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EDITORIAL 1

A znovu polaskal kámen.

Jaromír Komorous

Letní dvojèíslo Plže je vždy trochu 
zvláštní, nikdy není rubrikové a pokaždé 
má pøipomínat cosi jako almanach let-
ního ètení. To samozøejmì neznamená, 
že pùjde o nìjakou odlehèenou èetbu, 
aèkoli i na humoristickou rovinu v nìm 
obvykle dochází. Nebo by alespoò mìlo 
docházet. Nejednou se ovšem mùže 
pøihodit, že i do prázdninového poètení 
mùže jako by zabloudit ponìkud neve-
selá tónina. 

Tou také zaèneme. Do letního Plže 
zaøazujeme i dva texty z literární pozù-
stalosti: jednak výteènou povídku loni 
zesnulého Jaromíra Komorouse (jehož 
cyklus Katastrofy se žel uzavøel v èerv-
novém èísle èasopisu), jednak vìtší bás-
nickou skladbu nìkdejšího kmenového 
autora našeho mìsíèníku, totiž Luboše 
Vinše. Pokud kupøíkladu z literárního 
odkazu Josefa Hrubého nemáme v Plži      
k dispozici v dané chvíli zhola nic (aè    
se mluví o truhlách básníkových ruko-
pisù), z textù blatenského poety (a pro-
zaika), zvláštì z jeho juvenilií a veršù 
staršího data, mùžeme uspokojivì vybí-
rat. Pochopitelnì s politováním, že se 
tento tvùrce jejich uveøejnìní již nedožil.

Mluvíme-li o plžím zásobníku, už delší 
èas si v nìm lebedí básnì Štìpána 
Kuchleie, který øadu let v èasopise hojnì 
publikoval, delší dobu však už žije v za-
hranièí. Jeho skladbu Chiméra  chceme 
už dlouho otisknout, teprve nyní se však 
pro ni našel prostor. Nezaslouží si totiž, 

aby zùstala ležet ladem. Jsme-li u veršù, 
jen znalci západoèeského písemnictví 
vìdí, že též Ivo Fencl básnicky høeší; 
vìzme, že zde otištìné øádky naopak 
vznikly nedávno. 

Vždy potìší, když se v našem èasopi-
se objeví nové autorské jméno. Takovou 
plží premiéru si na stránkách prázdni-
nového Plže nyní mùže užít klatovský 
sochaø Václav Fiala: jak vidno, též sati-
rický básník. Naopak Miroslava Sulana 
co prozaika dobøe známe z jeho hojných 
pøíspìvkù: vítáme jeho novou povídku     
a na okraj poznamenejme, že se v tomto 
dvojèísle soubìhem š�astných náhod 
sešli hned dva Klatované.

A co zbývá a co dokresluje charak-  
ter dovolenkového Plže jako uèinìné 
ètenáøské všehochuti? Další, poznovu 
úsmìvnì humoristický pøíbìh z cyklu      
o Dezolátovi z pera Terezy Èermákové.  
Jeho žánrovým protìjškem je vážná, 
hloubavá úvaha Petra Kersche o Boží 
podstatì a o tom, co ji obklopuje – a ko-
neènì insitnì všednodenní a každo-
dennì insitní rozmarné vyprávìní Marka 
Velebného „ze života“. Je o nìco delší 
než ty, které jindy publikujeme v autor-
ské rubrice Veleboviny – a proto ho na-
lézáte v letním dvojèísle. 

Víc pøíspìvkù se do tohoto Plže opìt 
nevešlo, leè i tak mùžeme našim ètená-
øùm popøát, a� jejich (i naše) léto budiž 
pochváleno! Všichni se ale tìšme i na 
babí léto se záøijovým Plžem.
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Sundej svùj pytel
Jaromír Komorous

Vìdìl, že to tak dopadne. Od prvního 
dne. Pøi náhodné vycházce po zdejších 
kopcích zabloudili k výraznému skalnímu 
útvaru táhnoucímu se høebenem k nej-
vyššímu bodu tohoto komorního pohoøí. 
Až do této chvíle mu pøipadalo témìø 
smìšné nazývat místní obliny horami.     
A pak si sáhl na bílý vápenec skály, jež 
svítila do okolní krajiny jak krásné zuby   
z dívèího úsmìvu, høejivì a vyzývavì 
zároveò. Hmátl po té skále automaticky, 
zkrátka protože tu byla, a ucítil pod 
svými prsty výstupky øíkající si o pevné 
uchopení. A v náhlém studu, že o nìm 
kdy pochyboval, poprosil to horstvo         
o prominutí.

„Tady je práce alespoò na ètrnáct 
dní,“ øekl láskyplnì jeho druh a ustoupil 
nìkolik krokù do lesa. Pozoroval reliéf 
skály a podvìdomì si pøi tom prolamoval 
prsty. „Bože mùj, celých ètrnáct dní. 
Konec hnípání.“ Ale to už byl zase tìch 
nìkolik krokù zpìt a za chvíli pìt metrù 
nad zemí.

Usmál se jeho horlivosti a znovu 
polaskal kámen. Nespìchal. Popošel pár 
metrù pøi úpatí vápence a oèima ohle-
dával nástupy jednotlivých cest. Tady 
ruka, tady noha… Horolezecké skoby 
vyènívaly nad hladké plotny a logicky 
ukazovaly prùstup k vrcholu. Hezké le-
zení. Èert mi byl tohle dlužen, pomyslel 
si shovívavì.

Podíval se po matném únorovém 
slunci a odhadoval èas. Vìènì nenosil 
hodinky. Nesnesl je na ruce. A výšce 
sluníèka vìøil snad více než ozubeným 
koleèkùm na zápìstí. Uvìdomil si, že 
zde, v tomto kraji, nejsou oni dva proto, 
aby se brodili zapomenutým snìhem      
a závìjemi lupení, ale aby dennì od-
vedli své síly zaøízení, na jehož repasi 

èeká celá na kolenou kleèící energetika 
tohoto sousedního státu. Budou muset 
už na autobus a pak na svou noèní smì-
nu.

„Pojï už, Jíro,“ houkl do stìny. Kama-
rád stál dosud na výstupku, na kterém 
ho vidìl pøed chvílí. Jen tak zadarmo se 
skálou neprochází.

Jíra naposledy pøejel rukou po vyhléd-
nutém chytu, jako by si jej chtìl zafixo- 
vat do pamìti, a nìkolika kroky se vrátil  
na zem. „Bez vercajku to nepùjde,“ øekl. 
„Bez vercajku sem už nejdu.“

Potom se vydali na zpáteèní cestu.

V té desítce kilometrù vyhøátým auto-
busem se znovu vyznali ke své lásce     
k horám, k vášni pít vzduch a poslouchat 
ticho jako nejvìtší symfonii. K té lásce, 
která je svedla dohromady na chodníky 
tìchto malých hor a dovolila jim alespoò 
trochu zapomenout na ubíjející jedno-
tvárnost montážnického života, na vìè-
ný kolotoè stavba – ubytovna a snad        
i hospoda, protože… Tìžko nìkomu ne-
zúèastnìnému vysvìtlovat, že pracovní 
den nekonèí po osmi, nýbrž po dvanácti 
hodinách a že ubytovny jsou ke všemu 
natolik neosobní, že kdejaká špelunka     
ti pøipadá jako perfektnì zaøízený salón,   
je tam alespoò kam si sednout a vìtši-
nou i ta tolik proklínaná televize.

U jednoho takového stolu se domluvili 
a pøi noèních šichtách trhali ze svého 
denního spánku nìjaké hodiny a chodili 
ven. Tehdy, asi to bylo v Dukovanech, 
mìli okolo sebe Èeskomoravskou vrcho-
vinu se svými lesy. Tady pøece jen o pár 
metrù povýšili.

Vìdìl, co teï bude následovat. Jíra 
odjede na víkend domù, je na nìm øada. 
Jak náramnì se to hodí. On, jemuž bude 
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souzeno zùstat pøes nedìli na stavbì, 
bude pøehazovat myšlenky jak sekáè 
seno, nervóznì a trochu se strachem,   
to aby k nìmu nepøišla nìjaká bouøka     
a všechno neznièila.

Ještì v nedìli ráno, když pøijel z po-
slední noèní smìny toho týdne a zna-
vený a nevyspalý ulehl ve svém pokoji   
k dopolednímu spánku, pøehrával si své 
soukromé kino na bílý strop nad sebou, 
kino, které se odehrálo pøed deseti lety 
na Kežmarském štítì ve Vysokých Ta-
trách a znovu vidìl ten špièatý kámen, 
jak èní ze stìny a pøímo zve jeho prsty    
k zaklesnutí, prsty, které se tøesou už 
køeèí a zoufale tápají po opoøe, ale kte-
rým poøád ještì svaly, kontrolované zra-
kem a mozkem, rozkazují hledat dál, 
protože ten kámen je na první pohled 
neøád, „lokr“. Ale pak pøišla ta chvíle, kdy 
svaly už kašlaly na signály mozku a vy-
mrštily prsty v poslední nadìji k tomu 
špièatému lákadlu, a protože to bylo sku-
teènì jen lákadlo, nebylo tu nic, co by ho 
udrželo ve stìnì, a on ji najednou vidìl  
z úhlu, který z duše nenávidìl. Ale když 
je èím nenávidìt, ještì to jde. A pak už 
jen doufal, že skoba, kterou si zatloukl   
o pár metrù níž, ho udrží a kamarád na 
druhém konci lana bude pøipraven. Když 
se probral na verandì Brnèálovy chaty, 
mìl chu� se utopit, hned, na hladinu Ze-
leného plesa právì hledìl. Neudìlal to, 
protože mu nìjak nepatøily nohy.

Zaèal pak chodit s jizvami po stranách 
kolen a vrátil se k lyžím, zaklekl do ká-
noe a vymodlil si syna. A teprve s ním  
se vloni a pøedloni znovu rozjel na 
„špièaté“, jak jeho kluk Tatry nazval. 
Pozoroval je ale zpovzdálí, z dolin a tu-
ristických cest, a když nìkoho potkal     
se smotanou panenkou lana na zádech, 
odvrátil se. Ne, mám rodinu a nemám   
na to, už na to nemám, tøicítka se mi 
pøeøítila pøes hlavu a jsem chodec, øíkal 
si, ale nebyla to pravda. Byl taky tulák  
po hvìzdách, to zatajil. Vìènì na cestì, 

øíkala jeho žena. A pravda byla prostší. 
Mìl strach. Ale to se moc nenosí.

