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EDITORIAL 1

Na tìle nemìl ani chloupek.

Jan Jelínek

Už je to popatnácté, co na svìt pøi-
chází plží letní dvojèíslo! Poprvé k tomu 
došlo v létì 2003 a zrodila se, doufejme, 
dobrá tradice. Pokaždé pøipomínáme,  
že znovu nepùjde o tzv. rubrikové èíslo, 
nejsou do nìho zaøazeny recenze ani 
glosy, mùže však pøipomínat menší 
almanach. V minulosti jsme ho zkusmo 
uspoøádali podle rùzných klíèù: jednou 
abecednì, jednou podle stáøí èi mládí 
autorù jednotlivých pøíspìvkù, jednou 
podle zvolených žánrových mìøítek, po-
stupnì se však ustálilo zmínìné alma-
nachové øešení. A tak letní dvojèíslo 
stejnì jako v nedávných roènících i v le-
tošním roce – kéž by v milostivém létì! – 
nabízí plžomilným ètenáøùm urèitou vše-
hochu�. Najdete v nìm prózy rùzného 
ladìní a ražení, zrovna tak básnì rùz-
ného ražení a ladìní, ale i starší úvahu 
èesko-americké plzeòské vlastenky Jiøi-
ny Fuchsové o stavu republiky (pøi èet- 
bì lze srovnávat, jaké je to u nás  tady    
a teï) nebo polemické zamyšlení nad 
jedním dávným, leè v Èechách velice 
nedávno vydaným románem Milana Kun-
dery. Do uvedené polemiky se stateè-  
nì a srdnatì pustil klatovský Miroslav 
Sulan.

Co se básnických hájemství v Plži 
týèe, sluší se a patøí odkázat na tøi au-

torské návraty svého druhu. Ještì pøed 
svým pøedèasným skonem zaslal Luboš 
Vinš do Plže øadu pøíspìvkù, z nichž   
pro letní dvojèíslo vybíráme jeho pozo-
ruhodnou skladbu Eva 21. století. Druhý 
návrat? Na pøelomu tisíciletí byla syno-
nymem mladé plzeòské poezie Milena 
Hasalová; vìtšina jejích básní z té do-  
by však zùstala nevydána. Poèínaje 
tímto èíslem hodláme zvolna napravo- 
vat nemilý edièní dluh. A tøetí? Z literár- 
ní pozùstalosti Karla Trinkewitze uve-
øejòujeme další vonièku jeho „pravých“ 
haiku. 

Rubriku Jubileum v letním Plži nemá-
me, životní jubileum ale zkraje èervence 
oslaví známý výtvarník (a též básník)  
Jiøí Slíva: gratulujeme mu nyní aspoò 
„poste restante“. Další pøíspìvky nech� 
se chválí sami, a� je to nestárnoucí bri-
lantní satira z pera Jana Jelínka, jíma-   
vá próza Terezy Èermákové èi básnì 
Martina Langa a Marka Velebného. 
Zvláštní uvítání dopøejme konzervato-
ristce Lucii Metlièkové: troufla si urèit,    
co je ve skuteènosti zaè takový mobil. 
Vlastnì m-o-b-i-l.

Víc se toho do Plže opìt nevešlo.   
Tak až pøíštì! Urèitì si však ètenáøi po-
všimli, že tato plží ulita je o ètyøi strany 
delší.
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Jiøí Slíva

Poste restante
Listovní tajemství

Proè nìkteré psaní
doruèí hned druhý den,
a jiné, podobné, ani
nedoruèí za týden?

Jen ministr pošt to ví,
jenomže to nepoví.
Je to prý 
listovní tajemství.

Sbírka známek

Já mám doma sbírku známek,
je jich asi 300 kusù,
na všech známkách je to samé
pøesnì podle mého vkusu.

300 krát je v albu jen ta
s hlavou pana prezidenta.

Poš�ák roš�ák

Už toho mám právì dost, 
prohlásil ministr pošt.
Podle tajných informací
zanáší mu listonoš.

Prý si nosí 
všechnu poštu domù.
Dùchody a cenná psaní,
pohledy a blahopøání k tomu.

Na ty pìkné odpovídá,
zbytek konèí v odpadu.
Celé noci doma sedí,
píše milé odpovìdi,
když na to má náladu,

Inu – poš�ák roš�ák.

Sleèna z pošty

Ze všech sleèen nejradìji
mám tu od nás z pošty,
i když – lidé se jí smìjí,
že neumí poèty.

Já jsem ale vždycky vìøil
v její dobrou práci,
30 bez 2 – dvacet ètyøi,
tak mi drobné vrací.

Byl jsem u ní se složenkou
vèera naposledy,
dnes prý už je z pošty venku.
Kde teï asi sedí?

Šel listonoš do lesa

Šel listonoš do lesa,
držíme mu palce,
vedla ho tam adresa
psaná na obálce.

Snad už každý tuší,
o co se tu jedná –
adresa zní: Ježibaba,
Perníková 1.

Vzpomínky sbìratele

Na návštìvì u pøítele,
zkušeného sbìratele,
vyslechl jsem, co vše zažil,
když se známky sbírat snažil. 

Vyprávìl mi, jak ho kdysi
jedna známka na dopisy
pokousala do palce,
když se blížil k obálce.

Prokousla mu svými zoubky
celý palec až do hloubky,
na poštì však øekli mu,
že nemìla vzteklinu.

Do sbírky si divou známku
uzamkl na sedm zámkù,
tam si ji – vždy pod møíží –
dvakrát za rok prohlíží.

Filatelistùv sen

Zdál se mi sen,
že se blíží den,
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kdy si pùjdu koupit svého
Mauricia modravého.

Jenže je to k vzteku.
Nedostal jsem hypotéku!

Rádio hlásí: Známky

Rádio hlásí, že jsou sice
známky dobrá investice,
musí se však dobøe chránit
pøed hmyzem a pøed krysami,
proti vlhku, proti plísním,
ty jsou zvláš� nekompromisní!
(Když vám modrý Mauricius zezelená,
to mu potom silnì klesne cena.)

Uragán

Jeden pán pøedvádìl dámì
svou úžasnou sbírku známek.
Vtom však pøišel uragán,
a ten pán,
který léta v potu tváøe
sbíral vzácné exempláøe,
vidìl, jak mu skoro celá
drahá sbírka uletìla
do dálky.
A tak kvùli uragánu
pøišel ten pán o známky
i o krásnou dámu.

Lucie Metlièková

M - O - B - I - L
M jako málo. Protože když nìkomu, mùj 
ètenáøi, voláš, tedy když používáš svùj 
mobilní telefon, málo se s ním vídáš 
osobnì. Málo se snažíš mluvit (myslím 
opravdu mluvit, tedy z oèí do oèí) s tìmi, 
na kterých ti záleží. Málo. Všeho je má-
lo. Málo pocitù, upøímnosti, málo otevøe-
nosti a málo lásky. A jak málo staèí k to-
mu málo nemít. Staèí to málo, které 
vìnuješ beztak malé a nicotné vìci jakou 
je malý telefonát, vložit do okamžiku 
stráveného s nìkým (klidnì i malým).

O jako obyèejný. Protože obyèejným se 
stává ten, jenž dìlá z telefonátù obyèej. 
Obyèejný je ale i ten, který má obyèejné 
obyèeje: obyèejné „volání“ nebo oby-
èejné „esemeskování“, popø. obyèejné 
šmejdìní na sociálních sítích. Ale i nebýt 
obyèejný mùže být docela obyèejné. 
Staèí tyto obyèejné obyèejnosti a oby-
èeje zahodit a zažít neobyèejný zážitek  
s nìkým neobyèejným.

B jako blízký. Protože blízký je ten,  
který je nám nablízku. Blízký kontakt je 
totiž nade vše. Setkání s našimi bližní- 
mi jsou, ètenáøi, o moc vzácnìjší než 

neblízký ba daleký telefonát. Avšak blíže 
ti to pøiblížit nemohu. 

I jako idioti. Tìch je spousta. Vlastnì 
vìtšinu naší spoleènosti tvoøí idioti.          
A známky idiocie mùžeme zaznamenat     
i v tìch nejvyšších kruzích. Idiocie ale 
není pøíbuzným slovem k ideálnosti, jak 
si velká vìtšina našich idiotù myslí. Není 
ani pøíbuzným slovem ke slovu idylický. 
A tak se mùže stát, že idylický telefo-  
nát s ideální ženou z tebe, mùj ètenáøi, 
mùže udìlat idiota. Proto mìj na pamìti, 
že idiotem se mùže stát, pøestože kon-
kurence je opravdu vysoká, naprosto 
každý. A to každý den díky (nebo snad 
kvùli) každému nepøíliš idylickému tele-
fonátu.

L jako láska. Protože ani laskaví lidé si 
lásku nemusí udržet, když se budou lás-
kyplnì vìnovat svým mobilním telefo-
nùm místo laskání své drahé polovièky.

A právì proto se, ètenáøi, koneènì odlep 
od této obrazovky a snaž se dìlat vše 
pro to, aby na svìtì bylo alespoò o jed-
noho idiota ménì.
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Tereza Èermáková  

Cukøenky
Chtìl jsem polknout, ale v krku mi 

drhlo jako po dvoudenním flámu. Celej 
tvùj život je jeden velkej flám, ty hovado, 
problesklo mi hlavou. Díval jsem se pod 
sebe do øeky èerný jako asfalt, ve kte-    
rý se koupal pobledlý mìsíc. Máchal    
se tam jen tak, nahatej jako na poèát-   
ku  svìta. Mìl jsem chu� mu všechnu tu 
vodu vypít. Olízl jsem si popraskané rty  
a zavøel oèi. Mokrý zábradlí mostu pod 
nohama nebezpeènì klouzalo. Ještì pár 
nádechù a pak to tøeba zvládnu. Chtìlo 
se mi kouøit. Nìkde na kamenné dlažbì 
se ozvaly tlumené kroky.

„Hele, mladej, co to tam vyvádíš?  
Víš, že stojíš na historický památce?“   
Ze stínù se vynoøil starší muž v zažlout-
lém kabátì, který vyšel z módy ještì 
dávno pøed tím, než ho nìkdo spíchnul. 

„Tak co tu dìláš?“ zeptal se znovu 
netrpìlivì. 

„Chci se zabít,“ odvìtil jsem vìcnì. 
Maminka mi vždycky vštìpovala, že 

mám bejt upøímnej. 
„Ty mladý už dneska vopravdu neví, 

co roupama,“ zaèal se rozèilovat dìdek. 
„To je tím, že všichni študujou místo to-
ho, aby šli dìlat rukama. Kdybys mìl    
co na práci, tak tu nebudeš vymejšlet 
takový kraviny. Jo, my když byli mladý, 
tak jsme na takový hovadiny nemìli 
vùbec èas,“ hudroval.

V tu chvíli mi došlo, že poetika mo-
mentu je ta tam. Mìsíci se udìlaly var-
hánky na prstech, a tak zalez nìkam    
za mraky. V týhle blbý atmosféøe bylo 
fakt dost nestylový pokoušet se o se-
bevraždu. Uvìdomil jsem si, jak moc 
jsem opilej. Opatrnì jsem slezl ze zá-
bradlí na dlažbu mostu a udìlalo se mi 
blbì. Hodil jsem na chodník takovou 
šavli, že jsem dìdkovi skoro poblil jeho 
perfektnì vyleštìnou vycházkovou obuv. 

„A ještì ke všemu chlastáte jak Dáni!“ 
zvolal pohoršenì. 

„Radši dìte dál, milostivej pane, a� 
vám nepobleju tu vaši poèestnost,“ za-
mumlal jsem. „Víc takovejch jako jste vy 
a nebylo by války v Iráku.“ Otøel jsem si 
høbetem ruky hubu a vratkým krokem 
jsem odcházel pryè. Chlap za mnou ješ-
tì vypouštìl nìjaký cholerický výlevy, ale 
já je už nevnímal. V baráku za mostem 
nìkdo otevøel okno a na ulici se zaèaly 
linout nìjaký starý bigbeatový vykopáv-
ky. To už snad dneska nikdo neposlou-
chá, napadlo mì. Zastavil jsem, zapálil si 
cigaretu a zaposlouchal se. 

Podobnou muziku hráli i na tom ve-
èírku jednoho malýho amatérskýho di-
vadla. Všichni ale byli tak opilí, že jim   to 
bylo úplnì jedno. I když je fakt, že tyhle 
lidi, co se motaj kolem divadla a umìní 
vùbec, mají ještì jakžtakž nìjakej vkus. 
Totiž v dnešní dobì empétrojek, sluchá-
tek a volnýho stahování hudby na inter-
netu nikdo poøádnì neví, co poslouchá 
jeho vlastní ségra, a je hroznì tìžký 
urèit, jestli ještì nìkdo ujíždí na normální 
lidský muzice nebo už všechno a všech-
ny pohltily ty komerèní popový sraèky. 

MILOVALI SE JEN KDYŽ SE MÌLI RÁDI

KÁVU PILI KDYŽ JIM BYLO ÈERNO

„Tak co, vole, bavíš se?“ zeptal se 
Vláïa. 

„To je Kainar, ne?“ 
„Mišík,“ odvìtil a vypil naráz skoro 

polovinu piva. „Vidíš támhletu zrzku na 
baru? To je ta, jak hraje ty pohádky pro 
dìti. Víš, jak jsem ti o ní vyprávìl?“

„Myslíš tu pohádku O ptáku Ohni-
váku?“

„Pták Vohnivák budu za chvilku já       
z ní, ty vole,“ zasmál se a odešel na bar. 
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Z kapsy jsem vytáhnul zmaèkanou 
krabièku od cigaret. V divadelním klubu 
se válel tìžký zakouøený vzduch mísící 
se s dámskýma voòavkama. V nìm se    
s nejistou grácií míhaly rùzné postavy. 
Svíraly sklenièky, klábosily nebo èumìly 
do mobilù, opile se smály a ty uvolnì-
nìjší se tulily nìkde v koutech. Najed-
nou jsem nechápal, co tu vlastnì dì- 
lám. Já, mizerný zhrzený pisálek, mezi 
mladou nadìjnou generací nových Ko-
peckých a Hybnerù. Chtìl jsem se se-
brat a vypadnout ven na èerstvej vzduch.  
Bejt chvíli sám. Jenom já a od deštì 
mokrý mìsto. 

