pøežilos i tu šestou chemoterapii. Držíš se… Blahopøeju.

Tìlo: K tìm dalším a dalším? To opravdu nemáš k èemu. Ale dìkuju, pomohlo mi, 

když jsi byla nablízku.

Duše: Vidíš: na všechno jsme byli a ještì poøád jsme a budeme dva. Jsi stateèný, 

vážím si tì.

Tìlo: Nepochlebuj… Když mnì už se v tomhle svìtì ani nechce žít, víš? Nemám 

dùvod bojovat.

Duše: A nemohu být tím dùvodem já?

Tìlo: Nezlob se na mì, ale dneska je to už málo. Nechce se mi už každé mizerné 

ráno do tohoto svìta vstávat! Zbyteèné úsilí, bolavá cesta, nepìkný 

koneèný cíl…

Duše: Já vím. „Vidìl jsem všechny skutky, které se dìjí pod sluncem, a aj, všecko 

jest marnost a trápení ducha…“

Tìlo: A tìla taky. Ano, a ještì: „Mezitím jsem se bál, aby mi má nestálost hanby 

nepøinesla…“

Duše: Ale Komenský, ten poutník po lidských vìcech, se pøece nehanbil, nevzdá-

val, nic v životì ho neporazilo. A že mìl sakra tìžký život!

Tìlo: Neklej, sakra! Vždy� taky nemluvím o nìm, ale o sobì. Jsem køehèí a ne-

jistìjší nádoba, než byl on!

Duše: Jdi, ty nádobo… Budeme radši spát. Dnes jsem unavenìjší já! A taky už    

je, podívej, 1.37!

Tìlo: No jistì: to vìèné posilování toho druhého nìkdy jednoho umoøí, viï?! 

Nechci být nevdìèný, ale – kdo se tì o to vùbec prosí? A pak, vždy� víš, 

„spánek rozumu rodí nestvùry…“

Duše: Nebuï agresivní a mluv tišeji, je noc… A o podporu v zlém mì nemusíš 

prosit: „Jak jiným v tom ráda sloužím, tak i tobì…“

Tìlo: Ano, máš dobrou pamì�, ale mìníš mluvnický rod. Citovat se má pøesnì.

Duše: Hnidopichu… Jen jsem po tom zlém dnešku unavenìjší, no… A taky se mi 

najednou zdá, že spolu bloudíme v uzavøeném kruhu nebo v tom jeho 

labyrintu. Dodej mi trochu optimismu tentokrát ty! Toužím po nìm. I duše 

mùže onemocnìt.

Tìlo: Tak ona se naše role obrací? „Žádného nemám,“ tedy toho optimismu.    

Ani dnes nejsem silnìjší než ty, ale v tìch myšlenkách z lusthauzu srdce 
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bychom mohli ještì chvíli pokraèovat. Mám ještì – aspoò v tomhle ohledu –                   

        slušnou pamì�. Co jsme mìli vèera k obìdu, ti teï neøeknu, ale to, co se mi

 kdysi líbilo, nezapomínám.

Duše: To já už to z hlavy doluju ztuha… Ale ta jeho košatá øeè mì opájí… Fuj, 

èeho jsem se to teï dopustila?

Tìlo: Slovního balastu, fráze, nebo chceš-li klišé. Ale mnì se to u tebe líbí, když 

takhle mudruješ ve dvì v noci a když já mám zrovna „nespavou”.

Duše: Tak jsem se pøece jen k ránu doèkala pochvaly! Tak schválnì: „Sám u sebe 

èlovìk mùže býti, jaký je, pøed lidmi pak lidsky se ukazovati a vìcem svým 

tvárnost dávati se sluší...”

Tìlo: No vidíš, jak ti Comenius jde! Ale poslouchej, to je vlastnì o pøetváøce, jinak 

doma, jinak venku mezi lidmi. A to se mi nijak zvláš� nelíbí.

Duše: Vidím, že dneska chceš se mnou komunikovat do rána! Asi že máš zítra od 

toho trápení pokoj, chemo se ti odkládá… Pøeju ti to, ale snad teï nechceš 

se mnou øešit všechny problémy svìta… ty „svády, rvaèky a plaèky…”, že 

ne, viï.