A kdo mìl nìkdy strach deset let, ten 
ví, co je to za bøemeno, jak tìžké je se   
s ním vyrovnat a nepøipadat si sám sobì 
jako srab. Kdejaký film s horolezeckou 
tematikou hltal jako náhražku za své 
neuskuteènìné plány, ale jediné, k èemu 
pomohly, bylo, že nesnášel neèinné do-
volené u moøe.

Jako na trní byl v pondìlí ráno v práci. 
Až když pøijel z domova Jíra a shodil    
mu k nohám nazdìný kletr s lezeckým 
náèiním, øekl fajn. A vìdìl, že èas uzrál.

Týden ranní smìny jim pøipadal zby-
teènì dlouhý. Za dva, tøi veèery seštu-
dovali prùvodce lezeckých cest po této 
oblasti a zbylo jim zase jen èekání. Tìšili 
se jen z toho, že každým dalším dnem 
se pøibližují jarnímu poèasí, a prosili silné 
vìtry, které zde témìø bez ustání vanou, 
aby jim kámen osušily. Mokrý vápenec je 
zrada, stejnì jako mokré, našlapané 
podrážky bot, to vìdìli oba.

Znovu si pøed sebou pøedstavoval 
skálu, na kterou se chystali. A poøád  
pøed sebou vidìl krásný, soumìrný pilíø, 
vražený do okolního lesa jako pøedek 
vysoké fregaty do vln moøe, a jeho oèi se 
znovu radily s nohama a rukama, jestli 
ano èi ne. Radily se až do zaèátku 
dalšího týdne, kdy je koneènì vláèek 
vyhodil pod horu a on stoupal mlèky       
a rychle úboèím, nedoèkavì a zakøikle 
zároveò, úboèím až na temeno hory, kde 
rozkroèmo stála skála a pod ní, všude 
kam oko dohlédlo, byly rozesety jako její 
bílé dìtièky snìženky.

„Je jako nevìsta v naèinèaných ša-
tech se závojem,“ øekl Jíra, který ho 
došel a on uznal, že toto pøirovnání je 
pøíhodnìjší. Ano, jako nevìsta a na nás 
je, v jaké roli na této svatbì vystoupíme.

Vydýchávali na provizorní lavièce        
a nasávali vùni hory.

„Ten pilíø, viï, ten je,“ øekl a hlavou 
pohodil smìrem k svému pokušení.
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„Je tvùj, když chceš,“ odpovìdìl Jíra. 
„Je tady toho dost pro oba.“

A on si uvìdomil, že snad z padesáti 
cvièných cest skalou si vybral možná 
jednu z nejtìžších dominant, jež se tu 
nabízely.

Navázali se na lano a prostoupili 
nìkolika lehèími cestami. Poctivì se 
støídali ve vedení, i když cesty, které lezl 
jako prvolezec, jim trvaly o poznání déle. 
Rozlézal se pomalu.

Celý týden pracoval na tom, aby mohl 
vìøit tøeba jen jednomu prstu, zakles-
nutému ve spárce, že ho udrží. Nadával 
si pro pár zbyteèných kil kolem pasu, 
které musel vytahat s sebou nahoru.

Èím tìžší vìci dìlali, tím rostla jeho 
dùvìra v dobrotivost téhle skály. Buï 
hodná, buï hodná, šeptal. Pøistihl se, jak 
jí domlouvá, aby ho pustila výš. To jsou 
ty momenty, kdy oèi najdou chyt a ruka 
by potøebovala o pár centimetrù pro-
dloužit, aby dosáhla, kdy u pasu vyroste 
stup jako balkón u paneláku a rozkrok   
je na nìj krátký, kdy pravidlo o tøech 
pevných bodech musíš chtì nechtì, na 
okamžik porušit a udìlat ten rozhodující 
pohyb nìkam, kde jenom tušíš logické 
pokraèování cesty.

Koncem týdne, kdy se k nim pøidali 
další dva kamarádi z pracovní party, se 
koneènì pokornì postavil pod „svùj“ pilíø 
a mlèky si pøes rameno navìsil smyèky  
a do sedáku karabiny a expresky, vìci, 
jež si s sebou bere prvolezec na cestu 
vzhùru.

„Jdu,“ øekl a ostatní mu kývli. Pohladil 
hladký kámen a koukal, jak se vlastnì do 
toho nastupuje. Až na tøetí pokus se 
dostal pøes první výšvih, pár metrù nad 
zem.

„Nebuï mìkkýš, ksakru,“ zašeptal 

zase a zhluboka oddechoval. Uvìdomil 

si, že zatím to nic není, že všechno te-

prve pøijde a že to, co zdola vypadá jako 

štrapace zámeckým parkem, zde je ne-

schùdný, nezúèastnìný šutr. Soustøedil 

se a ztìžka, velmi pomalu, obkroèmo 

pøes høbet pilíøe, stehny svíraje jeho 

hladké stìny, sunul se výš.

„Po pravé ruce máš kruh, cvakni se 

tam. Ne, ne, výš, ještì kousek, no, to je 

ono,“ navigoval ho zespodu klidným, 

tichým hlasem Jíra, pøipravený k jištìní.

Rychlými, nacvièenými pohyby nasa-

dil karabinu a upevnil do ní lano. „Do-

ber,“ køikl zbyteènì. Teprve, když ucítil na 

prsou uklidòující tah lana, jež vedlo pøes 

kruh dolù na osmu kamaráda, uvolnil se. 

Jsem blud, pomyslel si.

A pak mu zaèala odvahu nahlodávat 

malièkost, zdánlivá malièkost, kterou si 

náhle uvìdomil. Proè je tady vlastnì 

kruh? Proè zde není normální skoba? 

Když vystrèil hlavu za ostruhu, jež mu 

bránila ve výhledu, vìdìl už, proè kruh. 

Pøed sebou mìl dva, tøi kroky po na-

prosto hladké plotnì, støedem které 

vedla pouhá jizva, ano, jizva, to nebyla 

ani spára, musel by být pavouèek, aby 

se v tom udržel. Plotna se musela 

pøetraverzovat, za ní snad už pohoda, 

ale co s tímhle…

Stál tam snad vìky. Cítil, jak mu 

rychle prchají síly z tìla a poøád ještì 

hledal oèima jiný zpùsob. Nìkudy to 

pøece musí jít! Bylo mu jasné, že není 

první, kdo tu má potíže a že ten kruh     

je tu na slanìní, na útìk, ale také vìdìl, 

že pøelezené je to už mockrát.

„Co je?“ slyšel zdola.

„Prásk jako hrom,“ øekl vztekle, pro-

tože síla a svìdomí bylo v té chvíli 

jediné, co byl ochoten poslouchat.

„Podívej se do chytré knížky,“ slyšel 

tichý hlas Jíry, jenž se k nìmu donést 

nemìl. „Za kolik to dávají?“
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„Za šest,“ odpovìdìl další èlovìk        
a bylo zase ticho.

Ticho, až slyším kòuèet vlastní srdce, 
pomyslel trpce èlovìk na kruhu. „Jdu 
dolù,“ ohlásil a zaèal pracovat v pøípravì 
na slanìní.

Opøen vsedì o strom, pozoroval pak 
závistivì obratnìjšího a o pìt let mlad-
šího Jíru, jak pøebírá „jeho“ cestu. V mís-
tì, z kterého on utekl, mìl i jeho druh 
problém. Ale pak udìlal tìch pár metrù 
úplnì bleskovì a oni dole se zatajeným 
dechem ho kovali zrakem ke stìnì,         
a když jim zmizel za výrazným rohem, 
který zøejmì znamenal vysvobození, 
sklopil smutnì už ten nepotøebný zrak     
k zemi.

„Tak pojï, Mirdo,“ ozvalo se potom 
shora a on odmítl.

„Pojï, na lanì to bude hraèka.“

„Ne.“

Ale bylo nutné, aby nìkdo šel a po-
sbíral karabiny a smyèky, a tak navázal 
jednoho z tìch dvou a pak se už zase 
vesele díval, jak Jíra vytahuje jejich ne-
zkušeného kamaráda nahoru, jako ra-
nec, protože èistì by to nikdy nezvládl.    
A právì proto on se na to vykašlal.

A kašlal na to další mìsíc, bìhem 
nìhož pøelezli vìtšinu zdejších cest.

Potkávali krásné lanì, ony je snad 
poznávaly a zùstávaly stát, když kolem 
procházeli.

Se sevøenou duší pošlapali stovky 
snìženek, protože nebylo vyhnutí, neby-
lo kam šlápnout.

V hospùdce dole v údolí na nì èekal 
pøi každém návratu hospodský s gulá-
šem a pivkem, protože zde už byli páni 
hosté.

Autobusák, s kterým pravidelnì od-
jíždìli odsud, na nì jednou èekal skoro 
pìt minut, protože ti kluci pøece musí jet, 
ne?

Když bylo po snìženkách a oni vìdìli, 
že do Velikonoc budou s prací na stavbì 
hotovi, vybojovali si ještì noèní smìnu. 
Alespoò dva dny, šéfe, a naposled vy-
razili do tìch malých hor, které snad váž-
nì opravdu nikdo nebral.

Cítil, jak mu pulsuje krev, ale nepovolil 
v tempu a pøi cestì od úpatí utekl    
všem. Dávno už nemìl tolik síly. Vìdìl 
to. Pøece jenom to tu bylo k nìèemu 
dobré. Sedìl pod „svým pilíøem“ a tiše 
mu nadával, když ostatní teprve došli. 
Nikdo mu nic neøíkal, ale bylo to ve 
vzduchu. Pùjdeš? Døív nebo pozdìji ta 
otázka padne a on nevìdìl, co øíct.