Jenže v tu chvíli jsem uvidìl Ji.

 

Pøes cestu mi pøebìhla èerná koèka   
a blýskla po mì svìtélkujícím pohledem. 
Nejsem povìrèivej. Narodil jsem se k ve-
èeru v pátek tøináctýho. Kdybych byl po-
vìrèivej, musel bych se obìsit na pupeè-
ní šòùøe. Julie se narodila v nedìli. Øíká 
se, že lidi narozený v nedìli mívají štìstí. 
Pozdìji mi došlo, proè jsem si jí na tom 
veèírku nevšiml døív – poøád byla obklo-
pená houfem lidí. Holkama, které ji ob-
divovaly, a klukama, který ji chtìli sbalit. 
A Julii to dìlalo moc dobøe. 

Koèka mì ještì chvilku propichovala 
zelenýma oèima a pak zmizela v nízkém 
køoví. 

Stejnì tak se na mì tenkrát poprvé 
podívala Julie. 

Hvìzdièko, tam v tom zakouøeným 
klubu jsi mi zasvítila poprvé. Nemohl 
jsem uvìøit, že po svìtì chodí nìco tak 
dokonalýho. Vlasy èerný jako noc, která 
se zflámovaná toulá mìstem, pohublý 
dìtský boky, koèièí oèi a úsmìv primaba-
leríny. 

„Hele, Honzo, to je Eva.“

Horní ret mìla tak zvláštnì vykrojený, 
jako by byl stvoøený jenom na úsmìvy 
nebo na líbání. Stála tam mezi tìmi zou-
falci, kteøí jí nesahali ani po kotníky, se 

sklenièkou vína, cigaretou a triumfálním 
úsmìvem.

„Sakra, Honzo! Øíkám, že tohle je 
Eva.“ Donutil jsem odtrhnout už trochu 
rozostøenej zrak od toho èernovlasýho 
zázraku a podíval se na Vláïu. Vedle nìj 
postávala drobná roztomilá blondýnka. 

„Tak Evo, tohle je Honza, náš velkej 
dekadentní pisálek a básník. Jednou       
z nìho bude slavnej spisovatel, viï?“ 
øekl Vláïa a dal mi herdu do zad. 

Eva si pøisedla.

„Vláïa øíkal, že píšeš básnièky,“ øekla 
s neskrývaným zájmem.

„Hm,“ pøikývl jsem. Oèima jsem za-
bloudil zpìt k vystouplým lopatkám         
a svìtélkující pleti. 

„A o èem jsou?“ zeptala se blondýnka. 

„Tak o všem.“ 

„A jakej máš pøi psaní zámìr? Víš, 
tøeba jako inspirovat lidi k vyšším cílùm 
nebo tak,“ zeptala se. Trochu znechu-
cenì jsem se na ni podíval. Asi to bude 
jedna z tìch studentek filozofie nebo 
žurnalistiky, které se pokoušejí tváøit, že 
zkoušky udìlaly díky svojí nadprùmìrný 
inteligenci a ne s pomocí postelový story 
s profesorem èeštiny. 

„Nemám zámìr. Já jen reflektuju oko-
lí. Jsem jenom takovej fotograf. Mizer-
nej,“ øekl jsem. 

Pak jsem se zvedl, vìnoval ještì 
poslední pohled tìm krásným zeleným 
oèím a odešel do promáèené noci, která 
pomalu vyklízela kvartýr ránu. 

Zastavil jsem pøed výlohou knihkupec-
tví a pøimáèkl na ni èelo. Sklo pøíjemnì 
chladilo a uklidòovalo pitím rozbola-
vìnou hlavu. Díval jsem se na jednotlivé 
tituly a nechápal jsem, jak takový ho-
vadiny mùže nìkdo èíst. V dnešní dobì 
si každej prùmìrnej spisovatel vydá 
vlastní knížku nebo si ji aspoò vyvìsí    
na internet. Nakladatelství a servery  
jsou zahlcený kvantem textù pochybný 
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kvality, takže je skoro nemožný se v ta-
kovýhle džungli autorských rukupisù 
prosadit. Øíkám si, jestli to takovej Má-
cha nemìl jednodušší. Tøeba nakonec 
dopadnu jako Václav Hrabì – umøu 
mladej a obdivovat mì budou až po 
smrti. Dneska se mi to skoro povedlo. 
Ale k èemu by to bylo? Nejhorší je 
pøedstava, že se èlovìk vlastnì ani 
nedozví, jak nakonec dopadnul.

Ale co jsem proti Tobì, Hvìzdièko?
Když jsem Julii potkal podruhý, stu-

dovala už herectví na umìlecký fakultì. 
Ta shodou okolností sousedila s pedár-
nou, kde jsem se lopotil já s pøíšernou 
vyhlídkou, že jednou budu fakanùm ve 
škole vypravovat o národním obrození. 
Už tenkrát na tom školním dvorku mì 
napadlo, jestli je to vùbec láska. Jestli to 
není jenom závist. 

Závist tý Tvý nádherný slávy, Hvìz-
dièko. 

„Nevidìli jsme se pøed èasem na 
veèírku?“ zeptala se. Stála na dvorku, 
slastnì vydechovala kouø z cigarety do 
teplého vzduchu a nejspíš se nudila, 
protože kromì mì tu skoro nikdo nebyl. 

„Jo,“ pøisvìdèil jsem a sklopil hlavu.
Pousmála se a nadzdvihla ten svùj 

božsky tvarovaný horní ret. „Vláïa o to-
bì vykládal, že prej píšeš.“

„To nestojí za øeè,“ zavrtìl jsem hlavou 
a hned si dal v duchu pár facek. 

„Ale ne, øíkal, že seš fakt dobrej. Ne-
chceš mi napsat nìjakou básnièku, mis-
tøe  poeto?“ øekla koketnì a prohrábla si 
záplavu asfaltových vlasù. 

Hvìzdièko, o Tobì bych mohl psát 
básnièky každej den a nikdy by mi 
nedošly slova…

„To bych tì musel víc znát,“ navrhnul 
jsem strategicky. Teï jsem se pro zmìnu 
poplácal v duchu po zádech. 

„Tak se poznáme,“ navrhla naprosto 
bezstarostnì. „Veèer v klubu U Andìla?“

„Tak jo,“ vykoktal jsem a z šoku mi vy-
padlo cigáro z huby.

Ještì ten veèer jsme se spolu vyspali. 
Bylo to hroznì rychlý a já vùbec ne-
chápal, že tohle božský stvoøení, tahle 
vycházející Hvìzdièka, mùže být moje. 
Že se jí mùžu dotýkat, líbat ten úžasný 
horní ret, laskat ty její božský prsa. Byl 
jsem š�astnej jako nikdy pøedtím.

Došel jsem až k nìkolika starým 
dubùm a rozhodl se vzít to zkratkou pøes 
mìstský park. Pøišlo mi pošetilý bát se 
úchylù nebo zlodìjù, když jsem se ještì 
pøed chvílí hodlal zabít. Z nebe se zaèal 
pomalu sypat lehký déš� do vlahé 
dubnové noci. Zastavil jsem se a obrátil 
svùj opilej ksicht k nebi. Bylo èerný. Mì-
síc se už neukázal. Jen ty kapky deštì, 
jedna za druhou, jako synkopy. A stromy 
v parku tiše ševelily do rytmu. Stály tu 
tak bezstarostnì, navzdory tíze vìkù, 
která se jim vryla do kùry.

Ta bezstarostnost. To mì na Julii snad 
nejvíc fascinovalo a zároveò neuvìøi-
telnì dráždilo. Ta její bezbøehá lhostej-
nost ke všemu a ke všem. Bylo to jako 
vydat ze sebe úplnì všechno, vyždímat 
se do morku kostí a dostat za to jen 
okoralou kùrku chleba, kterou jste stìží 
dvakrát polkli a mìli jste zase hlad. Hlad 
po kùži, po vlasech, po doteku, po ex-
tázi. Bylo to jako droga.

„Proè nechceš, abych tì bral za 
ruku?“

Po nebi táhly mraky veliké jako par-
níky a my stáli na železnièním mostì      
a dívali se dolù na mìsto. 

„Ale Honzí, my spolu pøece nechodí-
me,“ pousmála se. 

„Ale spíme spolu,“ namítl jsem. „Já tì 
miluju, Julie.“

Lehce pøimhouøila oèi a pohladila mì 
po vlasech. A já si, idiot, ještì pøál, aby 
ten dotek trval navìky.

Pak vytáhla z kapsy mobil a chvíli do 
nìj civìla. „Potøebuju mít teï chvíli klid,“ 
øekla a zadívala se smìrem k mìstu.  
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„Ve velkým divadle mi nabídli hlavní roli, 
bude to asi velký. A za mìsíc mám ve 
škole zkoušky, tak budu mít plno uèení.“ 

Hvìzdièko, jak Ty to dìláš, že Tì kaž-
dej chce?

„To já chápu, Julie,“ øekl jsem. „Ale 
mùžeme se obèas vidìt, ne?“ 

„Teï asi ne, Honzo. Možná po zkouš-
kách.“ 

Parníky na nebi se roztrhly vejpùl       
a zpoza nich vykouklo slunce. Na krát-
kou chvíli ozáøilo mìsto s jeho billboardy, 
výkladními skøínìmi a podivnými láska-
mi. Chtìl jsem se jí ještì na kratièkou 
chvíli dotknout, ucítit její teplou kùži, ale 
ona se otoèila a pomalým zasnìným 
krokem odcházela podél kolejí pryè. 

„Tak se mìj, básníku,“ øekla na roz-
louèenou. 

Musí to být nìjaká forma citovýho 
masochismu, která mì nutí poøád nìkam 
plout. Nezastavit se a plout za tìmi 
prchavými chvílemi, kdy ji mùžu držet za 
ruku a ona se na mì bude dívat unave-
nýma oèima. Hvìzdièko, kdybys nebyla 
taková cynická mrcha, možná bych tì 
ani nechtìl. Anebo chtìl. Ale musel bych 
bejt minimálnì stejnì tak slavnej jako Ty. 

V parku jsem uvidìl bezdomovce. 
Ležel na lavièce pøikrytý novinama         
a spal. Napadlo mì, že bych mu tu mohl 
nechat pár drobných. Nebo tøeba bundu, 
stejnì jsem si chtìl koupit novou. Jenže 
jsem to neudìlal. Jsem pøece jen foto-
graf. Reflektuju. Tak, jak jsem to tenkrát 
øekl Evì. 

Jsem vlastnì strašnej idiot, že s ní už 
dávno nejsem. Možná bych byl s Evou 
š�astnìjší. Urèitì bych byl š�astnìjší. 
Místo toho citovýho sebetrýznìní s Julií 
bych možná mohl úplnì normálnì fun-
govat. Možná bych se mohl do tý blon-
ïatý holky èasem i zamilovat. A mohl 
bych bejt jako ostatní. Jenomže já asi 
nemùžu bejt jako ostatní. 

Otevøel jsem oèi pálící od kouøe         
a zjistil, že mùj krk drtí malá snìhobílá 
ruèka. Pootoèil jsem hlavu a spatøil jsem 
trochu opuchlou tváøièku rámovanou 
zcuchanými blonïatými vlasy. Ležela    
na bøiše s rukou položenou pøímo pøes    
mùj krk. Velice jemnì jsem se ji pokusil 
nadzdvihnout. Zavrnìla a otevøela jedno 
oko. 

„Ahoj, Honzo,“ øekla a otevøela druhé.

„Èau, Evo,“ odpovìdìl jsem mrzutì. 
Doufal jsem, že se mi podaøí zmizet   
døív, než se vzbudí.

Asi postøehla ten mùj tón, protože 
zvedla hlavu a zadívala se na mì. 
„Vèera to s tebou bylo moc hezký,“ 
zašeptala.

„Hm.“

„Honzo?“

„No?“

„Já vím, že ji miluješ. Julii.“

Podíval jsem se na ni. Pomnìnkové 
oèi jí lámal smutek. „Tak proè tu se mnou 
jsi?“ zeptal jsem se.

„Protože když jsem s tebou, tak jsem 
š�astná,“ odpovìdìla bez rozmýšlení. 
Pøekvapenì jsem se na ni podíval. Tolik 
pravdy a upøímnosti jsem neèekal. „Když 
jsi se mnou jenom malou chvilku, mám   
z toho radost. I když budu hroznì smut-
ná, až odejdeš,“ dodala. 

Lovci okamžikù, napadlo mì. Jsme je-
nom lovci okamžikù. Ona prahne po 
jediný minutì, kdy mùže být se mnou,     
a nezajímá ji, co bude nebo co bylo. 
Nezajímá ji, že ji nemiluju. Zejtra bude 
plakat, ale teï se smìje. Zejtra se tøeba 
pùjde zabít, ale teï se mì dotýká a je 
š�astná. Zejtra bude možná s nìkým 
jiným a já… 

Nakonec jsem vstal z postele, natáhl 
na sebe obleèení a vypadnul ven. 

Za mìstským parkem stály vysoko-
školský koleje. Vrazil jsem klíèe do 
zámku a odemkl. Vláïa byl nejspíš 
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nìkde na tahu a mnì to pøišlo docela 
vhod. Vytáhnul jsem z lednièky pivo, 
otevøel okno a sednul si k nìmu. Mraky 
se roztrhly a z nebe vykouknul krásný 
èistý mìsíc. Usmál se a pokynul mi na 
zdraví. Urèitì by si jedno vychlazený 
taky dal. Opodál mu na èerným sametu 
nebe sekundovalo pár hvìzd. 