Tìlo: Pøesnì. Vím, že nic nezmùžu, vùbec nic, svìt v sobì vypínám, nepouštím tu 

beznadìjnou vøavu do vìdomí – ale pøece jsem v nìm dennì, v tom 

„neøádu, slepotì a bláznovství”!

Duše: Už usínám… Svìt je, jaký je! Komenský ho nepøedìlal ani svou všená-

pravou, my ho tím spíš nezmìníme! Jen se rozdíráš, svoji nemoc posiluješ 

a mì, svou duši, stresuješ… Vzpomeò si:  „Mùj milý, byla-liž by to moudrost 

myšlením na smrt se trápiti?… lépe jest nehledìti na ni, než hledìti si svého 

a dávati sobì dobrou mysl, když pøijde, pøijde… Proto-liž by, že nìkdo umøe, 

jiní veselí býti pøestali?”

Tìlo: Ano, teï jsi tomu nasadila korunu! Nejen, že mì už odepisuješ, ale chystáš 

se veselit, až tu nebudu… Ale víš, že ti dávám za pravdu? Smrt je asi 

souèástí života – jako bída téhle spoleènosti. Tak si øeknìme: „Kdo umøe, 

ten tam: ty se živ býti stroj.”

Duše: (Smìje se.) To je pøesné, toho se drž. A já se budu držet tebe – a ještì 

dlouho se nepustíme, viï?! Ale teï už jsme spolu všechno vyøešili. Dobrou 

noc!

Tìlo: Jo, verbálnì se všechno snadno vyøeší, ale v reálu… Leè i tak, duše má, 

dobrou…

Svár duše s tìlem, èistoty s høíchem, nadìje a bolesti v dnešní noci konèí. Pak už jen 

chvíle zvláštního, trochu napjatého ticha. Ani ten výmìník nehuèí, odpoèívá. Tìlo i 

duše usínají, jejich svìt zùstává – a za nìkolik hodin se do nìho oba zase probudí… 

Bude lepší?

I tento text lze èíst jako noèní partnerský dialog. 



26

byl autorem knihy básní, což ho v jejích 

oèích stavìlo na piedestal umìlce. Byl 

seètìlý, kreativní, mohla se od nìj spou-

stu vìcí nauèit. Tenhle vztah byl velice 

bouølivý, skoro italský. Zjistila v nìm, že 

dokáže být velice, velice žárlivá. Však 

mìla dost dùvodù, každá žena v Mildo-

vì blízkosti vrhala na nìj mnohoslibné 

pohledy a on opravdu nebyl svatoušek. 

Pøesto mu všechno odpouštìla, vždycky 

ji pøitahovali spíš svìtáci než muži pod 

pantoflem. Docela se jí líbila myšlenka 

na spoleèný život. Nakonec se však stej-

nì vrátil ke své manželce.

Kuba umìl ocenit bezchybný domá- 

cí servis, který mu s láskou poskytovala. 

Odmìnou jí byly každodenní polibky na 

pøívítanou. Naplòovaly ji neskonalou nì-

hou. Ani po nìkolika letech soužití ne-

slábla jejich intenzita a vroucnost, což je 

s podivem. Vìtšinou se tento akt stává 

rutinou, až zcela vymizí.

Se Zdeòkem to sama  ukonèila veli-

ce záhy, i když mìl zájem zakotvit s ní    

v manželství. Kamenem úrazu se stala 

jeho matka. Oèividnì se jedna druhé ne-

zamlouvaly, ale Zdenda trval na tom, že 

maminka byla, je a bude na prvním 

místì v jeho životì. Navíc to byla uèi-

telka. Sylva se otøásla pøi vzpomínce na 

neustálé peskování, které provázelo kaž-

dou návštìvu v domì ctìné matinky. Pøi 

pøedstavì spoleèného soužití pod jednou 

støechou vzala Sylva nohy na ramena    

a na Zdeòkovy telefonáty a esemesky 

radìji nereagovala.

Dojímaly ji Kubovy ochranitelské 

sklony, které projevoval nejen pøi spo-

leèných vodních hrátkách a dalších spor-

Kuba byl nejlepší mužský jejího ži-

vota. V tom mìla Sylva naprosto jasno. 