„Napsal jsem jméno své na zdi,“ opíral 
se tuhle do kytary a do svého hlasu.   
Mìl na mysli asi jinou zeï, než autor      
a interpret písnièky Robert Køes�an. To 
už je vedlejší. Pøicházela jakási katarze, 
kterou ještì neumìl popsat, neumìl o ní 
ani vyprávìt. Ale byla ve vzduchu, cítil ji. 
A pak, když mìli zajít ke svým kamará-
dùm na ubytovnì o dvì patra níž, odmítl 
schody. Pøehodil lano pøes zábradlí lo-
džie svého pokoje, pøelezl ven, odskoèil 
od baráku a ke klukùm slanil. A teï si 
Jíra vyhlédl širokou spáru, která se táh- 
la pøes polovinu výšky hlavním žlebem 
celého útvaru. Zatím okolo ní chodili 
nevšímavì.

„Nerad je dìlám,“ øíkal Jíra omluvnì. 
„Nelíbí se mi,“ a jako dùkaz svých slov    
z ní po pìti metrech vypadl.

Èekal, jestli ten chlap pùjde znovu. 
Vzdal ji. „Vem si ji, Mirdo.“

Posbíral výstroj, usmál se na Jíru        
a tìch pìt metrù od nìj okopíroval. A pak 
snad pùl hodiny bojoval s dalšími ètyø- 
mi. Když koneènì vrazil celou dlaò do 
hluboké kapsy a zjistil, že má pokraèo-
vání, vyvìsil celé tìlo od skály a bez 
odpoèinku, s dlouho nepoznaným uspo-
kojením, pøelezl „sokolíkem“ dvì tøetiny 
cesty až pod vrchol.
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„Je to žrádlo,“ zahlásil dolù.

„Je,“ souhlasil jeho kamarád, když ho 
nahoøe dolezl.

Sestupovali vedle sebe ústupovou 
cestou a on se zeptal: „Co teï?“

„Jsme tu poslední den,“ øekl mu Jíra.

„Vím,“ odpovìdìl a bylo docela jasné, 
co to znamená.

Jíra až moc dobøe tehdy poznal, proè 
se mu nechtìl navázat jako druhý na 
lano. Nenaléhal. Dobøe znal ty pocity, 
když na nìco dostaneš chu� a on ti to 
pøebere kamarád, protože to jinak nejde, 
jednou já, podruhé ty, každému nejde 
všechno a nahoru se nìjak musí.

A on zase vìdìl, že na tom pilíøi má 
„zavìšený pytel“, nedokonèenou cestu,   
a nikdo mu ho nesundá. Je to otázka 
pøíští dùvìry v sebe samého i dùvìry 
kamaráda.

„Máš tam ještì…“ slyšel Jíru a pøeru-
šil ho.

„Pytel… jdu si pro nìj.“ Na okamžik 
zapochyboval, jestli dvì tak nároèné 
cesty mùže jít po sobì, ale necouvl.

S daleko vìtší bravurou než poprvé 
dolezl ke svému kritickému místu, zasekl 
lano do karabiny, pøezkoušel, jestli pro-
kluzuje, houkl dolù, aby ho drželi napev-
no a jizvu, která mu nahnala pøed mì-
sícem strach, pøelétl oèima. „Ty bestie,“ 
slyšel se. Zjistil, že se mu do ní vejdou 
alespoò první èlánky prstù, ale už jim 
vìøil, musí to jít, musí… A pak cítil, jak 
mu napjatá noha zaèíná vibrovat, jak na 
šlapadle šicího stroje, musí dál, jinak tu 
zase vyhasne.

Jíra, který tu rozkmitanou nohu vidìl 
zdola a vìdìl, co to znamená, zaøval: 
„Bude krev, bobíku?“

Suše mu odpovìdìl: „Blbèe.“ A udìlal 
ten rozhodující první krok na expono-
vanou plotnu a vyvìšený od skály, vy-
daný na pospas svým bøíškùm prstù, 
pøelezl bez dechu traverz.

Lehl si celým tìlem na šikmou, èle-
nitou vìžièku a oddychoval. „Tak to mám 
za sebou,“ opakoval si a zajistil se do 
další skoby. „Kudy jsi šel ten pøevis?“ 
zavolal dolù.

„Zprava.“

Koukl se tím smìrem a už chtìl vy-
razit, když nad sebou, pøímo v pøevisu, 
uvidìl tøi malé skoby, jak vedou pøes 
hranu nahoru, tudy pøece vede ta správ-
ná cesta, obcházet to zprava je šizení     
a v náhlém záchvatu sebevìdomí a ne-
zlomnosti zaèal na tom pracovat.

Ano, jistì, chtìlo to žebøíèky, trochu 
techniky na vyrušení pøevisu, ale mìl      
s sebou dostateèné množství smyèek, 
Jíro, drž, kam jdeš, uvidíš a už je na 
první skobì, je to krása, skobièko drž,  
už visí daleko od stìny, jen tak ve 
vzduchu, nohama ve smyèkách a vìsí 
další, pomalu, ale pøitom neuvìøitelnì 
jistì, zdolává poslední metry, a když ho 
nahoøe udeøí do tváøe ostrý vítr, pøed 
kterým byl dosud schován, rozesmìje 
nahlas a na plné kolo údolí vlastní ozvì-
nou.

Rychle si udìlat „štand“ a pojï, Jíro   
a pak jen mechanické dobírání kama-
ráda a s èistou hlavou shlížet na okolní 
lesy, na krásný zámeèek dole a nakonec,  
proè ne, i na chladící vìže elektrárny, 
urèitì zdejší nový monument, který, a� 
chceš èi nechceš, patøí už k zdejšímu 
obzoru. Co nadìláš?

„Co jsi to tu vymyslel?“ slyší Jiøího. 
„Kdo myslíš, že to sesbírá?“

„Ty,“ øekl dolù. „Je to, nakonec, tvoje.“

„To sis ten pytel sundal dùstojnì,“ 
ozvalo se zase.

Usmál se. Jenom on vìdìl, že si tím 
pøevisem snesl i „pytel“, zavìšený pøed 
deseti lety tam v Tatrách.

Dìkuji ti, Havranica na vrcholu Zárub. 
Dìkuji, vy opravdu malé Malé Karpaty. 
Ahoj, kamaráde.
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S mužem mluv zpøíma, se ženou nìžnì
Nebezpeèná žena ví, jak uèinit muže š�astným
V kleštích drží jazyky stydlivých
Mìkce letìt, jemnì dosednout 

na vzdušných obláècích vlastní viny
To nejsi ty, ale strach, mùj jiný pøítel
Chci chodit kolem tvého okna

vidìt tì stárnout
Zdùrazním smysl, podtrhnu dvakrát

až jej najdu
Vítìzství má okovy a porážka køídla

buï opatrná, nesple� to

Tmavá nízká je obloha
Vidíte boží prst, øíkají

Plameny z porážek stékají do slz
Slunce vycházející zkrvaví bojištì našich sporù
Èekání na nápravu jemnými dotyky je netrpìlivé 
A nejsi si jistý, jestli oèi vyzývají èi vyèítají
Život je rozvlnil jak hùlkou kouzelníka

Tvá láska je kormorán mající dvì hlavy a jediné køídlo
srdce bude nìmé
ústa se neusmìjí
oèi nìžné pøeci tiché

tvá láska je nehezký hybrid
nevzletí, nepoponese

promìnil jsem zemi v mlžný mrak
a ty mì táhneš k hloubkám

Snad abych se šel pomodlit za tvé zdraví,
ještì než vstoupíš do mého života

Kéž bych znovu žil utrpení støedoškolských lásek
cítil bych se jako bìžící kùò

a mé srdce by šeptalo ve znameních a náznacích, že žiji
Miluješ, jako když zápasník nenávidí

Milenky skryté v pøáních a polibky zahalené sny
Mladý muž zpívá pouze o hvìzdách a snìní

ale nerozumí ani jednomu
Našeptám ti celý svìt

v barvách, o kterých jsi ani neslyšela
V jemných modrých linkách porcelánových labutí

a s falešnou zpìvaèkou opodál
Udìlal jsem jedinou chybu, zato mnohokrát

Štìpán Kuchlei

Chiméra

Ilustrace
Miloslav Krist
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Týden v pekle a den v ráji
Pøesto èi stále

unikám citovým úrazùm odvráceným pohledem
Zlomené kosti noèních hodin trèí skrze svítání
nad opuštìnými tramvajovými zastávkami
mého života se jmény opuštìných žen

Nemùžeš držet ve tøesoucích se dlaních poezii, nejsi-li lehký
Ženy nenesou v náruèi srdce báseò, ale muže

Pannám mávám z balkonu prostitutek 
když

v hodinách štìstí poèítám barvy spadaného listí
Víš

Krasobruslaøùm nahých rán polibky a dotyky nevadí

365 sester vyøezalo kruhy v koláècích z duhy
ústy odtrhly okvìtní lístky harmonií, høály je jazykem
èepele nožù rudnou malinovou š�ávou, øíkají
nejistì se pousmívají a oèi jim tìkají

spíme zvláš�, každý na svém snu
nepovolená objetí øídnou doteky chladnou

Nenaèaté dny se kupí na hromadách

Kdo rozsvìcí, kdo zhasíná
Dívám se na obrázky, odpovídáš bez ptaní
A já si tiše øíkám:

Snad se barvy v pøíbìzích dívají na tebe
Zhasneš-li slunce, lunu tím nezažehneš

Ve tmì se tajnì uèím vášni osamìlých chvil
Bojím se pøedem

Užívám si pomalého znovunabývání vìdomí

Vztahy jak zubní kaz, jak díra v ledu temná hloubkou
mizí rozpouštìné zapomnìním a soucitem
Štìstím kamenného pláèe zbarvení k trapnosti

Nehybné pohledy jako z nerozvitých rùží
Nevrhají stín, pouze pøísliby výèitek

Stál jsem, vidìl tì s horeèkou v básních
nejistotu objímáš pevnì, ty sevøená nepochopením

Zrada je zvíøe vlastního druhu
vrávorá na pavuèinì mlhavých náznakù

Pohledy jak supi krouží nad tvými rty
rudým plným rozevøeným tìlem uštvané vysoké
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Na náhodnì vybraných stránkách knih pøání
ètu ve znameních a mezi øádky o touze a kouzlech
sladce se trápím pøedstavou, která by se dotkla prstem

pomalu jak had tvých úst

Èerný plamen z èerné svíce a prázdná slova balancují na špièce jazyka

Pocity hloupì zøedìné nízkotuènou poezií
pro každý den se špetkou vpašované dekadence 