Všichni pouze lovíme okamžiky, na-
padlo mì znovu. Máme televize, mobily, 
internet, rychlovarný  konvice a ramínka 
na ponožky. A tím,  jak do svýho života 
cpeme všechny tyhle krámy, jsme stále 
míò a míò sami sebou. Máme neustálou 
potøebu naplòovat se štìstím a láskou 
jako cukøenky. Snažíme se urvat pár 
prchavejch okamžikù a je nám kolikrát 
jedno, za jakou cenu.

„Nevím, jestli jsem neudìlal nìjakou 
blbost,“ øíkal jsem, když jsme sestupovali 
schody do sklepa, kde se nacházel di-
vadelní klub. Páteèní veèer chuligánsky 
vtrhnul do ulic a mìl poøádnou žízeò. 

Zamíøili jsme na bar. 

„Co se stalo?“ zeptal se Vláïa a ob-
jednal dvì dvojky rulandy.  

„Vyspal jsem se s Evou,“ pøiznal jsem.

„Jo? A to vadí?“ 

Z repráku hrály zase ty samý vyko-
pávky, jako když jsem tu byl poprvý.

NÁRUŽIVOSTEM SVÝM ROZORALI 
MEZE

V PARKU HUDBA HRÁLA ONA PLA-
KALA

„No já nevím, když teï chodím s Ju-
lií.“

„A kde jí teda máš?“ zeptal se Vláïa  
a usrknul víno. 

„Má teï zkoušky, tak se musí uèit.“ 

„A jseš si tím jistej, jo?“ øekl pomalu   
a sklenkou pokynul k rohovému stoleèku 
na druhé stranì místnosti.

Sedìla tam, v prstech svírala cigaretu 
a druhou ruku mìla propletenou v ruce 
chlápka naproti ní. Asi byl fakt vtipnej, 

protože se smála na celou vinárnu. 
Se mnou se nikdy takhle nesmála. 

Dokonale bílý zuby jí svítily na celej lokál 
pod tím úžasným horním rtem. Moje 
Hvìzdièka.

Toho chlápka jsem znal. Chodil sem 
dost èasto, byl to pomìrnì známej dra-
matik a spisovatel.

Díval jsem se na nì a Julie to nejspíš 
vycítila, protože otoèila hlavu. Jen se na 
mì usmála a dál se vìnovala tomu ulíz-
nutýmu bonvivánovi. 

U M Ø E L I  V E  V R O U C Í M  A P Ø E -
SVÌDÈIVÉM STISKU
TOTO JE PRAVDA PRAVDA SAMÁ 
PRAVDA
KONEC OBELISKU 

Za mìstem zaèalo svítat. Noc si šla 
pomalu lehnout a nejspíš vzbudila v par-
ku ptáky, protože zaèali nesmìle zpívat. 
Vydechoval jsem dým z cigarety a na-
jednou mi nepøišlo tak špatný, že jsem 
poøád tady. 

Tam za hradbou vìžákù se možná 
Hvìzdièka za chvilku probudí v cizí 
posteli a vedle ní bude ležet ten servilní 
chlápek, co napsal stohy knih a proti 
kterému jsem naprostá nula. A možná jí 
bude krapánek smutno a vzpomene si 
na mì. Anebo taky ne. 

Možná je to tím, že jenom reflektuju 
svìt okolo sebe a trochu zapomínám žít. 
Všechno mi pak protejká mezi prstama. 
Tøeba ten chlápek dneska na mostì.   
Byl to jeden z tìch starejch zapšklejch 
páprdù, co akorát nadávají na poèasí,  
na politiku a na mladý, protože jim závidí 
ještì neprožitý léta. Ale možná mìl fakt 
pravdu a jsem jenom zkrachovalej pi-
sálek, co nemá nic na práci a z dlouhý 
chvíle a neš�astný lásky se chce zabít. 
Nakonec ten chlap mi dneska vlastnì 
zachránil život. A já mu za to poblil boty. 

On nereflektoval, ale žil to. Sice blbì, 
ale žil. A možná to je ta cesta, jak se 
pøestat klátit na mokrém zábradlí. 
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Zase už bìží další rok,
s ním padá øada moudrých pøedsevzetí,
hodiny drží stejný krok
a èas tak neúprosnì letí.
Do èela vryl mi vrásky,
vìjíøky u oèí,
ze kštice zbyly vlásky
a zhoustlo oboèí
a na všem vázne dluh, co tìžko nìkdy
                                                  doplatím.

V dìtství jsem býval klaun,
já ze všeho si tropil smích.
V mládí pak zase faun, 
co páchal zas a znovu høích
a vandroval jsem svìtem,
jenž vonìl po létì,
kvetl nejedním kvìtem,
byl jsem rád na svìtì, 
což dneska celkem vzato asi vùbec
                                               nezmìním.

Dva psi mì tiše hlídají,
pod stolem leží u nohou,
koèky potichu mòoukají,
však za mùj smutek nemohou.
Mívával jsem rád lidi,
miloval dìtský smích,
však v srdci invalidním
mi tep už smutnì ztich.
Však co v nìm zùstalo, do salda nikdy
                                               nepohøbím.

Tak co si ještì pøát,
než se navždy zavrou oèi,
snad i srdce bude plát,
až se plamen protoèí
a hudba bude hrát,
rakev do ohnì vskoèí,
naposled – napoøád.

Martin Lang

Dlužníkova pøedsevzetí
Mùj život hledal, ouha,
nìjaký smysluplný cíl,
od mala vìèná touha
nedìlat, èemu jsem se nauèil.
Já nikdy kolem sebe nesnes
pøiblbé kantory,
co uèili mì pøednes
i mraèné mentory,
ti s prstem pozdviženým mi mozek 
                                       zevnitø dloubají.

Byla tu léta špatná  
i roky tuze veselé,
slova zvratná i nezvratná
zvracená dolù s postele
a vìty, které ztiší
øev potrhaných cév
i pisklavý sbor myší,
když lížou z rány krev.
S bolestí nehranou mi tepny zevnitø
                                                      hlodají.

Je známo, co pan Einstein psal
o druhé svìtla mocninì,
a mistr Pohlreich nám ukázal
v mase dušeném na kmínì.
Mnì je to všechno jedno
a zkrátka šumafuk,
já už dopadnu na dno!
Jak prorok Habakuk
teï mám pochmurnou vizi a jizvy
                                                 pobolívají.

Já vydlužil si všecko,
systémem ber, kde ber…
Jak nedospìlé dìcko
vzal život na úvìr.
A poplatím ty dluhy,
až budete se ptát,
kdo pøekroèil mé kruhy,
když moh jsem ještì stát.
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Tak už jsem dospìl na konec
té divné pouti života?
Já, starý hloupý pitomec,
jsem duševní byl dorota,
co za støíbrný grošík
každému udìlá
radosti plný košík,
ta je však umìlá.
Z ní srovnám i ty smìnky, co v noci spát
                                                  mi nedají.

Zas pøijde další rok
a já se tedy oddlužím,
to� pokrok na pokrok,
se všemi vztahy utužím!
A tahle moje slova, 
ty øeèi neveselé, 
v ústech si podržím, 
poznovu zas a znova
pošlu vás do prdele!
Všechny, co s nataženou dlaní pøed 
                                 mými dveømi èekají. 

jsem nacházel na øádcích cestopisných knih

plných pro mne tehdy exotických fotografií

ze života tìch druhých

k srdcím Chorvatù a Bosòákù,

vedla cesta bramborovým polem nebo kukuøicí

a konèila u domácího vína nebo grilování na zahradì

dopisy, spoleènými fotografiemi a vzpomínkami

moje cesta vedla i opravdickou Saharou,

kuskusem s Beduíny pod stanovým pøístøeškem

pár arabskými slovíèky s chumlem dìtí na opuštìné nabeulské ulici

nefalšovaným polibkem na rozlouèenou s tuniským prùvodcem

zapomenutou kabelkou s doklady v nabeulském taxíku

ochutnávkou ovèí hlavy nebo tancem na arabské svatbì

èlovìk nemusí ale hledat cestièky k sobì i druhým v cizinì

staèí po smrti otce najít cestu k blízkému z rodiny

pozdrav, dotek, slovo od srdce s pøáteli

nebo smutné hledání toho zarostlého chodníèku

k neš�astným platonickým láskám

ty cestièky má èlovìk v sobì

celý život je hledáním a nacházením tìch cest

k sobì i druhým

Marek Velebný

Cesty k sobì i druhým



11

Miroslav Sulan

Jak Jaromil ke štìstí nepøišel

Píšu bez okolkù a s rizikem nepocho-
pení, že tento Kunderùv román nesplnil 
má oèekávání. Když se mi dílo koneènì 
dostalo do rukou, chtìl jsem zjistit, proè 
se v anketì Lidových novin Kniha roku 
2016 umístilo až na druhé pøíèce. Myslil 
jsem si, že je øada respondentù taky ne-
staèila v termínu pøeèíst nebo že dál po-
kraèuje protikunderovské tažení.

Všechno bylo ale jinak, jednodušší. 
Pøišlo neoèekávané zklamání, až nechu� 
k èetbì, na niž jsem se tak tìšil!

Nejdøív však, ne alibisticky, ale dùraz-
nì musím pøedeslat, že Kunderovu tvor-
bu miluju. Považuji ho za našeho autora 
a dùvodnì si myslím, že už dávno mìl 
dostat Nobelovu cenu. Díla jako Žert, 
Smìšné lásky, Nesnesitelná lehkost  
bytí, Ptákovina a nìkteré literárnì filo-
zofické eseje svìdèí o genialitì jeho 
talentu. Je bezesporu autorem svìto-
vým, ète se od Ameriky pøes Evropu až 
do Japonska a Èíny, i když už si ho pøi-
vlastnili Francouzi; francouzsky už roky 
píše, cítí se tam svobodnì, lépe než 
doma.

A tak je tento text vlastnì pokusem 
ujasnit si, proè mì román, na který    
jsme v Èechách èekali témìø padesát   
let (dopsán 1969), neuspokojil, ba roz-
èaroval. Pokusím se shrnout nìkteré 
dùvody svého ètenáøského zklamání.

Na prvním místì jde o autorské pojetí 
hlavního hrdiny románu Jaromila, nar-
cistního básníka „nové doby“; podobnì 
odpudivý je i obraz jeho milující matky 
(„Ach, synovo tìlo, její domov a ráj, její 
království…“). Jaromil sice má lyrické na-
dání a matku jím ohromuje („Jsi básník  

(O Kunderovì románu Život je jinde)

a já jsem tak š�astná…“), ale vìdomì 
svoji lyriènost zneužívá k nízkým cílùm. 
Ètenáøi se tak jeví jako odpudivé, ale       
i pøecitlivìlé monstrum, které skuteènou 
poezii špiní. Román se pùvodnì mìl 
jmenovat Lyrický vìk, ale básnictví (ne-
jen té doby) je v nìm spíš zesmìšòo-
váno, nebo� je politicky zneužíváno.

Oidipovsky protivný je Jaromilùv vztah 
k matce: její pøehnaná, ale ještì snad 
pochopitelná láska k synovi ho ubíjí, 
otravuje, utíká pøed ní – a zase se do 
„láskyplné“ matèiny náruèe vrací. Jaro-
mil všechny své prohøešky a v závìru 
románu pøímo zradu (nejen na své 
milence) si dovede omluvit, zdùvodnit    
a nakonec ji „pøetavit“ do básnì; tak se 
pokouší vypsat se i ze svých dlouho ne-
naplnìných erotických snù a sexuální 
žádostivosti (ke služce Magdì a posléze 
k ubohé a nehezké milence „zrzeèce“).  
S láskou Jaromil zachází jako s poezií: 
na chvíli se pro ni dovede nadchnout, 
aby vzápìtí k ní byl až nelidsky krutý.

Kvìtoslav Chvatík (v monografii Svìt 
románù M. Kundery) to vidí jako „pro-
blém mládí, problém lyrického postoje      
a otázku politického zneužití lyrického 
vìku…“ Já v tom spatøují náhlé Kunde-
rovo zklamání z literatury a politických 
pomìrù té doby, jeho sebeznièující 
skepsi k èeskému národu. Vždy� tehdy 
napsal do Listù (è. 12/1968) esej Èeský 
údìl: „V koøenech èeského vlastenectví 
není fanatismus, nýbrž kriticismus, a to 
je to, co mi imponuje na mém národì      
a za co ho miluji.“ Václav Havel mu         
v únoru 1969 v èasopisu Tváø ironicky 
odpovìdìl: „Jak voòavý balzám na naše 
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rány! A jak nabubøelá iluze zároveò!“ 
Tuto polemiku uzavøel Kunderùv èlánek 
Radikalismus a exhibicionismus v Hostu 
do domu, kde spisovatel osoèil Havla ze 
sebepøedvádìní a beznadìjnosti. Mnozí 
z nás v té dobì nekriticky fandili Kun-
derovi, v perspektivì však mìl pravdu 
Havel.

Právì proto mi Život je jinde pøipadá 
spíš jako karikatura; jako náhlé vystøíz-
livìní spisovatele Kundery z èeských 
pomìrù na pøelomu šedesátých a sedm-
desátých let minulého století. (Autor 
tehdy pøednášel svìtovou literaturu na 
FAMU.) – Ještì jednou Chvatík: „…žád-
ná z postav Kunderových románù nebyla 

podrobena tak nemilosrdné ironické de-
strukci.“ Nabízí se otázka: Proè? Možná 
to bylo zklamání ze své víry, z velké èásti 
své dosavadní tvorby, ze svého úspìš-
ného života.