A� už prošel jejím životem kdokoliv, ta- 

dy opravdu vìdìla, že neudìlala žádnou 

vztahovou chybu. Milovali se vzájemnì 

bez výhrad se všemi chybami a ne-

dostatky. Byl to ideální vztah, co víc si 

pøát. Hodnotila-li své døívìjší vztahy, 

vždycky objevila po poèáteèním zamilo-

vání nìjakou trhlinu, která pøispìla ke 

konci soužití.

Tomáš byl docela fajn kluk, sporto-

vec a pøesto inteligentní, žádný náfuka. 

Mìl spoustu kamarádù a poøád ji s nì-

kým seznamoval. Neuplynul týden bez 

návštìvy kina, divadla nebo jiné kultur- 

ní akce. Moc se jí to líbilo. Nedokázala 

však rozdýchat jeho nekoneèné hovory  

o politické situaci doma i ve svìtì, vše   

v èernobílém vidìní. Když šlo o politiku, 

nesnesl jiný názor než svùj. Sylvu una-

vovalo stále souhlasnì pøikyvovat. Ob-

èas se pokusila vyjádøit svùj opaèný ná-

zor a okamžitì byl oheò na støeše. Do-

kázali se pohádat do krve. Proto po èase 

s ulehèením oželela i spoleèné návštìvy 

kina a divadla.

Kuba nikdy nevedl zbyteèné nebo 

vulgární øeèi. Jejich spoleèné výlety byly 

plné porozumìní. Každé nové místo, kte-

ré spolu objevili, se jim nesmazatelnì za-

psalo do pamìti. Vzpomínala, jak rádi se 

spolu slunili nìkde na mezi u lesa. Vyho-

vovala jim vzájemná samota.

Milda mìl rád spoleènost, rád osl-

òoval ženy svým šarmem a vtipem. Už 

by sotva spoèítala, kolik spolu navštívi-   

li plzeòských hospod a barù. Byl sice     

o dost starší, ale velice roztomilý. Také 

Vlasta Špinková

Kuba
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***

Máme koèku

Mazlí se a dovádí

Ach

Jaká úžasná životní náplò!

Vod beznadìje bledý…
Radka Prokopová 

***

Uprostøed nièeho

a na pomezí všeho

tací

jací jsme

Víc z toho nevymáèkneme

provázela na jeho poslední cestì. Ještì 

pøed obøadem si prohlédla tohle místo      

a shledala ho pøíjemným a zároveò dù-

stojným pro toho, koho tolik milovala. Vy-

hovovalo ji, že se vše odehraje bez zby-

teèných èumilù. Nesnesla by žádné 

úèastné pohledy. Striktnì odmítla pohøeb 

žehem, pøipadalo ji pøirozenìjší nechat 

tìlo rozpadnout se èasem na prach. Vy-

brala decentní schránu pro svého milo-

vaného a teï tu stála sama s tou vìcí     

a se dvìma „èernými ptáky”, kteøí mìli 

zajistit technickou stránku vìci. Hlavou jí 

bìžely všechny vzpomínky a málem pøe-

slechla pokyn jednoho z mužù, aby dolù 

hodila kytièku a pár hrstí hlíny. Po tváøích 

se jí koulely dvì tiché slané slzy. Vzápì-

tí bylo po všem. Ještì chvilku postála     

v zamyšlení. Nakonec pøesvìdèila samu 

sebe, že se musí vrátit domù. Slíbila so-

bì i Kubovi, že se  bude èasto vracet.

Než usedla za volant své žluté Pan-

dy, ohlédla se k bránì høbitova a rozlou-

èila se vlhkýma oèima s nápisem, který 

hlásal „Otovice – psí høbitov – vše pro 

Vaše mazlíèky“. Vzápìtí nastartovala      

a vydala se k domovu.      

tovních aktivitách. Byl pro ni oporou ve 

všech tìžkých chvílích. Vìdìla, že se     

k nìmu mùže pøitulit, a všechno, co bole-

lo, rázem zmizí. Donekoneèna mu moh-

la vyprávìt o svých problémech a on ji 

moudøe poslouchal. Jeho pohled ji uklid-

òoval. Vùbec se nebála budoucnosti.