Monology blednou, tichnou, 
sám nevím, se kterou z mých ztrápených lásek promlouvám
jestli s tebou, která se odvracíš

– k našim sporùm již nepotøebujeme jediné slovo –
èi k té, která se nestala a nestane

jen se mihotavì, jak svíce v oknì
odráží v zrcadle osamìlých veèerù
muže, který v tom sladkobolném snìní
utíká od skuteènosti, že si není jistý svými kroky

došel až do pùli, ale jak?
Je nervózní, ruka se tøese, oèi tìkají – neví

stejnì tak netuší, kudy vede druhá pùle
je zmatený a bojí se 

Sebemenší nevyøèená, pouze naznaèená podezøení
slabomyslnì rozfoukávám a živím, nièím než vzduchem
mlèením a nervózními pohledy
pøál bych si, aby byla pravdou

Svou nejistotu si léèím snìním 
v nìmž svlékám právì dospìlé kvìty
jsem první, který pøivoní  

stále ještì vím, kudy se vrátit ke skuteènosti

Po kolejnicích øádkù rachotí stopy slov

Jedni se obávají rozhodnutí závažných, druzí se vyhýbají drobným, já všem
Znovu slepuji zmuchlané pøíbìhy, støihy jsou zapomnìní

zaslepené myšlenky pøikryté ranním sluncem
naplnìné zadýchanou mlhou sbíhají po kamenech
ovèími stezkami k pláním všednosti kráterùm samoty
prùsmykùm prozøení údolím studu

Až nudnì stabilní citové vztahy podobné zaprášeným trvalkám
nedonutí kýchnout ani nevábí pøivonìt
jsou plochou a plošší kulisou

slova kruèí hlady po kráse, oèi touží po lásce
a doteky usnou bez odmìny
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Chodím s hlavou sklopenou
(Podìkování stavebnímu úøadu)

Chodím s hlavou sklopenou
a nechávám myšlenky nerušenì plynout
obèas nìjaká vzlétne
a já se osamìle zasmìji
obèas najdu útržek dopisu
ztracenou hraèku èi knoflík od ženských
                                                          šatù

kolik nohou tu pøede mnou prošlo
komu ty nohy patøily
ptám se tiše
když chodím mìstem
s hlavou sklopenou

A teï jste mi mìsto pøedláždili
tak zoufale špatnì
že mì každý pohled zabolí
každé šlápnutí je klopýtnutím tìla
i duše
tak mizernì a pyšnì se tváøí
ta vaše nová dlažba
a tak radìji
zvedám oèi k obloze
a vidím co jsem doposud nevidìl
nové obzory
nové nekoneèné dálavy

díky vám teï chodím s hlavou
zaklonìnou k obloze
a s myslí v oblacích

Básnì stavebnímu úøadu
Václav Fiala

pokud ovšem
obèas
nezakopnu

Údiv
(Údiv nad zvýšením budovy
supermarketu Lidl v Klatovech 
o jedno patro)

Možná se divím zbyteènì
neb nièemu nerozumím
Možná se divím sám sobì
že se divím
Možná je mé divení
k divení
Možná by se mìli ostatní divit
a nedivit se že se divím
Možná je divení na místì
protože ten kdo se diví
zjistí èasem proè ostatní se nediví
A možná že ti co se nediví
se budou èasem divit.

Co je to krása?

Je krása relativní nebo absolutní?
Jinou krásu nachází žena
jinou krásu objevuje muž
Je krása pozitivní nebo negativní?
Jakou krásu vnímá váleèník
a jakou krásu objevuje zahradník?
Je krása zraòující nebo povznášející?

Dna studní jsou hladiny v jiném svìtì,
na nichž se vlní tvé jiné oèi

Pýchou nateklá køídla falešných básníkù
neléèí, ale
vyryjí mraèné vývrtky na svìtle modrém polštáøi,
jímž jsme chránìni pøed zlými a pravdivými sny

Ty jsi má kniha potøebných slov pro život bez poezie
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Je krása omezená nebo nekoneèná?
Je pøelétavá nebo vìrná?
Vzniká z lidských dotykù
nebo z božského zásahu?
Je krása ukrývaná
v hlubinách všednosti
nebo je vzácností
obtížnì dostupnou?
Je krása neviditelná
nebo se povaluje okolo nás
všem na oèích?
Je krása falešná èi upøímná?
Je záludná nebo èirá?
Láká nás do hlubin propasti
nebo nás povznáší
ve sluneèním opojení?
Je krása ošklivá
nebo je krása krásná?

Krása je mocný zásah
proti kterému jsme bezbranní
Š�astní ti, které moc krásy zasahuje
Š�astni ti, kteøí ji vnímají
Krása se tvoøí v našem zraku
a rozprostírá se v naší duši.
A tam usazená
se stává
krásou absolutní.

Zvolání
(Popiska k soše Haleluja vztyèené pøed
bývalým dìkanstvím v Tirschenreutu)

Na druhé stranì
kamenného mostu
za hladinou jezera
vzduch naplnìný modlitbou
obloha dotýkaná andìly

Chce se zvolat
Haleluja!
a slova pøevést do kamene
Tøeba se pøi tom nezøítím
do temné vody
tøeba vzlétnu
tøeba i ostatní
kteøí sem pøijdou
uslyší
mé kamenné
zvolání

Klatovský Stonehenge
(Beznadìjné zdùvodnìní úpravy 
kruhového objezdu v Klatovech)

Musíte jezdit do kruhu
od toho kruháèe jsou
musíte jezdit do kruhu
proti smìru hodinových ruèièek
jen tak mùžete èíst a pøeèíst
jen tak mùžete pochopit
jen tak se nezabijete

písmena jako kryptogram
trochu neèitelná
divnì naklonìná
hodnì veliká
postavená do kruhu
a písmeno O spadlé na zemi

to bude zase otázek
to bude zase kecù
proè
a proè né jinak

ptal se snad nìkdo
dávných stavitelù
v anglické Stonehenge
proè leží jeden kámen na zemi
a proè vùbec je ta stavba do kruhu
když nemìli kruháèe

nebo snad
možná
co my víme.

Demolièní výmìr
(Dotaz na osud funkcionalistické budovy 
klatovského letištì)

Zkouším to stále znova
ptát se neslyšících
co bude s tím nádherným domem
máte vùbec nìjaký zámìr

O jistì obèane
zámìr my máme
jmenuje se
demolièní výmìr
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(Vzpomínky jedné matky)
Pøipsáno Holanovì Noci s Hamletem:
matka

Musim vám povìdìt, že mám hodný 
dìti. Pìt synù. Jsou jako stupínky, po 
dvou letech, jen ten Ètvrtý se o dva roky 
opozdil. To jsme dostavovali barák na 
parcele, kterou Jarouš dostal od svýho 
otce – a mùj táta si dal koneènì na èas 
pokoj... Ale asi mìli chlapi v hospodì 
pravdu, když se mu smáli, že poøád chce 
aspoò jednu holku! Nepovedlo se to ani 
popátý.

Mám pìt synù a jsem na nì pyšná. 
Dìlají mi jen radost a dávají tomu mýmu 
životu nìjakej smysl, jsou mý štìstí se 
všema starostma a prací. Zbyteènì mi 
ženský na høbitovì prorokovaly, že z nich 
bude pìt silnejch pacholkù pro místní 
sedláky. Mrzelo mì to, ale v duchu sem 
se smála. Uvidíte drbny!

Všech pìt vyštudovalo, všichni na sti-
pendia od státu, tehdá to šlo to musim 
povìdìt po pravdì. Já byla celej život 
doma i když sem se po mìš�ance vyu-
èila švadlenou, to se mi ale u tìch mejch 
hadrníkù hodilo! Nikdy nechodili špina-   
ví ani rozdrbaní. Vaøení, uklízení, praní 
prádla vìtšinou na øece, tahala sem ho   
tam na kárce, zašívání a pøešívání...       
a k tomu slepice, králíci, dvì kozy a v zi-
mì draní peøí. Od jara do podzimu za-
hrada, mìli sme tam zeleninu, angrešt    
a rebarboru, taky rybíz a pár øádkù bram-
bor. Nìkdy sem nevìdìla kde mi hlava 
stojí... jen kostelíèek aspoò v nedìli do-
poledne ten sem si nenechala ujít, pøi 
mši sem si zazpívala, to byla hnedle má 
jediná radost...

Nejhorší to bylo s penìzma, Jarouš 
dìlal u dráhy v Babínì topírenskýho 
pomocníka za pár stovek, vyzbrojoval 
mašiny jak pyšnì øikal, na pivo a cigare- 
ty si vydìlal mariášem. Horší bylo když 

to v hospodì pøetáh a domù pøišel na-
camranej, unavenej a roztrpèenej ze vší 
tý bídy... To bejvalo zle, ale mì nikda 
nebil spíš to schytali kluci, když se k to-
mu nachomejtli! Hypotéku za baráèek 
sme spláceli ještì po okupaci, ale byl 
náš! Ètvrtej se do chalupy narodil v tom 
hroznym roce tøicet osum. Nejdál to do-
táh Druhej, stal se doktorem, vojenskym, 
hodnì lidem ve vsi pomoh a o mì se 
staral na dálku. Dvì stovky mìsíènì mi 
posílal na pøilepšenou než mu na to žena 
pøišla a stropila skandál. Domù za mnou 
nejvíc jezdil Ètvrtej vlakem to mìl nej-
blíž. Ten mi zase vozil knížky ale moc 
sem si nepoèetla byly tìžký – to sem si 
spíš puèovala z obecní knihovny, pár let 
sem dìlala knihovnici. Sem tam mi i nì-
co pomoh, zrejt kus zahrádky nebo na-
sekat hromadu døíví to dìlal rád, ale na 
jinou práci moc šikovnej nebyl, furt by 
ležel v knížkách. Chtìla sem z nìho mít 
faráøe chodil ministrovat, ale to asi dìlal 
pro tìch pár korun co dostávali pøi svat-
bách a pohøbech... Jednou pøi mši dostal 
pøed celym kostelem od faráøe facku. 
Neprávem. Zlomyslný kamarádi do meš-
ní konvièky schválnì místo vína nalili de-
naturák na rozdìlávání kadidla v kadidel-
nici – a odnes to ten kdo byl nejblíž po 
ruce! A bylo po víøe, pocit køivdy a ne-
spravedlnosti v nìm zustal... mnì to bylo 
líto že to nepøekous, ani tu ostudu, mì- 
la sem ale co dìlat abych tátu udržela. 
Chtìl jít do kostela tu facku faráøi vrátit!