Každý ètenáø Kunderova románu si 
jistì v loòském brnìnském vydání pøeète 
zkrácený doslov francouzského spisova-
tele Claude Roya z r. 1973. Ten knihu 
hodnotí jako „podivnou, pustošící, hlubo-
kou“, a pøedvídá, že dílo nebude jen ob-
divováno. S tím lze souhlasit; i s tím, že 
Kundera v nìm opìt použil „žert“ (udání 
zrzèina bratra pro vymyšlenou pøipravo-
vanou bratrovu emigraci). To má samo-
zøejmì tragickou dohru – ale Roy v ce-
lém díle nachází „od zaèátku do konce 
humor…“ S tím nemohu souhlasit. Pro 
mne je román spíš sarkastickým škle-
bem, který nemùže smýt ani závìreèný 
Sedmý díl aneb Básník umírá. Sám vy-
pravìè èas vzniku (a zachycení minulosti 
postav) románu charakterizuje slovy: 
„Nebyla to jen doba hrùzná, ale i doba 
lyrická! Vládl jí ruku v ruce kat i básník.“ 

Složitost a mnohavrstevnost Kunde-
rova textu nelze obsáhnout na malém 
prostoru, stejnì jako slovy nelze postih-
nout svìt tehdejší ani dnešní (viz na-
mátkou Hamlet nebo Sartre). Aè se mi 
tedy román jako celek „tuze“ nelíbí, ne-
mohu neuznat krásu a opojnost nìkte-
rých Kunderových vìt, obrazù, tvrzení      
i paradoxù – a myslit si o tom všem          
i nìco jiného. Kundera je možná i v tom-
to díle nejen pøesný, ale i osobnì sta-
teèný.

„Ale jestliže náhle odhalíme vlastní 
malost, kam od ní utéci? Od ponížení  
lze utéci jen smìrem vzhùru!“ A to se, 
myslím, Milanu Kunderovi v pozdìjší 
románové a esejistické tvorbì podaøilo.  
Z kritického vydání svého díla ale svùj 
„lyrický vìk“ vypustil.Ilustrace Miloslav Krist
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Luboš Vinš 

Eva 21. století
I.

aby se skryla pøed silným deštìm

zapadla do kavárny

pršipláš� na vìšák

paraple do kouta

udýchanì rozhlíží se

secesní ornamenty na skle

pod jejím pohledem tají

rostliny ožívají 

stylové lampièky v sále

osvìcují tváøe

Rembrandtových svatých

pak zamíøila pohled vzhùru

na tepané møíži u stropu

uvidìla sebe

sebe zotroèenou ledovým vìtrem

Evu, hnanou do dálek univerza nadìji 

i zaslepení  

tu, která má blíže

k tomu, co ztrácí, než

k tomu, co nalézá

ach, pøekotné hledání

žárlivé chvíle, kdy zdálo se jí

že sahá po samé døeni života

a zatím... byla slepá

všechno se to vrací

na mail pøicházejí zprávy odnikud

jakýsi stín dostihuje ji pøi ètení 

filmy, plátna, hudba jsou ho plné

tuší ho ve všem krásném

co dala by alespoò za jednu míru
pokoje

bezradnì stojí a nedokáže se rozhodnout

nedokáže udìlat jediný krok

do toho pøítomnost, kdy hosté 

v kavárnì pøipomínají nemožnost

pøekroèit tu spoustu závor a zdí 

znovu nalézt vrátka vedoucí tam

kam odcházejí svatí andìlé

nemožnost znovu nalézt

ztracenou jednotu, vysmívanou 

plnost

nejradìji by na všechno zapomnìla

utekla do umìlých rájù

odkud nelze utéci ani být vyhnán

ale ona nesmí se poddat mámení

jež uèinilo by z ní posla marnosti

stále nerozhodnì stojí

váhá, zdali zùstane

nevìdomým pohybem

odstrkuje pramen vlasù z èela

pøes rty pøelétá nevìøící úsmìv

nikdo mne pøece nepronásleduje

mohu být sama sebou!

nacházím se zde, v kavárnì

obklopuje mne svìt mého života

koneènì sebevìdomì dìlá první krok

hledá stolek, kde by byla sama

kde mohla by nìjak si to všechno

srovnat
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usedá na volné místo 

nechává uletìt závra�

pozoruje jak to krouží

a pak se zase vrací 

jak pøebývá v její blízkosti

dotýká se jí nìžnì

jak to èechrá svatozáøe

ostatním hostùm

usmívá se ulehèenì

cítí, že mùže se vzdát

touhy dotknout se 

aniž zùstala opuštìna

aniž ji zahubil stesk

èeká, až èíšník, který zaskoèen 

její váhavostí, jež trvá už vìky 

zvedne hlavu od svých papírù

pøíliš dlouho èeká

nakonec odkudsi vyráží discord

a ona znovu chtìla by se vrátit

do bludištì v útrobách Leviatana

Neither fear Nor hope

II.

Eva neubrání se vzpomínkám

tady nìkde pøece kdysi chtìla

dát životu smysl

nepromarnit ani jediný den

tady nìkde hledala lásku

jež doufala, že je klíèem

k pochopení bezmezné

nesmyslnosti všeho toho 

dìní

utíká se do krajin pamìti

ze vzpomínek

vynoøují se spásné ostrovy

na kterých nalézala 
svoje palmové háje 
které daly stín a ochránily 
pøed nemožnou kocovinou

rackové samotáøi 
bránili ztroskotat
o ostrou kosu pevniny
když tanèila na vlnách

ostrov na hlubinì
nyní tak vzdálený
že by mohla utonout
tone však v nepøítomném jasu

èíšník si jí koneènì všiml a neochotnì
plouží se k jejímu stolku
objednává si kávu

všechno se to opakuje 
déš� jakoby smyl nánosy všednosti
nìco pøebývá, nìco schází

vystavena ne neznámému pocitu
èistoty a krásného smutku
tuší iluzi, tuší, že dluží nìco sobì

III.

kavárna
údìlem toho místa 
kde krása má podobu
støepù ztraceného lesku
a je pouhou vážkou

zdá se být
alespoò na chvíli zadržet proudy deštì
jež by vykoupily
vyprahlost zahrady

napadá ji, že to je vlastnì škoda 
vnímá rostliny na skle
barevné fresky na zdi 
jak žadoní a touží po oživení



15

ale všechno je to pouhý klam
hodný blázna
bláznivý úprk pøed... spravedlností
Eva radìji ztrácí se ve své nejistotì
v poklesle smírné atmosféøe místa

rozsvìcuje lampièku
a i ona dostává svatozáø

IV.

Eva
tváøièky ze žurnálu 
nohu pøes nohu 
nenucenì in

upíjí silnou kávu
kolem šumí hovor
ona sní o vlnách

znudìná Eva
snad již zapomnìla
co mezi ní a svìtem
vyvolávalo záchvìvy rozkoše

vyvržena Leviatanem
sedí v kavárnì pod benjamínkem
který se po ní natahuje 
jen pohrát si s jejími vlasy

dìlá, že ho nevnímá
pøizpùsobila se 
té správné míøe bolesti

ale kdesi stále tepou
Picassovy holubice míru
a vášnì

V.

Eva
vystavená v ulièce lásky
omráèená nezájmem o víc než jen
tìlo
sedí jako na trní

kdy už pøijde?
ach, kdy už pøijde!

doufá
že se to jednou stane
a ona bude moci být zase ženou

akvárium s bublinkami
lahev rychlokvašek
Eva, sud slaneèkù vznášejících se 
s otevøenou hubièkou 
udivenì v láku

krásná Eva
bloudí krajinou
kdysi krásnou

všude ploty
divoký pùvab 
vymìnìn za lány 
uhranèivé smutných luk a polí 

za stádeèka lesù
nepøátelské pevnosti obydlí
silokøivky dálnic

Ilustrace Miloslav Krist
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zùstalo jen pár míst, kam lze
bez obav zabloudit
kde dá se rozpøáhnout náruè
a rozvzpomenout se na blízkost

kterou všechny vìci mìly
na svítání v konèinách duše

mlha obestírá
citadely bodlákù
a jen tráva vznáší se
tam, kde kdysi

vlání znamenalo
pøicházení i odcházení
výstupy i cestu dolù
opravdovou svobodu

nezatíženou strachem
ni žádostí
svobodu setrvávání

samota divuplného setkávání
vymìnìna za osamìní

Eva sedí, èeká a touží
ach, kdy už pøijde? 

odcizena své stálici
vichrných lodí plujících
pod plachtami nadìje

zohavena neustálým
pídìním se po kráse
vykoupaná v èerstvé krvi
èeká

i zde v kavárnì
plné lidí
sama v samotì svìta
èeká

Eva zbavena tíhnutí
v tichosti silná Eva
sama sebe èeká
až pøijde

VI.

zbloudila v krajinì 

zbavené prostoty

obyèejné radosti z žití

vyhnanec ze zemì zázrakù

potkává jen faleš, strach 

povýšenou malost

a ponížení

zùstala stínem

požáøištìm

lakomé mnohosti

spìchem zrazená Eva

dusá po spáleništi

rty rozkvetlé rùží 

stažené v koketnì hoøkém 

úšklebku

z obláèkù virginského tabáku

šroubuje novou vìž ponížení

co mùže ještì odhodit

aniž se stala dìvkou?

Eva, jež dává tìlo

sobì, muži, dìtem

nezná spoèinutí

nemùže patøit sobì

ach, ženou, ženou!

v touze po daleko hlubším pokoji

než jenom... zapomnìní

klopýtá nevidomì

kolem neprostupných zdí

krásná a znavená

pro neklid nemùže si vzpomenout

že Ráj, onu zahradu nevinnosti

lze nalézt jedinì uvnitø 
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Vrátit se po pìti týdnech z domova – 

domù… je vždy šok, by� se èlovìk snažil 

sebevíc pøedstírat, že o nic, o vùbec nic 

nejde.

Vždy, když se mi nìjak podaøí „uletìt“ 

na pár týdnù domù do Èeské republiky, 

považuji to za svým zpùsobem zázrak… 

I tentokrát.

Na rozdíl od návštìv pøedešlých mne 

tentokrát Praha matièka nevítala vìžemi 

sv. Víta ani žižkovskou vìží: bylo mlha-

vo, zataženo, nebylo vidìt vùbec nic, až 

teprve sama Ruzynì po pøistání. Nové 

haly se budují kvapem, úfám, že pøi pøíští 

návštìvì nebude nutno nastupovat do 

aeroplánu pomocí støíbrných, na všech-

ny strany rozkolébaných pøistavitelných 

schodù, ale civilizovanì, pomocí letišt-

ních rukávù, díky jimž nenutno skládat 

zavazadlový vozíèek a døít pøípadné za-

vazadlové zátìže ruènì.

„Asi budeš muset pøestat v únoru 

létat,“ pravil Pé�a, hned jak jsme se po-

líbili po mém východu z odbavovací haly. 

„Co zase,“ ptám se já, po smutných zku-

šenostech z let pøedešlých. Pøede dvì-

ma lety zemøel v dobì mého pøíletu 

Josífek Kemr. Na jeho pohøbu v Ná-

rodním divadle jsem naposled mluvila    

s Olinkou Havlovou, která pozdravova-  

la všechny naše v Los Angeles. Než se 

rok s rokem sešel, vzal si ji Bùh k sobì    

a mnì nezbývalo po pøíletu do Prahy  

než sledovat zástupy vìrných Èechù 

stojících v mrazivém poèasí mnohaho-

dinovou frontu na poslední rozlouèení     

s ní na Pražském hradì.

Tož co zase, ptám se na Pé�ovo 

poznámku. „No, tentokrát, podrž se, 

Jiøina Fuchsová

Nejasná zpráva o stavu republiky
Hrabal… Vypadl z okna krmì holuby…“ 

Ty žertuješ, øíkám na to, nežertuji, po-

tvrzuje Pé�a, èti si noviny.

Je mi nedobro u srdce, ale cestou       

k parkovišti se nemohu ubránit veselosti: 

nejvìtší èeský pábitel, a� úmyslnì èi ne-

úmyslnì, vypadl z okna krmì holuby, 

ovšemže je to tragédie, ovšemže je to 

smutné, vypadne-li kdokoli tímto zpùso-

bem z okna a pøijde tak o život… Ovšem 

pan Hrabal, náš Bohumil Hrabal, pøes 

všechny svoje životní omyly a zakopnutí 

– kdo by se odvážil dnes soudit! – náš 

nejvìtší pábitel v nejširším smyslu slova, 

které sám vynalezl, odešel z tohoto svì-

ta zpùsobem navýsost stylovým, zpùso-

bem jako navlas vyòatým z nìkteré jeho 

povídky, zpùsobem hrabalovským… 

Nech� odpoèívá v pokoji, a svìtlo vìèné 

nech� mu svítí.

Zastavujeme na Malé Stranì, zaska-

kujeme k panu Radostovi v Malostran-

ské besedì. Veèer poezie bude, pro-

gram ohlášen, plakáty natisknuty, staèí 

se dostavit…

A potom, jako obvykle, cesta na Šu-

mavu. V Èimelicích nemají zrovinka jitr-

nice, co se dá dìlat, nahrazujeme to 

nákupem ve Strakonicích. V roce 1966 

stávalo kilo uheráku 90 korun. Dnes    

prý ètyøi sta, dìsím se a beru tedy místo 

celé štangle jen polovièní. Èasy se mìní 

a lidé s nimi.

Šumava mne vítá sychravem, blátem, 

noèními mrazy. Veèer v televizi slaví 

NOVA tøetí narozeniny. V deníèku mám 

poznámku Dejdar, ale nemohu se upa-

matovat, co ten veèer Martin Dejdar v te-

levizi dìlal.
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Po cestováním probdìlé noci a druhé 

témìø proklábosené s rodièi o všem 

možném zapadám do „své“ postele, v níž 

jsem spávala kdysi jako dítì. Kdykoli je 

mi dopøáno se do ní znovu schoulit, a já 

to nikdy nepøestanu pokládat za velký 

Boží dar, mám zase onen sladký pocit 

bezpeèí, který èlovìk v dìtství a mládí 

snad mylnì pokládal za samozøejmost. 

Mám pocit oddechu, bezpeèí, zázemí, 

pocit D O M O V A. Èeká mne zde, 

domove drahý, tentokrát hodnì práce. 