S Pavlem se setkala zvláštním zpù-

sobem. Vlastnì je dal dohromady kama-

rád Jirka. Pavel byl velice dobrý milenec 

a nekoukal po cizích sukních, alespoò ne 

v její pøítomnosti. Po èase jí však zaèalo 

vadit, že ho do všeho musela strkat. Byl 

to pøíliš váhavý støelec. Taky jí lezly na 

nervy nìkteré jeho prùpovídky, které už 

znala nazpamì�. A když se dennì nej-

ménì tøikrát ptal, jestli ví, kolikrát ten den 

byl, nebo� trpìl nedostateènou peristal-

tikou støev a jeho vyprazdòování patøilo  

k jednomu z hlavních témat hovoru, už to 

nevydržela a dobrovolnì ho opustila.

Kuba, na rozdíl od ostatních, to byla 

láska na první pohled. Nikdy pøed tím to 

nezažila. Vìdìla, že je to na celý život. 

To, že ji opustil, byla jiná kapitola. Tìch 

spoleèných ètrnáct let vydalo za nìkolik 

životù. Nièeho nelitovala. Dnes ho do-
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Chodily jsme s mámou 

nakupovat do sámošky

Chodily jsme s mámou nakupovat do 

sámošky

pìšky

do krámu jsme nesly tašky prázdný

a z krámu jsme je nesly tìžký

v sámošce jsem èekávala vedle kasy

nákup obstarala máma

sedìla jsem ve výklenku, kývala si 

nohama

a hledìla na lidi s košíkama

bylo to prima nemuset koukat do regálù

na nabízené zboží

bylo zábavnìjší koukat na lidi

jak ve smìru svého páteèního nákupu

systematicky krouží

Promenáda støednì velkých košíkù

(pátek byl rozhodnì jejich velký den

což vidím až teï s odstupem)

a nakupující ženy a muži

mohla jsem si je prohlížet do libosti

jak vypadají, jak se tváøí

co budou v sobotu vaøit

jak se hýbou, jak se rozhlížejí

a jak se málokdy pousmìjí

jak stojí frontu u salámù

a hledí mimo tohle místo, tenhle èas

mimo tenhle svìt?

a kolik je jim asi let

co mají na sobì, kdo se mi nejvíc líbí

a co by asi udìlali, kdyby

kdyby zjistili, že jsou na pódiu

a já jsem jejich divák v hledišti

Nikdy nepoznali nic

bloudili, bloudili v potravinovém bludišti

a nakoupili a zaplatili a šli domù všechno 

sníst

což jsme ostatnì

udìlaly i já s mámou

Na papíøe

Nevím, jak bych to øek

ale asi jsem tu jen tak mimodìk

pøedstavoval jsem si to krapet jinak

no, myslel jsem, že to bude vìtší psina

že si prostì užiju fùru srandy

uprostøed tý lidský bandy

místo toho, však vy víte

vo trochu tý radosti jen tìžko zavadíte

furt jenom døina a nároky

kapsy poøád vysypaný nebo hluboký

ze všeho se platí nehorázný úroky

èlovìk aby se bál vo vlastní p…l

mezi tìmi žraloky

lidem z toho straší ve vìži

no vobzvláš� teda dnešní mládeži

všechny ty piercingy, dopingy

liftingy, stretchingy

to z nich maj asi radost – ty jejich mamingy

nechápu to, vážnì ani trochu

táta dycky øíkal: „Snaž se, hochu

a svìt ti bude ležet u nohou!“

no, možná mi tam leží – se svou tváøí 

                                                        ubohou

ale já z toho jaksi nemám žádnou potìchu

a vìtšinou se musím pøemlouvat, abych

vùbec vylez z pelechu

a abych zas votroèil – sobì 

tobì (miláèku)

a dobì

votroci jsme – jo, to sedí!

prokrvený vod rachoty

a vod beznadìje bledý

nevím, zda vùbec chodí po svìtì

nìkdo, kdo vyhrává v týhle ruletì

nièeho nelituju

mám, co si zasluhuju

vždy� jsem jenom trošku vyvinutìjší zvíøe

takže na rozdíl od nìj to ode mì máte

na papíøe
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