Tøeli sme jak se øiká bídu s nouzí, 
pøed válkou za protektorátu i potom.   
Pro nás se nic nezmìnilo. Pøes leto   
nám hodnì vypomohli lhotecký, bratr se 
švagrovou. Honza byl taky ajzboòák ale 
domkáø s kouskem políèka které živilo     
i nás. Konývku mlíka nebo i hrudku más-
la když se vrtìlo, trochu pšenice nebo 
vovsa pro slepice a králíky – to bejvala 
má vejslužka za tu mou každodenní 

Moji zlatí chlapci
Miroslav Sulan
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døinu u nich. Chodila sem tøi kilometry 
pøes tra� tam a tøi zpátky Maøce pomáhat 
co bylo tøeba, v kuchyni ve stáji i na poli 
– a ještì sme si pøi tom poklábosily. Mám 
na to hezký vzpomínky i když s letama 
mì ta dálava zmáhala...

Na jednu takovou veèerní cestu domù 
si budu pamatovat snad až do smrti. 
Táhla sem košík novejch brambor, kon-
vièku kravskýho mlíka a ještì vejslužku, 
za celej den tý døiny mi nohy i záda už 
vypovídaly službu... A pak sem je na 
vršku uvidìla: doma sem mìla už jen ty 
tøi nejmladší, mávali na mì a já mìla 
takovou radost, že mi jdou naproti!... 
Tváøili se nìjak tajuplnì nedoèkavì, 
vidìla sem jim to na oèích. Podìlili se     
o má bøemena a nutili mì ke spìchu –    
a já se trochu bála co bude!

Už na dvoøe sem poznala, že se nì-
jak vycajchnovali jak øikal nìkdy Jarouš.      
A byl to zázrak! Ten náš vìènej bordel     
z dvorku zmizel snad i trávu zametli!      
A co teprve v síòce jak to vonìlo! 
Nebudu napínat øeèma starý báby! Ty   
mí šikovní holomci upytlaèili v otavské 
tùòce pod køížkem poøádnýho kapra –     
a my sme mìli v srpnu Vánoce! K tomu 
ty nový brambory a ze zahrádky šnitlík... 
Hostina! Jen škoda že hlavu i vnitøek 
kapra vyhodili na hnuj, mohla sem mít 
druhej den polívku. To sem jim ale ne-
øekla, abych nekazila tu radost z pøekva-
pení! Škoda že už se to podruhý ne-
stalo...

Jak øikam a furt dokola ženskejm opa-
kuju, mam hodný dìti. Když klábosíme 
pøi zalejvání a pletí hrobù ptají se, kte-
rýho z tìch pìti mam nejradši. Øikam jim 
po pravdì: podívejte – na ruce mam pìt 
prstù, øíznìte se do kterýho chcete teèe 
krev a bolí to stejnì!

Nejvìtší strach sem za války mìlo      
o toho Posledního. Asi ve dvaaètyøicátym 
to mu byly dva roky dostal záškrt a hned-
le se nám udusil. Ve strakonický nemoc-
nici mu proøízli krk, ještì teï tam má 
jizvu ale zachránili mi ho! Neštìstí se 
nám ale nevyhejbalo: hned první rok po 
válce takhle nìkdy na podzim kveèeru 

spad Tøetí ze zídky u fabriky, z metru, ale 
zlomil si pravou nohu ve stehnì tak 
vošklivì, že ještì teï v dospìlosti z ne-
zhojené jizvy vylejzají drobný støepiny 
stehenní kosti. Schovávám si je v hrneè-
ku v kredenci vim nìkomu to mùže pøi-
padat hnusný, ale já sem ráda že chodí, 
že o nohu nepøišel... 

Po válce se mi ale zaèali rozbíhat, byli 
dospìlí a my je nemohli doma živit. První 
šel na øezníka do Chebu, ale nakonec se 
potatil, oženil se a teï je z nìj výpravèí   
v jedné stanici za Støíbrem. Druhej do-
študoval tu medicinu v Hradci a Tøetí se 
z pekaøe stal øeditelem pekáren v Písku, 
mám je moc rozstrkaný po Èechách... 
Dva nejmladší budou brzy maturovat, 
Ètvrtej místo knìze bude uèitelem, mys-
lim si ale že v tom moc š�astnej nebude, 
je moc pøecitlivìlej a furt na ty knížky.     
Z Pátýho se po hospodáøský škole sta-
ne nìjakej úøedník – taky si moc ke svý 
povaze nevybral... Ale ženský øikají,      
že všichni se dobøe usadili prej bílý lí-
meèky! Na svoje proroctví o pacholcích   
u sedlákù už asi zapomnìly...

Pamì� mi už dost vynechává ani 
poøádnì nevim, v jakým poøadí se ti mí 
chlapci ženili. Nejstarší urèitì první, pak 
asi ten poslední ještì pøed vojnou, za 
nim doktor, uèitel a až poslední byl Tøetí. 
Byla sem na všech svatbách bolavá       
a smutná jak mi odcházejí k jinejm že-
nám – jen táta ne, ten byl jen u Prvního... 
Protože se pak muj život najednou roz-
pad!

Tim zlomem se stala smrt mého dra-
hého muže. Jarouš mi odešel v šestapa-
desáti na raka po strašnejch bolestech    
a utrpení nás obou. Døina panskýho 
èeledína, pak šichty na dráze, taky byl 
silnej kuøák i když mìl jen na partyzánky,   
z tý bídy a zoufalství i pil... To všechno 
se na nìm podepsalo a mì to nejhorší     
v životì teprve èekalo!

Na podzim v pìtapadesátým zaèal 
kašlat krev, najednou zhubnul a zeslábl, 
on kterej v lese za nádražím krumpáèem 
dobejval paøezy, aby bylo v zimì èim 
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topit najednou v kùlnì neuzdvihl sekyru. 
Druhej mu zaøídil operaci na klinice, vzali 
mu tam celou jednu plíci, ale život mu 
zachránili jen na pár mìsícù. Jeho tìlo 
se po Vánocích zaèalo rozkládat kašlal 
hnis s krví, ztrácel se mi pøed oèima...     
A zmìnil se byl takovej divnì pokornej, 
smíøenej na nic si nestìžoval, svuj údìl 
nes stateènì. Nauèili mì píchat mu injek-
ce morfia aby tolik netrpìl. Smrt na nìm 
pracovala plíživì, pomalu si ho potvora 
pøipravovala pro sebe. 

V èervnu v novým roce pøijel První 
vybílit kuchyni kde táta trpìl, aspoò tro-
chu pøekrýt ten zápach smrti. Musel tátu 
pøenést do vedlejšího pokoje. Vzal do 
náruèe tìch ètyøicet kilo ještì živého tìla 
– a v jeho náruèi muj muž vydechl na-
posled... Nestaèil øíct ani jedno slovo    
na rozlouèenou! A tak sem najednou   
ani ne padesátiletá zùstala sama, sice     
s pìti svými milými syny ale pøesto 
sama! Chtìla sem se ze své bolesti vy-
psat – ale v tom mym deníku nakonec 
zùstaly jen tyhle dvì stránky: 

„Už tomu bude skoro týden a já se 
nemùžu pøinutit, abych nemyslila na nej-
horší ránu v životì na smrt svého dra-
hého muže. Mám hodné chlapce, dìlají 
všechno možné, aby mì vytrhli z toho 
dìsného soužení, ale Bùh ví že mì to 
ještì víc pøipomíná, že jsem sama. Mùj 
Jarouši zdali pak se ještì sejdeme?  
Proè na mì Bùh zkouší všechny možné 
rány? A� si øikám co chci nemohu se 
zbavit té hrozné bolesti. Já všude vidim 
Tvé ruce a Tvou starost o nás milý ta-   
ti! Tati mùj drahý muèedníku, já bych    
tak ráda za Tebou a ještì nemùžu. Ne-
vím jak mohu být ještì živá když se mi 
všechno mimo mých dìtí a vnouèat 
protiví. Ani se nemohu modlit a práce  
mì strašnì mrzí! Bože snad Tì urážím 
ale Ty všemohoucí vidíš do srdce kaž-
dého èlovìka, tak mì odsuï mùžeš-li“ 

Víc jsem tehdy a nikdy potom už ne-
napsala ani tu poslední vìtu jsem pro 
slzy nedokonèila, ale mam tu høíšnou 
prosbu jako høebík v hlavì, ale musim 

ještì aspoò pro své dva nejmladší žít! 
Jde to se mnou s kopce a tak radši už 
tohle své vyprávìní skonèim... Vysokej 
tlak že se motám a všude padám, ne-
dávno i do sklenìný výplnì dveøí až krev 
z oblièeje støíkala! Cukrovka ale inzulín  
si musim píchat sama, nejdøív na kam-
nech v plecháèku vyvaøit injekèní jehlu, 
už sem celá rozpíchaná nìkdy se to i za-
nítí... bolesti v zádech, v rukouch i no-
hách. Do Lhoty sem už pøestala chodit, 
jen na ten høbitov...

Teï se o mnì zaèali moji synové støí-
dat, spravedlivì po mìsíci. Kolikrát si 
øikám, proè si šla z domu, že ses jim hol-
ka podvolila, aspoò by byl konec døív, ale 
pak zase co tì u nich chybí nesmíš se 
rouhat a aspoò nejsi tak sama... A ty dny 
utíkají pomalu a já Tì mám Jarouši po-
øád pøed oèima tøeba na tý fotce z naší 
svatby, jak nám to slušelo, co všechno 
sme si slibovali a pøáli – a kde toho zu-
stal konec...