Ale nejsem na ni sama: pøání, vzpomín-

ky a modlitby všech, kdo mne na tuto 

další cestu domù zástupnì vyslali, jsou 

se mnou. S BOHEM ZAÈNI V KAŽDÉ 

DOBÌ, PODAØÍ SE PRÁCE TOBÌ.    

Teï se potøebuji zotavit  z toho jetlagu. 

Pak se v rámci možností zase opøu do 

toho, co udìláno, vyøízeno a zaøízeno 

býti má. Udìlám své maximální. A jak       

s tím moudrá Prozøetelnost naloží, po-

nechám Jí.

Po ètyøletém váleèném tažení v rámci 

Mezinárodní asociace Èechù pro dvojí 

obèanství, restituce a volební právo na 

všech èeských, amerických, evropských  

i globálních frontách, dotud bez valných 

výsledkù, mám tentokrát ponìkud jiné 

úkoly: uskuteènit nìkolik veèerù poezie 

èi besedy se „ètenáøi“, kteøí, by� nemají 

co od Fuchsové èíst (díky boji o èeské 

obèanství poezie vadla v koutì a drahný 

èas mi žádná knížka nevyšla) rádi v Plz-

ni, Praze i Brnì chodí na pokec s Jiøin-

kou v trampském klobouèku; za druhé: 

pøevzít a uložit první zásilku èeských      

a zahranièních archiválií pro plánovaný 

Památník zahranièních Èechù. Mìla by 

to být muzejní, studijní a spoleèenská 

kulturní instituce uchovávající pro do-

mov a budoucí generace celou škálu 

toho, co Èeši, kteøí musili ze své vlasti    

z tìch èi onìch dùvodù prchat mezi lety 

1939 a 1989, kulturnì, spoleèensky, po-

liticky i sportovnì, skautsky atd. v do-

bách svého zahranièního pobytu vytvo-

øili… a je toho požehnanì!; za tøetí: 

protože, dá-li Bùh, se vlastnì do republi-

ky napùl èi více než napùl stìhuji, je 

nutno vyhrnout si rukávy a mýt saze, 

uklízet, nìco ubourat, nìco pøistavìt, 

zaøídit aspoò nejnutnìjší k bydlení.

Pár dní na Šumavì vybaluji doveze-

né, tøídím, telefonuji, pokud to jde a plá-

nuji. V sobotu brácha s neteøí nakládají 

staré rodièe a mne a vyrážíme po Šu-

mavì. Prùvodce máme s sebou, tatín-

kovi se v našem kraji (aè narozena          

v Plzni, øíkám Šumavì „mùj kraj“) všeo-

becnì øíká Král Šumavy. Kdykoli se 

nìkde provalí, že jsem jeho dcera, lidé 

se se mnou dávají do hovoru a vedou 

øeèi. Ne o mnì, ale o nìm… I pøemíláme 

staré rodinné historky spojené s dávnými 

a èastými cestami tímto krajem, jedeme 

se podívat do Strašenì, Nezdic, na Srní, 

do Kašperských Hor. Na místì starého 

pivovaru v rohu námìstí, pivovaru, který 

jsem kdysi dùvìrnì znala, nebo� v rámci 

tatínkových pracovních povinností jsme 

do bývalé provozovny na výrobu Šumav-

ského vína a jiných dobrot jezdívali 

nejménì dvakrát týdnì, stojí impozant- 

ní PARK HOTEL TOSCH, prý ubytovna 

pana premiéra, když se mu zachce 

Kašperky navštívit. Není to uvnitø špatné. 

Dali jsme si tam obìd, já srnèí høbet     

na vínì, ten se kdysi jedl jako hlavní 

chod na mé svatbì v hotelu Continental  

v Plzni, a proto dodnes k srnèímu høbe- 

tu chovám nìžné city. Po obìdì projevil 

tatínek pøání sestoupit do bývalé jesky-

nì, v níž odedávna vyvìrá vodní pra-

men. Po jistém zdráhání úslužného 

personálu udìlal majitel, pan Tosch, tu 

laskavost a do nyní svého sklepa nás 

pustil. Pramen je pøezdìn betonovou 
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podlahou, malé podium pro hudbu, jen 

jeskyòová klenba existující zde od ne-

pamìti, a – ano – i ona pamatuje mou 

rozvernou mladost – zùstala zachována. 

Pod klenbou a nad pramenem bude 

diskotéka. 

Potom to brácha vzal do malebného 

Amáliina údolíèka, na jehož dnì, aby 

mezi údolíèko obklopujícími svahy ne-

byla vidìt, stojí ohromná rekreaèní (kdy-

si vojenský objekt obyèejným lidièkám 

nepøístupný) chata ministerstva vnitra. 

Vzpomnìla jsem si zde na Jana Rumla  

a jeho pøíslib daný mi nìkdy léta Pánì 

tisícího devítistého devadesátého tøetího, 

že v otázce pøiznání èeského obèanství   

i nám, Èechùm žijícím v Americe, bude 

kontaktovat další pøíslušné a kompe-

tentní resorty Republiky Èeské a že mi 

dá vìdìt.

Mezitím se staèil oženit, pøejeme mu 

to, státi se otcem, pøejeme mu to, vstou-

pit do církve katolické, pøejeme mu to, 

jen na to nìjaké sdìleníèko nám Èe-

chùm americkým se dodnes jaksi nena-

šel èas.

Nu a pak dále, pøes šumavské – v kni-

hách Karla Klostermanna proslavené – 

slatì a moèály do Prášil, tam se za 

bolševika kdysi také nesmìlo, kolem 

Mouøence, pøes nádhernì zrenovovanou 

obec a sklárny Annín do Dlouhé Vsi na 

kafíèko. Všude jsme se motali kolem 

øeky Vydry, o níž tak krásnì ve svém 

veleslavném filmu Kolja pan Svìrák 

hovoøí v tom smyslu, že sice øeka Vydra 

byla kdysi pojmenována podle roztomi-

lých zvíøátek nesoucích ono jméno, leè 

dnes, díky lidským zásahùm do pøírody, 

aè máme øeku Vydru jménem, vydry od 

ní jaksi vymizely. Ale ono to tak docela 

není pravda, mám zaruèenì dobrou 

zprávu, že vydry se vracejí. Pomáhejme 

jim!

Pøes Sušici jsme se vrátili domù. Byl 

to den jako ze zlata, sluníèko svítilo, 

Šumava vydechovala svou zvláštní, ko-

øennou pøedjarní vùni, lesy stály temnì 

modravé, místy èerné, místy zelenavé 

jako vždycky a ze mne tou cestou opa-

dávala léta a desetiletí a zase jsem byla 

s tatínkem, maminkou a bráchou jako 

kdysi, jim vùbec nevadilo, že nemám 

èeskou obèanskou legitimaci, ale jen   

ten cizí pas, a mnì v té chvíli to už ne-

vadilo vùbec, protože, jak víme my exu-

lanti, my emigranti, CO SRDCE POJÍ, 

MOØE NEROZDVOJÍ a já bych pøála 

všem, co vám padlo údìlem prožít ži-  

voty daleko od domova, zažít alespoò 

ještì jednou tak krásný a š�astný den, 

jako jsem tentokrát tam na té Šumavì, 

kde kolébka má stála, zažila já.

Zítra pùjdu za ten den podìkovat ke 

sv. Václavu, stojí tam nad námi již devìt 

set let a vìrnì hlídá moje šumavské 

obzory, a� jsem právì tam èi kdesi 

daleko jinde. Na obraze na hlavním oltáøi 

je zobrazen, jak klesá tìlem pod ná-

porem zbraní v rukou zlotøilcù. Ale jeho 

ruka vìrnì a pevnì drží onen kruh se   

lví hlavou. I my všichni Èeši žijící v za-

hranièí, v pøerùzných zemích celého svì-

ta, vìrnì a pevnì držíme ten kruh… 

Kruh DOMOVA. Kruh domova, jehož 

prostøednictvím jsme spojeni, v dobrém   

i zlém, se spoleèenstvím tìch doma, 

spoleèenstvím živých, mrtvých i tìch 

ještì nenarozených… Jehož prostøed-

nictvím jsme spojeni… s vìèností… 

NEPOUŠTÌJ KRUH, VÁCLAVE!

Se srdcem plným štìstí, záøe, klidu    

a síly naèerpanými z mého kraje, se  

zítra vydám opìt do mìst. Pokusit se,   

jak nejlépe budu moci, naplòovat ulo-

žené úkoly. Zítra veèer pojedu na Plzeò.

Únor 1997
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Kvíteèku pod zdí

spadlý,

mùj den se pozdí,

tøísk Cháron pádly

V èervnovém parnu

déš� v tváø mi naplil

Stárnu,

vím: rien ne va plus

Žabièko v prašné

louži,

øekni, že znáš mne:

to Bašó ožil!

Muško, pranic se

netrap,

visí na nitce

i osud svìta

Stínùm slov oddán

v sluji,

jdu k letním vodám,

v nichž mraky plují

Uvadá rùže

voníc

Co básník mùže,

jde z nièeho v nic?

Na sadu visí

vèelí hrozen

Vzdech Sisyf:

být nenarozen!

Vidìl jsem bezy

uvadat

Mrtvì bìží

strojem prùvan dat

Karel Trinkewitz

 Haiku v „pravém“ stylu
Mùj verši v knížce,

žloutni

Podzime, bliž se

Jde Chronos, žrout dní

Letní prach z bot si

vysypu

Zbývá chodci

údìl Sisyfùv

Kam letíš, liste?

K tlení

Nic v svìtì jisté

krom smrti není

Zas po listí jdu

stárna

Z blízka znám bídu

a z dálky Parnas

Verš jako monstranci

pozdvihni!

Však posrán jsi

rackem podzimním

Pláò tìla pustá

jak v Hirošimì

Ústa

už nevzruší mì

Jarní prut vrb mì

tìší

Øád slov urputnì

nutí mì k verši
1

Nad høbitov pøerost

kvìt lip

S Thanatem Eros

jarnì se støetli

V jarní špínì mìst,

to vím,

tráva èpí nìmì

peklem Dantovým

V kraj jarnì vtrh van

jak hulán

Láska prvá

v srdci se hnula

Jarnì špitá v nic

pták píseò

Jak Titanic

svìt potápí se

Už nežehrám nic,

že chudák jsem;

v dnu jarním

ètu si Èuang-c’

Jasmín zmáèený

tíhou zvrt se

Pláè ženy

tak zvrací srdce

V notesu starém, jaro, 

vzpøim se:

mùj harém

je starobincem

Rozkvet pìnišník

vèera

V lùno penis vnik –

ó primavera!

Èní v nach se odìv

vlèí mák

Chud jde od dìv

básník mlèivák
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Poledne tlouklo

kdes v Èechách

V žitì koukol

na kosu èeká

Bdí nedozírné

TAO

Schne pod hrází rmen…

Vše už se stalo

Nùž pluhu z kopøiv

rezivì èní

Stesk popøi!

Vše jde v kruh vìèný

Pavouk sí� napjal

jsa much lovcem

Tak já

na lovu slov jsem

Z asfaltu jeèmen

trèí

V tom svìtì øeèném

tu vyrostl èin

V úl, vèelko pozdní,

vra� se

Stárnem den po dni,

žijem jen krátce

Jaro, žitím zdrán

jsem cele

Máš do mých ran

dost jitrocele?

Beèí láj ovec

od stájí

V tmì májové

žáby šoustají

Chu� kávy v ranním

snìní

Jarní køik vraní…

Ten svìt víc není

Kos v trávì rosné
pláèe

Kdosi jak v Bosnì
zabil mu ptáèe

Tak hravì vleè si
svùj osud,

jak mraveneèci,
jak Sisyf dosud

Myslíš, že šneèka
kop jsi

Kdo to však pøeèká –
je hovínko psí!

Spad, sotva vzhlíd jsem
v stichy,

kvìt konvalince –
zvoneèek tichý

Støe rùže voníc
svùj kvìt

Verš psal jsi pro nic
chtì v slovech utkvìt

Jdu zvednout kvìty
uschlé

Verš jednovìtý
je chudých Múz chléb

Kvìt v tùni teï má
dvojníka:

luna ve tmách
ke dnu proniká

Slunce zahøívá
zeï høbitova

Zas v høívách
koní léto vlá

Zlatý èineli
luny!

Z trav spoèine-li
zpìv mnohostrunný?

Luno v jasmínech

skrytá,

cítit zas mi nech

dny, jež jsou tytam

Na lunu vyèkám –

tmí se

A vlaštovièkám

už chlad se zdvih z cest

Co veršù, rmene,

napsal jsem ti!

Smrt støehne

je však co smetí…

Jak lunu by støeh

nyní,

Bašó, mùj mistøe,

šnek asfalt sliní

Plá luna štìpíc

se v tùni

Bratr jepic –

víc nemám tu nic

V dál mraèné zámky

léta mizí

Zas sám jsi –

bard v zemi cizí

Vùni sen dýchám

stárna

Pryè všechna pýcha,

smrt sahá z marna

Luna v tùò hledí –

je ticho tam

A z mìdi

pøilba Quijota
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Milena Hasalová

Život violoncella
Experiment pánì jazzmanùv

– byl sepsut pro slova a do
                                                   písmene
Ocitá se na okraji zájmu

– inu
labutì tanèící po zobáky v sýøeninì
jsou tam dávno
Partitury
na improvizované duše improvizátorù!
apod.