Nechci jim bejt na obtíž a pøece sem!
Všichni ještì pracují i snachy se snaží 

a jsou na mì hodné, ale všem pøekážím 
– a je mi z toho smutno a zle! Nìkdy 
zvláš�, i si popláèu. Žena Druhého taky 
uèitelka mì i uhodila když sem si šla do 
její skøínì pro kapesník... Už sem jí to 
odpustila – a vùbec nechci o tomhle 
povídat. Teï ležim v nemocnici, mám 
tady všechnu péèi když je zde Druhej 
náèelníkem ale všechno mì bolí a hlav-
nì moji milí synové mi chybìjí! Vím, že 
byli taky nìkdy sobecky zahledìný do 
svý práce a problémù, který mìli s man-
želkama, chybìli mi když jsem je nejvíc 
potøebovala...! Ale milovala jsem je po-
øád, a oni mì snad taky mají poøád rádi. 
Ten muj život rychle utek a stáøí není 
pìkný. Ale nebyl zas až tak špatnej, byly 
v nìm i krásný chvilky a dny – a já ode-
jdu smíøená s tím, že ve svých synech 
budu ještì nìjakej èas žít... Èekám 
jenom až si mì Bùh povolá a prosím ho 
aby to bylo brzy!

Snad se tam s Tebou mùj Jarouši 
setkám.
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Dolomity pro dìcka
Tereza Èermáková

„Náèelníku, jseš si jistej, že to zvlád-
neme?“ zeptal se pochybovaènì De-
zolát. „Pøece jenom poslední dobou 
provozuju ze sportù už jen indiánskej 
bìh a fotbal.“

„Fotbal?“ podivila jsem se.
„Pøece každej mìsíc na staïáku, když 

hraje Viktorka,“ odvìtil smrtelnì vážnì 
Dezolát.

„A indiánský bìh?“ zajímalo mì.
„Cestou na staïák, když dobíhám 

tramvaj,“ odvìtil. 
„Klid,“ pøerušil naši debatu Náèelník, 

ostøílený dobrodruh a horolezec. Na 
chvilku se dramaticky odmlèel a pak 
každému nalil panáka domácí slivovice. 
Kopnul do sebe prùhledný destilát a po-
kraèoval: „Vybral jsem ten zájezd zámìr-
nì. Jsou to sice Dolomity, ale ty túry  
jsou pro dìcka – slunce, travnatý louky, 
znaèený chodníèky, komfortní lanovky. 
Prostì tohle zvládnete i v sandálech. 
Nemusíte se bát, že šlápnete vedle        
a sletíte do strže. Jediný, do èeho mù-
žete nanejvýš šlápnout, je šrapnel od 
krávy. Howgh.“

Podívala jsem se na Dezoláta. Ten 
zaujatì mlèel, protože Náèelník byl pros-
tì autorita. A tak bylo rozhodnuto. 

Od penzionu v malebné italské ves-
nièce Natz jsme vyjeli brzy ráno. Obloha 
i prùvodkynì slibovaly krásné èerven-
cové poèasí. Autobus chroptìl v klikatých 
serpentinách, funìl námahou na úzkých 
silnièkách a nakonec se s vypìtím všech 
sil a koní vydrápal až do passu Sella, 
které leží ve dvou tisících metrech nad 
moøem. Výhledy odtud byly impozantní. 
Kolem dokola nás obklopovali vápencoví 
velikáni, proti kterým jsme si pøipadali 
docela pr�aví. Pøímo pøed námi se ty-   
èil mohutný masiv Langkofel, kterému 
Italové øíkají Sassolungo. Špièky jeho 

vrcholù byly pocukrované snìhem.         
A právì do nitra tohoto masivu mìla 
smìøovat naše dnešní výprava. 

„Je to lahùdková túra,“ zubila se na 
nás prùvodkynì, když jsme s obavami    
v oèích vystupovali z autobusu. Sebevì-
domí nepøidal ani sníh, který nám za-
køupal pod nohama. Do našich lehkých 
vìtrovek se opøel ledový vítr. Na budovì 
lanovky do sedla Langkofelu ukazoval 
teplomìr hrozivé tøi stupnì. 

„To nemùžeme pøežít,“ prohlásil Dezo-
lát a ukázal na lanovku. „Ta vypadá, jako 
když tu v týhle podobì stojí už od svì-
tový války.“

„Tak doufej, že aspoò od tý druhý,“ 
zasmála jsem se.

Z útrob autobusu se vynoøil Náèelník 
se svou družkou Májou a ráznì zamíøili  
k lanovce. S obavami jsme se vydali za 
nimi. Dezolát mìl pravdu v tom, že la-
novka by se dala klidnì vystavit jako 
historický exponát v technickém muzeu. 
Uzouèké kabinky, do kterých se stìží 
vešli dva cestující lehké konstituce a ješ-
tì ke všemu bez batohù, se nebezpeè-
nì kymácely ve vìtru. V kukani lanovky 
sedìl osmahlý Talián a velkým daleko-
hledem je pozoroval. Když se mu zdálo, 
že se houpají už pøíliš a mohly by se tu-
díž rozflákat o ostré skalní zuby, zmáèkl 
èudlík a lanovku na chvíli zastavil, nechal 
kabinky vyhoupat a jelo se dál. 

Druhý Ital právì Máje a Náèelníkovi 
názornì pøedvádìl techniku nástupu do 
lanovky. Oèividnì to nebyla žádná sran-
da. Bylo zapotøebí stoupnout si na pøes-
nì urèenou znaèku, pak se ve správný 
moment rozbìhnout, naskoèit do jedou-
cí kabinky a ještì ji pokud možno pøíliš 
nerozhoupat. 

Mája zbledla a prohlásila, že do sedla 
pùjde pìšky. Když jí však Náèelník 
nastínil obtížnost výstupu a velikost 
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pøevýšení, zbledla ještì víc a rozhodla 
se hazardní skok do lanovky absolvo-
vat. Nakonec to dobøe dopadlo a všichni 
jsme, s ponìkud rozhoupanými žaludky, 
úspìšnì pøistáli v horní stanici lanovky. 

Sedlo Langkofel Scharte leží ve výšce 
2681 metrù nad moøem. Teplomìr tu 
ukazoval minus ètyøi stupnì a pod 
nohama nám leželo asi dvacet èísel 
snìhu. Z údolí èišel ostrý ledový vítr. 
Prostì typické poèasí pro polovinu 
èervence. Výhledy ze sedla však braly 
dech. Pøímo pod námi se rozprostíraly 
planiny, na kterých zelené koberce trav 
pozvolna pøecházely ve snìhový po-
prašek. Za planinami se pak impozantnì 
zvedaly štíty velehor. Na nich už pøe-
vládaly jen šedivé a ledovcovì bílé 
odstíny barev. 

Zatímco já se kochala výhledy, Dezo-
lát šel stavìt snìhuláka. Mája s Ná-
èelníkem zmizeli v útrobách vytopené 
horské chaty a zanedlouho se vrátili       
s novými vlnìnými palèáky na rukou. 

„Jsou to hyeny,“ prohlásil Náèelník. 
„Chtìjí za jedny rukavice deset euro. 
Profitujou na lidským zdraví.“

Vyfotili jsme se s Dezolátovým snì-
hulákem a energická prùvodkynì už nás 
hnala dál.  

„Èeká nás lehce obtížný sestup sutí   
k chatì Langkofelhütte,“ køièela do hvíz-
dajícího vìtru a ukazovala na uzounkou 
cestièku mezi ostrými kameny. Odtud   
se zdálo, že padá kamsi dolù do hlubin. 
Díky milosrdné mlze nebylo naštìstí 
vidìt kam. „Pokud se na to nìkdo ne-
cítíte, mùžete sjet lanovkou dolù a poè-
kat na nás u autobusu,“ dodala s nepa-
trným úšklebkem.

Pøi pøedstavì opìtovného absolvo-
vání hrùzyplné cesty lanovkou vìtšina 
úèastníkù zvolila hazardní sestup. 

Vyrazili jsme. Asi po pìti metrech se 
mi Dezolát ztratil v mlze. Zhruba další 
hodina by se dala struènì nazvat jako 
bloudìní mlhou a sutí. Výprava po-
stupovala rychlostí plže lezoucího po 

smirkovém papíru. Zmrzlá su� nebez-
peènì klouzala a v mlze bílé jako mlíko 
nebylo vidìt na krok. Obèas se ozvalo 
tlumené zaúpìní a padání kamínkù, jak 
nìkdo na suti uklouzl a sjel kus trati po 
zadku. 

Najednou jsem do nìèeho narazila. 
Podle bílé kšiltovky jsem identifikovala 
Dezoláta. 

„Nevíš náhodou, kdo vykládal, že to 
zvládneme i v sandálech?“ zavrèel tem-
nì. 

Náhle se kousek za námi roztrhla 
mlha a v ní se zjevilo jakési stvoøení. Do-
konce mi v tu chvíli pøišlo, že sem na 
okamžik z nebe zabloudil paprsek svìtla 
a ozáøil ten strašidelný výjev. Byl to prav-
dìpodobnì èlovìk mužského pohlaví, 
kterému z hlavy splývaly na ramena 
dlouhé rozcuchané vlasy. Na sobì mìl 
prošoupanou zelenou bundu, plátìné 
kalhoty a na bosých nohou sandály.

„Ježíši Kriste,“ ujelo mi. 
„To není Ježíš,“ odvìtil Dezolát, „ale 

jeden otrapa z našeho autobusu.“
Podivný muž nás minul, zapleskal 

sandály v suti a odhopkal do mlhy. Zni-
èeni jsme se za ním dívali, bièováni 
ledovým vìtrem, s rukama zastrèenýma 
hluboko v kapsách, ponìvadž jsme si 
nekoupili palèáky za deset euro.

„Prý je to otázka psychiky,“ køikla jsem 
na Dezoláta. 

„Musíš sám sebe dostateènì pøesvìd-
èit, že ti není zima.“

„To se snažím už od autobusu,“ zavyl 
vztekle a vydal se na další pochod. 