– nìkteré vìci nelze brát vážnì

Na druhou stranu
informace absolvovat není od vìci
Tento spektakulární styl
mívá hlavu
patu a pøíznivce

xxx

Ubohé dítì Slunce což to nevidí
nevidí se na hladinì oceánù
cožpak se nevidí
na hladinì oceánù to nebohé stvoøení

Horkým vínem praská ve švech
a uhýbá a uhýbá
zmrzaèené geniální stvoøení
slyší dech moøských koníkù
a šelesty na srdci delfína
seje duši ježovek a miluje hvìzdice
ale nevidí se na hladinì
vprostøed rozkladu chaluh

Žrouti

Skálopevnì zvrátit žalmy
to� za každým mrknutím oka plazù
v rùžové zahradì
aè právì registrují
že karneval se daøí
nu

není pøíliš zatìžko
konzervovat historický jazyk v nálevu
a pøedložit øeèníkovi
coby božskou tu krmi

Stopy jmelí léèí

Podobnost èistì náhodná
Vždy� plazi mají oèi krásné
a to svévolnì a bez pøerušení
– jen ta nespavost

xxx

Jednooká koèka váleèník
surreálné kotì tmy
pøede i svou nit
oèko po oèku
blížil jsem se kyklopùm
až ranhojièe povolali
rány se šklebí zpod jizev
páchnou destrukcí
a èirá radost
pøede si svou

Mytologický osel

Velký tøesk
jenž prostøednictvím dláta
odøízl nosík madonì
je plíživì patrný
jak odkazy na koupel v mléce
uši a zlato a èervnová noc bývají

pozornost zlodìjsky modelovaných prstù
(co se nakradly pozlátka oèí
z cizího peøí!)
se stává urputnou
útoèné trojzubce práchnivìjí
a frekvence prstenù
v sójové omáèce
se nápadnì zvyšuje
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xxx

Období regenerace
se zdálo statické
ale koneènì se nejevilo být takovým
možná proto
že horstva
která ho obklopovala
se mìnila
ve zbožnou architekturu
a ta se rozpadla zpìt
na štìrk nabroušených jazýèkù
kteréžto z pozice své stability
hýbaly svìtem

možná proto
že odmítal životodárnou polévku
která se jí pøíliš vlažná
možná proto
že si nezvykl
mluvit ve správném rodì
a každá regenerace
byla jen sladkou destrukcí
nauèil se milovat vìci
které nedìlal

Skuteèné optimum

Máme tu hodinu krys a legend
– i najády s prùsvitnou kùží
– se pøišly ohøát
– a vyèesat z vlasù chaluhy 

                                   a uhynulé jesetery
– Naše aristokracie se spojila

aby našla vypravìèku
ne však v archivu vinném èi jiném
Byla objevena
nacpávajíc si dýmku pøíbìhy
co se všem dávno vykouøily
z hlavy
Vrahem byl oznaèen plaèící muž
s rozbitou svítilnou

– byl pøíliš blízko
nikdo mu nevìøil
nebo�
Život jde dál

Duchaplný

Ó èlovìèe
jsi smutný
jak devátý život koèky
chudáèek zubožený
prázdný jak sklenice cizince
Pelikány s plechovými zobáky krmívals
a prsty mìls rozedrané od konzerv
Ale ve zpustošených sálech
ses zabydlel rychle
Vdechuješ mìkký dým vyhaslých cigaret
a myslíš na své planoucí oèi
co odvykly pelikánùm
a oni teï pláèou
tvá bel canta
Vùbec už nejsou krásná

První

Zbaven zápachu
našel jsem oporu v konstrukci
Oblékání taneènic à la modré rùže
spìje k dýchánku
jako
kapka za kapkou k záhubì organické
                                                       hmoty
alias výplodu onìch zatracených let
krvavých let
let s chutí kovu
let zápachu a vzdušné architektury

Génius

Dìlám si skici
skicuji si konání
v pøíštích svìtelných letech
lampiony unikají vpøed
a pøipomínají mi drobné vøídky
modré hvìzdy
et cetera
Èas mi smetanovì uniká
v tom skicování
a pøipomíná
ochoèené lampiony
et cetera
et cetera
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Statut

Nemá právo být støedníkem

budiž si chrámem

svìtonázorem

ampulkou infikované krve

ne

nièím

Zcela se zavzpomínal

na vìci s pravými jmény

s pravými a levými údy

s ruby a líci

bez støedníkù

na které nemají právo

jako on

Orientální bod

Je nezbytné a despoticky pøikazovatelné

aby nìkteré èásti dokonalé

odpadly v dokonalost vyšší

– beze smyslu slova

Ztrácím orientaci v pojmovém prostoru

a pojmy se ve mnì cítí dezorientovány

to se stává

na východu

xxx

Opakované symboly zbytnìly

k nepoznání

a èeká je dlouhý krásný život

bez vlastní skuteènosti

Miluje skelet svalovinu?

To není vše

jen se to odkládá

naneèisto

bližší specifikace

by byla nepøesná

Z èiré radosti

Sklenìná øeèištì se chvìjí
po pøisednutí zvíøat z mých oèí
zvíøat oduševnìlých
jako esenciální polobozi
z minulého dne
kdy se ještì trestalo
za chybný tah brèkem

Ovšemže tu byl pøedpoklad mírného
                                                        trestu

xxx

Dost už pavouèích nožek
a sobolin a hedvábných šlí
v horeèce

Nebo� opak je pravdou

Napjaté šlachy v mytických gestech
jsou vyèpìlé
tak jako labutì pøimrzlé k hladinì bývají

No a v tom to právì tkví

Curriculum vitae 
aneb Život violoncella

Být ornamentopiscem znamená mnoho
vlastnictví kultivovaného prostoru
s nábytkem
svìdèícím o zasvìcení indigovým 
stvùrkám
pøíliš široký obzor
nevýhoda architektonicky špatnì 
øeèeného
     prùèelí
Sklenka mízy
a kalíšek hoøkosti po ránu
veèer znovu flambovanou plošnost
avšak reálná ropná skvrna
na vjemech pomíjivých
Objev, že violoncello není žena
ale plameòák
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Jan Jelínek

O tetování
0/ Prolog

Naše domovská saunièka sídlí v tri-
bunì zimního stadionu. Každý páteèní 
veèer má na programu oblíbený sitcom. 
Neregulovanou a námìtovì nevyèer-
patelnou žvanírnu o tom, co týden dal. 
Nejvíc se toho probere v potírnì, v intim-
ním pološeru ètyøicetiwattové žárovky. 
Zadky pøilepené k bílým prostìradlùm na 
stupòovitém posedu z døevìných latí, 
pøidušeni plynnou smìsí vydýchaného 
vzduchu, potu a vonné silice, požehováni 
stodeseti stupni suchého, údajnì léèivé-
ho vedra, mluví, mlèí, smìjí se, mávají 
rukama a rozstøikují kolem sebe spršky 
potu otylí, povadlí, životem všelijak 
zvrásnìní chlapi. Povìtšinou kolem pa-
desátky. Podnikatelé, živnostníci, úøed-
níci, kuchaø, cvokaø, sochaø… Tìch nì-
kolik dosud neopotøebovaných dealerù 
kolem tøicítky nemùže celkový estetický 
dojem z osazenstva o mnoho vylepšit. 

1/ Robert se pøedstavuje

Když v pátek 28. listopadu kolem pùl 
osmé veèer poprvé rozrazil dveøe potírny 
Robert R., bylo vše rázem jinak. Debata 
zmlkla uprostøed vìty. Meziroèní index 
estetièna naší sauny prudce poskoèil 
vzhùru. Nebylo divu. Potírnu svým vzhle-
dem obohatil neskuteènì libový hezoun. 
A kdyby jenom hezoun! On byl do po-
sledního drobného detailu (jak se dnes   
s oblibou øíká, aniž se pøesnì ví, co to 
znamená) so-fis-ti-ko-va-nì pìstìný. 
Na nìco takového nebyla naše sauna 
pro nižší støední tøídu pøipravena. Na tìle 
nemìl ani chloupek. Ani v podpaží, ani 
vpøedu pod pupíkem, ani na opaèné 

stranì ve žlábku. Dokonalá odchlupe-
nost. Mozkovnu, èelo, tváøe, krk, celý 
povrch hlavy mìl kompletnì hlaïounký  
a naleštìný. Ponechal si jenom husté 
rovné oboèí a dlouhé èerné elegantnì 
prohnuté øasy. Muskulaturu – dámy a pá-
nové – mìl z fitka tak dokonale vystavì-
nou a tak ostøe vyrýsovanou, jak to na 
živém exempláøi nikdo z pøítomných 
nikdy nevidìl. Nanejvýš tak v nìjakém 
body-building magazínu. Ale pozor, ne-
byl to žádný grotesknì osvalený kultu-
rista, nýbrž novodobý Michelangelùv 
David, dokonalý anatomický exponát 
svalù a šlach. Do bronzova vysolárko-
vaný klasicistní mramor „à la Canova“, 
pokrytý tenounkou jemòounkou pokož-
kou. To nebyla pokožka, to byla pánská 
ple�! Ale zùstaòme radìji u pokožky, 
chlapák s dokonalou pletí zní trochu 
pøepíèenì. 

Ale jinak – na první pohled ukrutnej 
narcis! A smrdìl dlouhejma prachama! 
Jo, jo, takoví týpci si mohou v naší 
vyspìlé konzumní demokracii dopøát 
vlastnì cokoliv. A také to s potìšením      
a bez ostychu dìlají. Bez výèitek svì-
domí, že v Africe umírají tisíce malých 
okatých kudrnatých èernouškù hlady, si 
pošušòávají na exkluzívních pokrmech 
ve vybraných orientálních restauracích, 
prohánìjí se nedovolenou rychlostí v nej-
luxusnìjších limuzínách a nejvýkonnìj-
ších spor�ácích, dopøávají si ty nejná-
kladnìjší adrenalinové a snobské sporty, 
cestují do tìch nejexotiètìjších destinací, 
sebezhlíživì peèují o vlastní tìla a ega, 
navazují vzrušující sexuální vztahy, vy-
hledávají ty nejrafinovanìjší rozkoše… 

Ovšem odpovìï na otázku, kam za-
øadit tohohle pìstìného hajzla ohlednì 
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jeho sexuální orientace, to už byl ob-
tížnìjší problém. Mezi „metrosexuály“? 
Heterosexuály? Homosexuály? Bise-
xuály? Asexuály? Transsexuály? Nebo 
snad do nìjaké deviantní kombinace 
sexuálních minorit, do nìjaké varianty 
„poly-pato-sexuality“? Nakonec jsem 
se ujednotil na kategorii „kerkosexuál“. 

Že ten termín slyšíte poprvé? No, 
není divu. Právì jsem si ho vymyslel. 
Chci tím øíct, že Robert byl nejen do-
konale rostlý, vystavìný a opálený, ale     
i jedineènì potetovaný. Jak se dnes 
modernì øíká „okérkovaný“. Že má dnes 
kérku kdekdo? No, to je pravda, ovšem 
ty jeho kérky se ukázaly jako naprostý 
unikát. 

Když jsme pøekonali poèáteèní ostych 
a mrkli na jeho kérky pozornìji, a pak      
i dostateènì zblízka, nestaèili jsme se 
divit. Na nohou mìl vytetované ponožky! 
Pøesnìji øeèeno pouze to, co je z po-
nožek vidìt, když máte obuté polobot- 
ky. Pochopitelnì nebyly èerné, tmavo-
modré nebo jinak barevnì výrazné. Ba-
revný základ kérkovaných „ponožek“   
byl svìtlounce bronzový, jen o malièko 
tmavší než ostatní Robertùv sluncem     
a solárky opálený povrch. A do tohoto 
podkladu byl „vetkán“ jemnì strukturo-
vaný dezén ve dvou decentních odstí-
nech sieny pálené. Když na jeho „po-
nožky“ pøišla øeè, Robert s neskrývaným 
uspokojením pøednožil, zálibnì pohlédl 
na své kotníky a konstatoval, že takové 
ponožky skvìle souzní se svìtlehnìdý-
mi, béžovými a smetanovými odstíny bot 
a kalhot, což je jeho oblíbená barevnost. 
Na námitku, že ke smokingu a lakýrkám 
pøíliš vhodné nebudou, Robert s úsmì-
vem opáèil, že ke spoleèenským pøíle-
žitostem si po-cho-pi-tel-nì navléká 
skuteèné èerné ponožky! A dodal, že ty 
kérkované jsou jediné ponožky na svìtì, 
které se nemusí prát a štepovat. To jsme 

mu s úsmìvem odsouhlasili, ale ve stej-
ném duchu namítli, že se sice nemusejí 
prát, ale mýt ano. Že se jim navíc musejí 
støíhat nehty, pemzou døít paty a každou 
díru, tøeba od høebíku, musí zalátat chi-
rurg. Že normální ponožky mají tu vý-
hodu, že se po použití nebo poškození 
mohou jednoduše vyhodit. A že si takový 
výdaj, poèítáme-li 26 korun za jeden pár 
ponožek na týden, každý z tìch, co se  
tu na rozpálených pryènách potí, mùže 
dovolit. A jestli už Robert zkusil zahodit 
nohy. Ten úplnì v klidu prohlásil, že když 
si on myje nohy, což snad alespoò obèas 
dìlá každý ze zde pøítomných upocencù, 
tak si zároveò pere ponožky. Takže je-
mu, Robertovi, smrdí buï ponožky nebo 
nohy, ale nikdy obojí. Takže je to v kaž-
dém pøípadì jen polovina smradu. 

Z nejtmavšího kouta potírny to kdosi 
oznaèil jako zajímavý filosofický a logický 
problém, ale byl rychle umlèen. Nás v tu 
chvíli zajímal exponát Robert, ne nìjaké 
intošské kydy. A že bylo co prohlížet       
a objevovat! 

Na pravém zápìstí mìl Robert vy-
tetované luxusní náramkové hodinky       
s hnìdým, výraznì štepovaným kože-
ným páskem. Jak jinak – zlaté rolexky. 
Pochvaloval si jejich dokonalou vodotìs-
nost pro jakoukoli hloubku, kterou do-
káže potápìè pøežít. A naprostou spoleh-
livost, s jakou ukazují dvakrát dennì        
v jakémkoli èasovém pásmu absolutnì 
pøesný èas. Konkrétnì v 11,27 dopo-
ledne a ve 23,27 v noci. Což prý Robert 
pravidelnì kontroluje, když se ten pøes-
ný èas blíží, na levém zápìstí, na sku-
teèných rolexkách – jasnì že zlatých, jak 
také jinak, že? Na krku nosí Robert 
nádherný masivní zlatý vekslácký øetìz. 
V takových se svého èasu  zhlédli tenisté 
a lehcí atleti. Pochopitelnì rovnìž kér-
kovaný. Proto s ním mùže bez obav 
sedìt v potírnì pøi stodeseti stupních      
a øetìz ho nemùže pálit, natož popálit. 
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Stejné pøednosti má i kérkovaná náuš-
nice v Robertovì ušním lalùèku ozdobe-
ná velkým a tedy i velice cenným tøpyti-
vým briliantem.