U chaty Langkofelhütte se mlha jako 
mávnutím kouzelného proutku rozplynu-
la, mraky se roztrhaly a z nebe vysvitlo 
slunce. Naprosto vyèerpání jsme se sva-
lili na lavici pøed chatu, vytáhli svaèinu     
a kochali se výhledy. Z mlhy se postupnì 
vynoøovali další neménì znièení úèast-
níci našeho zájezdu. Na stùl pøímo pøed 
námi dosedla kavka. Za chvíli se objevila 
druhá, pak tøetí a najednou jich tu bylo 
celé hejno. 



17

„Èekají, až zdechnem,“ prohlásil De-
zolát a hodil nejbližší kavce kousek ro-
hlíku. Èerný pták po nìm rychle skoèil       
a nacpal si ho do zobáku. Najednou se 
rozrazily dveøe horské chaty a z nich 
vystoupila prùvodkynì. Mazala se kré-
mem na opalování a se zájmem se 
dívala na su�ovou sebevraždu, po které 
se ještì klouzal zbytek zájezdu.

„Minule jsme tenhle úsek šli v maè-
kách," pokývala spokojenì hlavou. 

Za chvíli se pøiøítil Náèelník s potá-
cející se Májou v zádech. Ta mìla oblièej 
barvy vápna a v oèích výraz zoufalství. 
Navrhla, že bychom se mohli vrátit nì-
jakou lehèí cestou. 

„Žádná lehèí cesta tady není,“ odvìtil 
ponuøe Náèelník. 

„Tak, tak,“ potvrzovala s úsmìvem 
prùvodkynì. „Teï musíme celou horu 
obejít, abychom se dostali zpátky k auto-
busu. A kdo se bude loudat, toho tu 
necháme napospas divé zvìøi,“ dodala 
rozvernì a zašilhala po hladových kav-
kách. 

Pokud mìla Mája pøedtím barvu 
vápna, odpovídala teï její tváø odstínu 
RAL 9010, kterým lakýrníci oznaèují  
èistì bílou. Zdrcenì vyrazila po cestì, 
která pokraèovala od boudy dál kolem 
masivu Langkofel. Hodili jsme zbytek 
svaèiny kavkám a vydali se za ní. 

Kamenitá cesta se teï kroutila a stá-
èela okolo hory. Oteplilo se a po snìhu 
nebylo ani památky. 

„Dezoláte, vyfo� mì tady,“ zaprosila 
jsem na jedné zvláš� pìkné vyhlídce. 
Dezolát vytáhl fo�ák a udìlal nìkolik 
snímkù. Pak se na mì zamyšlenì po-
díval a pravil: „Víš, že v tý fialový bundì, 
na ty zelený trávì a s tìma Dolomita-  
ma v pozadí vypadáš úplnì jako kráva 
Milka?“

Vrhla jsem po nìm nasupený pohled 
a uraženì vyrazila napøed, rozhodnutá 
nechat ty tøi daleko za sebou. Døevìný 
ukazatel sliboval, že za dvì hodiny bych 
mìla být zpìt u dolní stanice lanovky. 
Pøidala jsem do kroku a užívala si krásné 

scenérie všude kolem. Cesta se zužo-
vala a nyní už vedla pøímo okolo hory, 
takže jsem si samotnou skálu mohla 
„vošahat“, jak s oblibou øíkají horolezci. 
Zapnula jsem si bundu ke krku, protože  
z údolí zaèal pofukovat studený vítr. 
Slunce se schovalo za mraky a nebe    
se pomalu zatahovalo. Najednou mì 
napadlo, že už jsem dlouho nevidìla 
žádný ukazatel. Otoèila jsem se. Pìšina 
za mnou i pøede mnou zela prázdnotou. 

Chvíli jsem uvažovala, jestli se ne-
mám vrátit, ale pak jsem se rozhodla jít 
dál. Smìr mám zcela jistì správný a pì-
šina logicky musí nìkam vést, pomyslela 
jsem si. Že to byla chybná úvaha, jsem si 
uvìdomila až po chvíli, když cesta 
skonèila na nevelké plošinì pod skalním 
pøevisem. Vlevo od plošiny byl ostrý 
sráz, ke kterému jsem nemìla odvahu  
se ani pøiblížit, vpravo se na ni tlaèila 
studená skalní stìna.

Vtom jsem však zkoprnìla hrùzou, 
protože se mi pøímo za zády objevil stín. 

„No koneènì,“ zahøímal a já s úlevou 
poznala Dezoláta. „Myslím, že jdem 
blbì,“ poznamenala jsem.

Dezolát chmurnì pokýval hlavou. 
„Všimnul jsem si toho už tak pøed kilo-
metrem, ale nemohl jsem tì dohnat. 
Náèelník s Májou jdou pravdìpodobnì 
správnou trasou.“

„Tady to konèí," konstatovala jsem. 
Dezolát pokrèil bezradnì rameny. „Je 

to stezka pro krávy,“ øekl.
„To by musely bejt hodnì vychrtlý krá-

vy, aby tudy prošly,“ øekla jsem a pøitiskla 
se k hoøe. Dezolátovo teorii však nahrá-
valy kulaté kravince, které byly rozseté 
po plošinì i na cestì. „Vidíš,“ øekl a uká-
zal na nì. „Tady ty krávy sraly strachy.“

Náhle zabouøilo a z nebe se spustil 
prudký lijavec. Skálu zaèaly bièovat pro-
vazy deštì a po chvilce stékala voda po 
pøevisu jako vodopád. Pìšina, po které 
jsme sem pøišli, se bìhem chvilky zmì-
nila v nebezpeènì mokrou klouzaèku.

„No aspoò tu neprší,“ povzdechl si 
Dezolát, sednul si na batoh a vytáhnul 



18

Luboš Vinš

Eva, had, rozhovor
(6.4. - 8.11. 2000)

akt I – zahrada nìžnì se pohupuje 
v žáru poledním 

øíkám ano a myslím tím ne
svléká Eva kapradí nevinnosti
jaký to svìta žár

poslední sušenky. Každou chvíli zèernalé 
nebe proèísl blesk a skálou se rozlehlo 
pøíšerné zaburácení hromu. 

„Co když se odsud už nedostanem?“ 
pípla jsem bledá strachy. 

„Tak to ten konec budeme mít aspoò  
s pìkným výhledem,“ odvìtil cynicky 
Dezolát a vytáhnul z batohu dalekohled. 
Pøímo pøed námi se rozkládala stolová 
hora Sella Ronda ve své vápencovì 
šedavé kráse. Halila ji deš�ová clona      
a vypadala jako z pravìku. K dokonalosti 
výjevu už chybìl jen dinosaurus vynoøu-
jící se zpoza hory. 

A pak se náhle ozvalo jakési zacin-
kání. Následovalo táhlé zabuèení a nad 
okrajem srázu se zjevila velká telecí hla-
va. Zakoulela na nás tupýma zvíøecíma 
oèima a odfrkla si. Zjevnì nás tady ne-
èekala. 

„Neøíkej mi, že ta kráva lítá,“ zašeptal 
Dezolát a pomalu si sundal dalekohled   
z oèí. 

Po hlavì se vynoøil tlustý krk a po 
nìm se na plošinu vyškrábalo mohutné 
strakaté tìlo. Když kráva zjistila, že   
jsme jen párek neškodných, vydìšených 
turistù, s nezájmem prošla okolo nás      
a sebejistì rázovala pryè po mokré pìši-
nì, kterou jsme sem pøišli. 

Když byla straèena v dostateèné 
vzdálenosti, Dezolát se odvážil pohnout 
a vyklonil se nad sráz. Pøímo pod námi 
vedla z plošiny pomìrnì bezpeèná pì-
šinka a klesala k nedaleké turistické 
stezce. Po ní si právì vykraèoval roze-
vlátý Ježíš Kristus. Sandály pravdìpo-
dobnì zahodil cestou do strže, protože 
šel bos. Zvednul hlavu a vesele nám za-
mával. „No nazdar,“ zašklebil se Dezolát. 

Náèelníka s Májou jsme dohnali až     
u autobusu. Naprosto zdecimovaní jsme 
se svalili na sedaèky. Náèelník dal všem 
loknout své domácí pálenky z placatice  
a okamžitì usnul. Kousek pøed námi se-
dìl ve vytahaném svetru Ježíš Kristus. 
Na nohou mìl už ponožky a nìkolikrát   
si hlasitì kýchnul. 

„Vidíš,“ zašeptal škodolibì Dezolát, 
„boží mlejny melou.“

Jako poslední nastoupila do autobusu 
naše rozesmátá prùvodkynì. „Tak jak 
jste si to dnes na Langkofelu užili?“ zvo-
lala do mikrofonu. „Byla to taková odpo-
èinková túra, tak doufám, že jste poøád-
nì naèerpali síly. Zítra to totiž bude 
malièko nároènìjší.“

„Hurá!“ zaøval Dezolát na celý auto-
bus. 

pak se zarazila:
stane se vùbec nìco 
když zaènu pochybovat 
když budu se ptát 
a tøeba ani neuvìøím?
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ani lísteèek se nepohnul 

èeká, zdali nezabloudí paprsek
co pøinesl by rozuzlení
strašlivého tajemství života
anebo biè, jenž vypráskal by
bìdná slova
avšak nic nepøichází

tedy vydává se na cestu sama

ale šlahouny ostružin po ní sekají
jako zbìsilé
kam obrátí se, nepøátelé

kdo mi pomùže
obejít všechny ty trapné pøekážky
olezlé støíbrem slimáèkù
štítím se jich, hubuje Eva

kdo mi pomùže vymotat
rozedranou motýlici suknici
ze zrádných køovin zatemnìní

nic, sklízí jen posmìch
divokých kaèen:
to pøece staèí mít køídla!
chechtají se 

dobrá, trucuje Eva
zklamání vykružuje na èele
první vrásku

tak tedy vìøím už jenom
ve svoji š�astnou hvìzdu
baladicky opìvující 
tlukot pøíboje
recituje smutnì

Morseùv klíè bìd
deroucích se k uskuteènìní
teprve tuším
snad jsou pouhým snem

ovšem èlovìk
aby mìl ten klíè

musí znát míru èeho? 
bolesti! 