A protože byl Robert v naší pánské 
saunové spoleènosti nový, a aby si o so-
bì zas tak moc nemyslel, pøevedli jsme 
øeè na tradièní tematické okruhy – na 
politiku, sport, erotiku, byznys, televizi         
a vùbec všemožné pøíhody, drby, stesky 
a samochvály. Na Robertovy kérky jsme 
jen obèas pooèku nenápadnì mrkli.

2/ Robert se žení

Následující pátek se Robert v saunì 
objevil znovu. Postupnì se s naším pøi-
spìním rozpovídal i o intimnìjších as-
pektech svých kérek. Nedávno se ženil  
a on i Eva Marie, nastávající paní R-ová, 
si nechali pøi obøadu v kostele, pøímo      
u oltáøe, vytetovat na prsteníky snubní 
prstýnky. A aby to bylo stylové, tetovalo 
se v té èásti obøadu, kdy si snoubenci, 
jak káže tradice a ritus, vymìòují prstýn-
ky. Robert se ženil už poètvrté, a tak má 
na prsteníku, tam kde mívají ženáèi svìt-
lejší proužek neopálené kùže, žlábek.   
To víte, nechat si po prvním rozvodu vy-
brousit snubní prsten až do masa, pak si 
nechat vytetovat další prsten, a pøi dru-
hém rozvodu zase vybrousit, a znovu 
vytetovat a pøi rozvodu zase vybrousit – 
to nemùže nezanechat následky.

Ètyøikrát rozvedený psycholog z man-
želské poradny, usazený v nejtmavším 
koutì potírny,  tiše a po svém zvyku 
ponìkud „mimo mísu“ podotkl, že pro nìj 
byla každá manželka také „zbrusu“ no-
vá, i když to jinak byly nìkolikanásobné 
„ojetiny“. A podivil se, že si Robert všech-
no ještì zhoršuje broušením a trvalými 
zdravotními následky na prstenících! Ro-
bert mlèky pokýval hlavou a pokraèoval, 
že když mu v kostele mistr kérkaø do 

tøikrát broušeného a tedy už viditelnì po-
nièeného žlábku tetoval v poøadí již ètvrtý 
snubák, klel pøi tom tak nekøes�ansky,  
že ho musel pan faráø nìkolikrát pøísnì 
napomenout a nakonec i zchladit svì-
cenou vodou. 

Nejvíc se kérkaø vztekal pøi tetování 
miniaturních kaligrafických èísel datumu 
svatby a spletitých ornamentù obou 
monogramù. Øval, že už kérkoval lecja-
ké tìlesné partie, všemožné škvíry, kož-
ní i pøedkožní záhyby, výdutì, pøevisy, 
bradavky, rty i pysky, ale v tak zde-    
vastovaném terénu, jakým byla škar-    
pa na Robertovì prsteníku, prý ještì 
nikdy. Kérkaøe to pokropení svìcenou 
vodou tak rozhodilo, že prstýnky zamìnil          
a omylem vytetoval Robertovi na prste-
ník jeho vlastní monogram R.R. a ne-
vìstì zase ten její E. M. R. Když to 
snoubenci zjistili, tak Robert prohlásil, že 
si ty prsty radìji nechají uøíznout, pøe-
hodit a se správným prstýnkem znovu 
pøišít, než aby si nechal znovu brousit 
žlábek. Poslednì se prý pøi rozbrušování 
málem poèural bolestí, protože se mu na 
nìkolika místech rozbrušovaèkou pro-
brousili až na kost. A køièel, že se proto 
tentokrát žení v kostele, aby si rozvod  
co nejvíc ztížil a nebyl po èase opìt        
v pokušení vymìnit partnerku za mladší, 
krásnìjší a bohatší. Za ten malér ji te-
térovi vytetoval takovou, jakou mu žád-
nej plastickej chirurg neodpáøe ani ne-
odbrousí.

Ke svatbì neodmyslitelnì patøí i sva-
tební noc, líbánky a posléze pravidelný 
manželský sex. Proto si Robert nechal – 
opìt z praktických dùvodù – vytetovat 
nejen už zmínìné ponožky, luxusní ho-
dinky, øetízek, náušnici, prstýnek, ale        
i prezervativ. Pøirozenì že na penis!  
Kam asi jinam! 

Jen jsem tu absurdní kuriozitu uslyšel, 
hned mì napadlo to, co snad každého, 
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že to musel být pro tetéra tìžko splni-
telný úkol, protože prezervativy bývají 
prùhledné, a prùhlednost se, jak každý 
uzná, tetuje velmi obtížnì. Ale mistr tetér 
„prý“, podle Robertových slov, pøesto 
uspìl! Proè øíkám „prý“? Protože nám 
bylo jaksi trapné požádat Roberta, aby 
kolektivu sauny ukázal výsledek tetérovy 
práce „in natura“, protože na splasklém     
a svraštìlém „údu“ nebyl vytetovaný pre-
zervativ dobøe vidìt. Ani pøi prohlídce      
z nejbližší možné blízkosti! Pozor, aby 
nedošlo k nìjakým zbyteèným pøedsta-
vám a dohadùm – ohledání jsme pro-
vádìli jednotlivì, velice zblízka, ale bez 
dotyku a velice nenápadnì! Maskovali 
jsme to rùznì. Jako nedopatøením nám   
k Robertovým nohám upadlo mýdlo, pod 
jeho palandu zapadl masážní kartáè, 
zakutálelo se víèko od masážního krému 
a tak podobnì. Takže se ta naše (bo-
hužel neúspìšná) rekognoskace odehrá-
la bez sebemenší délkové a objemové 
Robertovy reakce!

Mistr tetér „prý“ dosáhl pøesvìdèivé 
iluze nasazeného prezervativu tím, že 
Robertovi vytetoval na penis svìtelné 
odlesky, které prezervativ, zvlhèený nebo 
popatlaný lubrikantem, v intimním osvìt-
lení ložnice odráží. A dokonalost vý-
sledku „prý“ mistr tetér podtrhl tím, že 
nezapomnìl ani na takový drobounký 
detail, jakým je výrobní èíslo prezerva-
tivu na gumovém kroužku, kterým pre-
zervativ konèí. Našli se mezi pøítomnými 
saunery pitomeèkové, kteøí reptali, že 
prezervativy pøeci žádná výrobní èísla 
nemají. Takové Robert upøímnì politoval, 
že to jsou bohužel ti „s malým“. Jistì si 
dovedete pøedstavit, jak jsme se my, 
kteøí se nezeptali, rozeøvali smíchy! Pøi 
pohledu na ty protáhlé nachytané ksich-
ty s bezradnì pootevøenou hubou jsme 
fakt nevìdìli, kdy pøestat.

Bìhem Robertova vypravování o te-
tování prezervativu mnì vytanula na 

mysl ještì jiná svìdivá otázeèka. Vy zku-
šenìjší dobøe víte, že ten typ odleskù, 
který Robert na kérkaøi požadoval, vrhá 
jen prezervativ nasazený a vypnutý.        
A že tetování pøeci jenom bolí. Což je 
vjem výraznì antierektivní, protitopoøivý, 
zejména pùsobí-li dlouhodobì. Tedy – 
pokud není tetovaný š�astnou náhodou 
masochista. Jistì mi také odsouhlasíte, 
že pro-aktivní, pro-topoøivé okusování pøi 
orálu je spíše apartní než bolestivé, a že 
se s anti-erektivním, proti-topoøivým 
bolestivým bodáním kérkovací mašinky 
opravdu nedá srovnat. Ale nechtìl jsem 
být za pitomeèka, a tak jsem zpocený 
horkem a zvìdavostí mlèky èekal, jestli 
se o tomto detailu Robert zmíní, a jak       
z toho problému s kérkaøem vybruslili. 
Jako vcelku zøejmé a logické øešení se 
nabízelo použít hezkou a zkušenou kér-
kaøku. Èím víc sexy, tím lepší. A kérkovat 
po kratinkých etapách, dokud napnelis-
mus drží, dokud ubodán neklesne.

Jenže problém se ukázal jako mno-
hem zásadnìjší. Lékaøi, injekce a vùbec 
prostøedí, které by� jen náznakem pøi-
pomíná lékaøskou ordinaci, Roberta 
nesmírnì stresuje. A tetovací studio se 
od lékaøské ordinace pøíliš neliší. Jedni    
i druzí, tetéøi i lékaøi, mají na rukou kvùli 
AIDS gumové rukavice, roušky, nìkteøí 
poserové dokonce potapìèské brýle        
a chirurgické odìvy. Jedni i druzí použí-
vají ostré zraòující nástroje, antibakte-
riální desinfekci páchnoucí špitálem atd. 
„No pøedstavte si, pánové,“ rozjaøil se 
Robert pøi vzpomínce na nejobtížnìjší 
fázi své výzdoby, „že byste napøíklad       
u zubaøe, když vám piští a hlodá v zubu 
vrtaèka, mìli udržet øádnì vypnutý pre-
zervativ. Trvalo celou vìènost, než se   
mi podaøilo najít skuteènì nádhernou       
a neuvìøitelnì sexy kérkaøku, která byla 
ochotná tetovat mì bez roušky, bez ru-
kavic, bez smradlavé desinfekce a bez 
šatù… Ano, musela být úplnì nahá!        
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A k tomu všemu musela umìt – kromì 
mistrovského zvládnutí tetérského umìní 
– vést se mnou eroticky zastøeným ve-
mlouvavým hlasem ten typ konverzace, 
za který chlapi na erotických telefon- 
ních linkách platí nekøes�anský prachy. 
Jinak to prostì nefungovalo. Byl to, pá-
nové, suverénnì nejdražší prezervativ 
na svìtì. A málem jsem mìnil nevìstu.         
No, naštìstí to byla lesba…“ 

Rozpaøenou atmosféru narušila ná-
mitka, která opravdu stála za zamyšlení. 
Že tetovaný prezervativ možná zdobí, 
ale rozhodnì neplní funkci. „Ale plní!“ 
odpálil námitku Robert. „Partnerka je 
uvolnìnìjší, protože to dìlá s ochranou, 
a tedy bez rizika. Není tam to trapné 
hledání krabièky v šuplíku nebo po kap-
sách županu, odpadá obtížné a hluèné 
sundavání obalu, nezdržuje nasazo-
vání… A bez gumy je to pøirozenìjší        
a rozhodnì pøíjemnìjší! No nemám prav-
du?“ rozesmál se, a než jsme se staèili 
zeptat na etické a epidemiologické as-
pekty pøedstírané ochrany, na zradu dù-
vìry v nejcitlivìjší oblasti mezilidských 
vztahù, práskl Robert dveømi potírny, 
skoèil do bazénku s ledovou vodou, vy-
sprchoval se a odkráèel.

3/ Jak Robert rostl do krásy

Pøíští pátek dorazil Robert znovu a bi-
zarní kérkaøská zpovìï pokraèovala.   
Na úvod se nás, upocencù barvy bal-
kánského sýra, narcistnì, a vlastnì i do-
cela urážlivì, otázal, co øíkáme jeho 
skvìlému opálení. My, saunerští mazáci, 
jsme na sebe mrkli a jakoby po stranì  
se nad jeho ješitností posmìšnì ušklíbli. 
Robertovi to, jak jsme chtìli, samozøejmì 
neuniklo a srdeènì se rozesmál. Ukázal 
pøitom nádherný, dokonale pravidelný 
snìhobílý chrup. Kompletních 36 vlast-

ních zdravých zubù. Žádný porcelán! 
Mùžete mi vìøit, já mám bráchu zubaøe.

A pak nás dostal, a to úplnì všechny, 
když prohlásil, že jeho úžasné bronzové 
opálení je také tetování! „Cože?“, vyhrkli 
jsme. „Fakt jo, opravdu nekecám. Já 
jsem totiž od pøírody témìø albín. A i když 
jsem na Riviéøe po celou letní sezónu 
neopustil pláž a griloval se na slunci   
tak, že jsem mìl na 50% tìla spáleniny 
druhého stupnì, dosáhl jsem pouze 
toho, že mnì mírnì ztmavly bradavky. 
Když se mi pak po sezónì podaøilo od-
moèit a sloupat tmavì hnìdé popáleni-
nové strupy, zùstaly mi po nich na kùži 
ostøe ohranièené jasnì èervené skvrny. 
Na kùži bílé jako brynza. No bylo to  
nìco pøíšernýho! Vypadal jsem jako 
èervenobílý dalmatin, kterého jsem mu-
sel každé ráno, abych mohl mezi lidi, 
pøemaskovat ‚opalovacími‘ krémy na 
irského setra…

Zachránil mì geniální nápad s celo-
plošným tetováním. Takový zákrok jsem 
pochopitelnì nemohl absolvovat najed-
nou. Šlo to pìknì postupnì, abych se 
dobøe hojil a charakteristické ‚opálení‘ co 
nejlépe využil. 

Nejdøív jsem byl za golfistu. To jsem 
mìl hnìdý jen oblièej, krk a pøedloktí. 
Prostì to, co golfistovi vykukuje z trièka  
a co neochrání golfová èepice. Od ka-
maráda golfisty jsem si pùjèil jetý bag     
s kompletní sadou holí, golfové obleèení 
a obutí a hurá na pláž. Dvakrát jsem pro-
šel s bagem tam a zpátky pøed lehátky    
s nabídkou luxusních krasavic ‚oben 
ohne‘, a pøedstíral jsem, že nìkoho hle-
dám. Pak jsem se pøed nimi svlékl do 
plavek, pøedvedl typické golfové opálení 
– holky nejsou blbý – a bylo hotovo. Ná-
sledovala neuvìøitelná smrš� erotických 
úspìchù. To víte golf, to je symbol pra-
chù a zahálèivého luxusu. Tedy pro part-
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nerky golfistù, pro golfisty ne. To by ne-
mìli to charakteristické opálení, a ani ty 
prachy…

Pak jsem se nechal opálit na profi 
cyklistu – za úèastníka Tour de France. 
To mi pøibylo opálení od spodní tøetiny 
stehen – tam, kde konèí nohavièky cyk-
listických kra�asù – dolù pøes kolena      
a lýtka k rantlíku cyklistických ponožek. 
Tohle opálení ženy kupodivu spíš od-
puzovalo. I když jsem pøišel s èepièkou   
s logem Armstrongovy stáje, krasavice 
po mnì hodily oèkem a hned vìdìly své: 
„Zase jedno pako, které kvùli tréninku     
a regeneraci zapomíná opravdu žít.        
A když pravidelnì nevyhrává, je to pøíj-
movì sotva prùmìr. No, a když má èas 
se flákat na pláži, tak to s tìmi prémiemi 
za vrchaøské spurty a etapová vítìzství 
taky nebude žádná sláva.“ 

Taky jsem tu ‚cyklistickou‘ etapu co 
nejvíc zkrátil. 

Následovalo opálení typu surfaø. Sur-
faøi nosí jenom šortky, a tak jsem mohl   
s opálením pomalièku finišovat. „Surfaøe“ 
jsem mìl nejradši, protože jsem mohl   
na zádech uplatnit eroticky zamìøený 
vizuální poutaè. Kérkaøka mi na zádech 
vynechala v opálení svìtlejší náznak 
ženských rukou s extaticky za�atými 
prsty. Nevìøili byste, pánové, kolik koèek 
se zajímalo, jestli to ne-opálení vzniklo 
opravdu tak, jak si myslí – pøi nekoneènì 
dlouhém milování. Ta symbolika zabírala 
naprosto neuvìøitelnì! Kam se hrabalo 
období ‚golfisty‘. To po mnì šly vìtšinou 
vypoèítavé frigidní mrchy, ale v období 
surfaøe mi ty ruce na zádech málem 
zhnìdly i bez tetování. 

Když jsem skonèil s opálením ‚surfaø‘ 
a postoupil do závìreèné opalovací fáze 
‚nudista‘, zopakoval jsem ten fór s ru-
kama ještì vzadu na pùlkách. Opálení 
na ‚nudistu‘ šlo využít  jen na nuda plá-
žích, a fungovalo stejnì jako „surfaø“, 

jenže tady jsem se erotickým útokùm 
musel obèas úpornì bránit. To víte, na 
nuda pláže chodí všechny vìkové sku-
piny všech sexuálních orientací – roz-
hlédl se po nás kriticky – asi jako do 
sauny. Kdežto surfování, to je sport 
moderního dynamického mládí!“

Robert se spokojenì protáhl a prohlá-
sil: „Konec dobrý, všechno dobré,“ vstal,  
setøepl z holé lesklé hlavy spršku potu, 
zabouchl za sebou dveøe potní míst-
nosti, skoèil do bazénku, osprchoval se   
a odkráèel.

4/ Robertova nevìsta

Následující pátek nám Robert povy-
právìl o své nové ženì. „Prý“ je to mla-
dinká èernovláska, pøekrásná a velice 
bohatá, když už má být Robertovou 
definitivní manželkou. Ale nejen to. On     
v ní hledal a našel i sobì rovnou. Ochot-
nou nechat se po manželovì vzoru ori-
ginálnì okérkovat. O snubním prstýnku 
jsem se už zmínil. Hned po svatbì si ne-
chala vytetovat na lalùèky vkusné drob-
né briliantové náušnice, na levé zápìstí 
zlaté dámské hodinky, na krk jemný zlatý 
øetízek s medailonkem. Kdybyste me-
dailonek umìli otevøít, byly by vidìt dvì 
krásné ženské tváøe. Sexy Evy a Panny 
Marie. Zlatým høebem jejího „bodysignu“ 
byly efektní, i když trochu ordinérní 
kérkované punèochy. Takové ty velice 
øídce tkané do jemného dekorativního 
vzoru. Nahoøe na stehnech s hustìji 
tkaným širším pruhem ukonèeným drob-
nou apartní krajeèkou. Barvu vzoru, tedy 
i barvu pøíze punèoch, zvolila Eva Marie 
velice promyšlenì. Souhlasila s tím, že  
si nechá vykérkovat dlouhé rajcovné 
punèochy, v tom se Robertovi podøídila, 
ale jen pro období plesù, koncertù, 
diskoték a mejdanù. Vymínila si, že je  
na konci spoleèenské sezóny zase 
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svlékne. A toho tahle inteligentní, dobøe 
pigmentovaná èernovláska dosáhla jed-
noduše tak, že si na jaøe párkrát zdøímla 
v solárku a bylo vymalováno. Punèochy 
v tmavém opálení beze stopy zmizely! 
No uznejte, vždy� by byla v létì na Azu-
rovém pobøeží nemožná, kdyby se po 
pláži promenovala v plavkách a dlouhých 
šantánových punèochách! To musel 
uznat i Robert.

I s ostatními kérkami to zaøídila velice 
rafinovanì. Kérkované náušnice byly tak 
malé, aby je zakryly náušnice skuteèné, 
stejnì tak hodinky. Když si nasadila sku-
teèné, nebyly pod nimi ty kérkované vi-
dìt. Pøes každý kérkovaný prsten mìla 
prsten skuteèný, což platilo i pro snubák. 
Pouze øetízek s medailonkem panenky 
Marie jí dìlal problémy. Krycí zlatý øetí-
zek sebou pøi chùzi házel a s tím teto-
vaným málokdy lícoval. Takže si ten ne-
poslušný øetízek buï pøilepovala na kùži, 
mìla pøes nìj šáteèek nebo jenom ruku 
– když nemìla rolák…

Robert se na chvíli odmlèel a pak se 
nám s neèekanou upøímností svìøil, že 
Eva Marie to kérkování podstoupila nej-
spíš jenom kvùli nìmu. Aby mu udìlala 
radost, aby mìli jako pár nìco, co je jen 
jejich, aby si Roberta pøipoutala tím, co 
ho tak fascinuje.

Popáté ženatý psycholog z manžel-
ské poradny odbornì zamumlal: „…aby 
se stala souèástí jeho nar-cist-ní i-den-
ti-ty. A možná ještì víc proto, aby kon-
kurentky vidìly, že k sobì s Robertem 
patøí opravdu nerozluènì – a za jakou je 
to cenu!“ 

A Robert v neèekanì upøímné intimní 
zpovìdi pokraèoval: Prozradil nám teto-
vání, které si nechala Eva Marie udìlat 
pro ty nejdùvìrnìjší chvilky ve dvou. 
Tetování tìch nejintimnìjších míst a 
erotogenních zón totiž na Roberta pùso-
bilo jako to nejúèinnìjší afrodisiakum.     

A tak se nejrafinovanìjší erotickou po-
mùckou Evy Marie R., a byl to její vlastní 
originální nápad, stala èerná krajeèková 
tanga. A opìt dvojmo. Pro cudnou Marii 
tanga z butiku s erotickým prádélkem, 
pro prostopášnou Evu tanga tetovaná. 

Robert se pøi té vzpomínce uvolnìnì 
opøel nahými zády o rozpálená prkna       
a ani si nevšiml, jak to zasyèelo. Vzpo-
mínkou byl úplnì pohlcen. Témìø bylo 
možno rozeznat tetované odlesky na  
prezervativu: „Pánové,“ zasnil se Robert, 
„tahle kérka vyžaduje moji pravidelnou 
péèi. Od chvíle, kdy se kérka zahojila, 
musím peèlivì hlídat výšku podrostu      
a speciálním strojeèkem v nìm vyholovat 
krajkový vzoreèek tak, aby dorùstání 
jemnì a rafinovanì lícovalo s krajeèka-
mi, s designem krajek svrchních kalho-
tek... Øeknu vám, je to s tou francouz-
skou zahrádkou nároèná, ale nádherná 
piplaèka!“ 

Do zasnìné, kolektivnì prožívané 
intimní chvilky Emil prohlásil, že by úplnì 
staèily jedny tanga, ty skuteèný…, stejnì 
je svlíkne a de se na vìc, no ne? 

Nejspíš to byla cílená provokace, 
chlubílek Robert už ho asi pìknì štval.    
A byla úspìšná. Potírna se rozeøvala 
smíchy a chlapi zaèali jeden druhého 
pøekøikovat, aby tomu moulovi Emilovi 
vysvìtlili všechny rafinované nuance 
erotického prádélka a dùležitost milostné 
pøedehry. Zejména pro muže. Padaly 
vìty a výkøiky:

 „To ti stará nikdy v životì nedìlala 
striptýz? No to seš teda chudák!“  

„Mì tì, èoveèe, vzruší už jen ta pøed-
stava, že maj tetovaný tanga poklopec, 
který není kvùli vyndavání, ale zanda-
vání!“ 

„Víš ty, jakej to je pro mì rajc, teto-
vaný ‚bordel punèochy‘ a ‚tanga‘, když 
mì na ženský nejvíc vzrušuje erotický 
prádélko. Máš ji pohmatem úplnì nahou, 
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ale vizuálnì poøád rajcovnì odìnou.      
To je geniální popøení anglického pøí-
sloví, že nemùžeš dort jíst a zároveò ho 
mít!“ 

„Ty vole, vzrùšo je už jen to, když jdeš 
se starou po pláži, a ty jediný víš, že má 
pod plavkama tetovaný tanga s dekora-
tivnì sestøíhanou francouzskou zahrád-
kou!“  

„Kdepak, ještì vìtší rajc a sranda je, 
když ji vypustíš na nudistickou pláž jen    
v tìch tetovaných, a ty jediný víš, že je 
ve skuteènosti nahá.“

„No jo, to je fakt. A vzrùšo o to vìtší, 
když vidíš, jak si hladovì pokukující 
chlapi nejsou jisti, jestli pøi delším kroku 
dámy opravdu zahlédli, jak se v krajko-
vých tangách, v tom šlicu vpøedu, za-
blýskla vlhká rùžová.“

Chlapi se ještì drahnou chvíli pøed-
hánìli ve stále bizarnìjších fantaziích, 
kde všude by nahou Robertovu man-
želku v tetovaných tangách „vypustili“,  
až to manželský psycholog nevydržel      
a pokusil se vrátit je do reality: „Ale 
pánové, tetovaná tanga nejsou pro ve-
øejnost, to je stimulující erotický podnìt 
zamìøený výhradnì na intimního part-
nera. To vám nedošlo, že má Robert ten 
svùj vytetovaný prezervativ taky jen pro 
doma, že ho na veøejnosti nepøedvádí?“ 
Ale jeho slabý profesionálnì chlácholivý 
hlas pøehlušil øev prasáka Boøka, který 
se z rohu druhého štoku pokusil o chla-
pácký vtip, jako vždy neúspìšnì, a do 
vcelku jemných erotických pøedstav šlápl 
sloní nohou: „Vzpomeò si, ty vole, na 
kérkované ponožky!“ øval na Emila jako 
tur, „kérkovaný tanga mají stejnou vý-
hodu – nemusej se prát ani sundávat. 
Umeje si a má vypráno. Takový tanga si 
nemùžeš ani pochcat, ani posrat. Pøi 
rychlovce nezdržujou! – to jsou, ty ma-
kovèe, samý pozitiva!“ A nastalo ticho.

Po chvilce Emil prohlásil, že si stejnì 
myslí, že jedny tanga staèej. Ale že se 

po našem proškolení pøiklání spíš k tìm 
tetovanejm. Teda u bokovky. Stará a� dál 
nosí ty vytahaný bombarïáky, aby se ne-
musel koukat na ty její karfiolový stehna 
a zadek.

A rozjelo se nové téma – bokovky. 
Pøedevším otázka, kterak v našich letech 
zahnout a nemuset za to platit ani moc 
neinvestovat. K tomu mìl každý co øíct, 
takže se Robert ocitl na druhé koleji. 
Chvilku se ještì pokoušel zaujmout své 
nejbližší sousedy tím, že prý nedávno 
zvažoval, když vidìl mužnì huòatý hrud-
ník Jamese Bonda, alias Pierce Bros-
nana, že si nechá kolem bradavek vyte-
tovat alespoò nìkolik èerných chlupù,  
ale pak si prý gratuloval, že s tím poè-
kal, protože dnes je „in“ nový James 
Bond, Daniel Craig, a ten je úplnì holý… 
Poslední, co jsem zaslechl, bylo, že si 
jeho Eva Marie nechala vytetovat na rty 
nejoblíbenìjší odstín tmavì rudé rtìnky.

Ani jsme nepostøehli, kdy Robert ten 
pátek odešel. Od té doby se neukázal.

5/ Epilog

Po nìkolika týdnech jsem se v Azylu 
søeèil s jedním známým, a ten mi vyprá-
vìl, že se Robert R. bude asi rozvádìt. 
Trvá prý na tom, aby si Eva Marie ne-
chala vytetovat doprostøed dolního rtu  
na kérkovanou rudou rtìnku „intimní“ 
nažloutlou kalnou kapièku. Jistì tušíte 
kapièku „èeho“. Ale Eva Marie prý ne-
chce. Svolí jedinì tehdy, pokud si Ro-
bert nechá na horní i dolní ret vytetovat 
chøipkové opary v plném rozpuku. Bude 
to dùkaz, že ji opravdu miluje, protože 
tím ztratí alespoò trošièku na své do-
konalosti a odpudí tím alespoò èást 
svých fanynek. A Eva Marie nebude 
muset tolik žárlit.

Ale Robert opary nechce. On to bude 
pøece jenom ubohej pošahanej narcistní 
hajzl.
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