zasnila se:
být tak schopna zahledìní
tak hluboko
že bych až pøepadla dozadu
ach, bezedný je vesmír

dokázat øíci ano nìèemu co teprve klíèí
zrušit prokletí

akt II – hlas ze stínu granátovníku

Evo, kolik slupek máš
kolik plátkù cibule
než budeš zcela nahá

ale já... otáèí se zmatenì
nic, jenom hradba lesa
ozvìna reptá: já, já, já, já
 
tvá záøivá nahota
nahotou tmy
jedno, zdali 
kdesi v dáli po žních
vystupuje z øeky bílý kùò

Evo, nezapomeò ozdobit se
padlým listím
abys byla svá
pokouší ji zurèení støíbra
v korunì stromù

kdo jsi? visí ve vzduchu otázka
já... nejsem nikdo

pamatuješ vítr, kterak ve tvých vlasech
shánìl se po tom, co bylo vèera?
ale...

je ti smutno
netušíš, že se to pøece stalo
že náslechy z hlubin zemì
úpìnlivì rozechvívající
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rùžový keø
jsou skuteèné

a možná nechceš slyšet

sedíš u kadeønice
v ruce prázdné noviny
na hlavì helmu
pak vyjdeš bojovnì do ulic
podobna Pallas Athénì

akt III – Eva chtìla by obrátit zpìt 
prchavé štìstí

øíkám ano 
tomu, co poznávám
pouze po povrchu
jako se pluh na zimu obaluje
popraškem rzi
rubášem sametovým

øíkám ano
protože hlína
setøe tu pachu� smrti
v milosrdném klínì jara

øíkám ano
aniž bych chtìla podstoupit tu cestu
do podsvìtí
co když nitka selže a já
zùstanu šílená
na tomto svìtì
bez nadìje

avšak co je èlovìk
hoøce pláèu
když pod každým jeho krokem
hynou myriády životù
a nevyhne se ani vraždì
kdyby tak dokázal odpustit alespoò sobì
ne!
co jednou sevøe, tìžko pustí

le� si, holubièko, le�, do Ráje
ne, ani sobì
natož pak druhým!

akt IV – pøistupuje k ní muž

Evo, miláèku
to já øíkám ano
a zároveò oulisnì
zipem hada skøípaje
šeptám ne
abych to slyšel jenom sám 
rozumíš?
a stromy žárem hynou

zoufám si, to pøece není možné
hledám útìchu
vztekle vzpírám hmotu
ale ona
nemá s tím nic spoleèného

já vím, konejší ho Eva
ostružiny do krve rozdírají
pøece jsme spolu
mìnili ten klíè
a nedostali... nic!

kolikrát už myslel sis
že se nám jenom nìkam ztratil
že ho zas najdeme
ó, jak ty umíš hledat!

ano, ano, ano, ano!
øíkej ta slova ještì jednou se mnou
ve chvíli, kdy by jeden z nás chtìl zradit
položme si na ústa svitek skoøice
ach, milosrdná zemì tolik voní

avšak, nìkde to skøípe
èím je èlovìk
když vlastnì neví
a vesmír mlèí

snad nemlèí
hejna divokých husí
podìšenì kejhají z dalekých mlhovin 
dolù k nám

poèkej, kam se ztrácíš
já se tu sama bojím!
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tady jsem
moje ruka stále høeje
a možná dosud žiju
tady jsem
tak probùh, Bože!

akt V – namísto svìtla, tma. 
Zahrada pokácena, holé plánì 
brazilských pralesù...

v pravìké sluji uctívaèù zvíøat
sedí ona, nìžná
temnota duje zcela blízko
zdá se, že spolkne všechno
její oheò plane
Eva do nìho hledí a zøí... pláè

mlèí
když ji nabodávají na kùl
když ji upalují
když do výhnì atomových sluncí
pøilévají napalm
když pod sprchu s rajskou vùní
a pak do pece
když z ní neznámí muži v uniformách
rvou šaty

tak tohle je tedy
cena života

bolestnì mlèí
když ji pro jinou barvu víry
kamenují

pak vstává
otírá slzy
vytahuje cigaretu

s tváøí schovanou
pod igelitem šminek
lokne si vermutu 
a pouští naplno walkmana

pojedu v tom s vámi, šeptá tiše
do nastalého ticha, nìco hrozného se 
muselo stát!

akt VI – vítr se utišuje, 

støelky topolù míøí vzhùru

tak tedy pozdì

jedna ze špulek

spodní nit

byla èerná

nezbude na nový pláš�

singrovka ušišlala 

podivný údìl èlovìèí

Eva znovu a znovu

èeká spasitele

jenomže oni ho na váleèných polích

                                                        køižují

jeho krev do nebe volá

kterak mùže Bùh odpustit

zázrak

sami sobì jste

šílenou odplatou!

namísto nìžné krásy kvìtin

namísto šepotání vìtru

namísto modrého vlnobití lesa

køeè velkomìsta

šílené bušení kováøe Mefistofela

a� už je radìji konec toho pøedstavení

protiví se mi vlastní hlas

a pøesto volám:

ó, smiluj se, Bože!

smiluj se, pane pùvabných podveèerù

Bože ètyølístkù

tajných pøání spících sov

smiluj se nad námi, nebo� jsi nás uèinil

smiluj se

a� má svìt smysl!
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akt VII – muž šeptaje sklonìn 
nad srpkem ženy

víš, já bláhový pøece øíkám stále ano
a zároveò ne...
kam až musíme dojít
aby byla zažehnuta
kadidelnice pøímìøí

naslouchám hlasu strachu
více než hrdé øeèi hor
namísto perutí andìla
slyším po ulici našlapovat sníh

vyhlížeje netrpìlivì z okna
zklamanì reptám
a co jaro
cožpak jsi zapomnìl
na jaro?

za�atá konèina ve mnì
živý lom pamìti
pramen uskøípnutý

lekníny hladin vìdomí
tabáèek listopad
na obloze vše zprùsvitnìlo
ve sklepì bázeò
takový úžas z tajených hlubin

musím pøispìchat
s nùší vystlanou orobincem
snad høeby výèitek 
na chvíli poleví
motýli dotknou se dlaní

ach, žíznivá øeko svìta
pøestaò pádit
kácet se do mdlobných povodní ducha

stále nevím proè
nevím, kdo vylomil møížku v komoøe
a do rozsypané mouky
vyzývavì otiskl pár bosých nohou

Bože, ach Bože
kdybys tak alespoò jedním slovem
zavadil o èlovìka!

akt VIII – zahrada pouhým snem

žít, rychle žít než bude konec
babylonské úzkosti 
avšak jaké je to tajemství
co nesmíme znát?

a jaké je to tajemství
co nesmíte znát?
ptá se záludnì had
spirálu sladce páchnoucích úsmìvù
úskoènì navinutu 

nemìl bys tu moc
zoufale brání se Eva
vzpomínce na cosi smutného

já vím, vím, panenko
dotírá nevlídnì popílek
navijákem žádostivec tøese
jen udeøit

ale je tu øeka
po obloze hrají na honìnou mraky
stromy slitovnì sklonìné nad cestou
pokoj a mír

øekni mi prosím vše
zdali je skuteènost jistá
anebo zdali jsme pouhým snem
a lze-li co jiného èekat tam, pod jezem

avšak hory mlèí
jenom jako pozdrav z dálky
mávají bílou rukavièkou

zavonìl zlatý déš�
ptaèí zpìv
snímá roušku ticha

cožpak vám, kolouškové
srdce nehoøelo?

zamlžená sítnice sítí
zvony neumlèí
kopce zemskou podobu mrakù mají
tak jako tak
patøí obé Nebi
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Mùj vztah k Bohu
Petr Kersch

Vztah dospìlého èlovìka k nábo-
ženství je z velké èásti a zpravidla urèen 
jeho výchovou v dìtství. Nikterak to ne-
znamená, že se jedná vždy o souhlasné 
pøevzetí svìtového názoru rodièù nebo 
prarodièù. Z historie jsou známy pøípady 
slavných osobností, které se obrátily       
k náboženské víøe zády již v mládí, na 
protest vùèi své pøehnané náboženské 
výchovì (psychiatr C. G. Jung, spiso-
vatel R. Dahl aj.). Takových vzpurných 
ratolestí bylo urèitì mnoho zejména        
v dobách, které ateismu napomáhaly 
spoleèensky a politicky.

Mùj absolutnì ateistický pøístup k ná-
boženství vznikl také výchovou, v tomto 
pøípadì však ve shodì s vychovatelkou: 
moje matka øímskokatolickou církev ne-
návidìla a nikdy se tím netajila. Vliv mé-
ho židovského otce byl pak pranepatrný, 
protože otec pøedevším byl ve víøe svých 
rodièù velmi vlažný, a navíc – mnì bylo 
osm, když byl deportován do Terezína,     
a od té doby jsme ho víckrát nespatøili.

V dotaznících kolonku „bez vyznání“ 
vyplòovala moje máti – uèitelka základní 
školy – hrdì už za první republiky a tím 
spíše po roce 1945, kdy se stala èlenkou 
KSÈ. Mnohokráte  litovala, proè já blbá 
jsem k tìm komunistùm lezla, ale kvùli 
náboženství to nebylo nikdy. Její nevíra 
byla primárnì odvozená od antikatoli-
cismu. O ostatních církvích, napø. evan-
gelických, maminka nevìdìla nic, a po-
kud by nevyvíjela sama nìjakou aktivitu, 
ani vìdìt nemohla, protože Plzeòsko, 
kde byl její domov a kde strávila pøe-
vážnou èást svého života (kromì sedmi 
pøedváleèných let v Praze), jak známe     
z dìjepisu, bylo katolické vždycky. Viz 

husitské války a další fakta z historie zá-
padních Èech. Vím však, že v existenci 
spravedlivého Boha tiše vìøila a modlila 
se k nìmu, tajnì doufajíc, že se nad je-
jím neš�astným životem jednou ustrne   
a všem pøíkoøím, které jí postavil do 
cesty, uèiní konec.

Já jsem byl, jako protektorátní „Halb-
jude“, na venkovském mìsteèku (Blovi-
ce, 3000 obyv.) nevítaným, ale tolerova-
ným žákem obecné školy. Náboženská 
výchova byla povinným pøedmìtem,        
a protože podle mého zfalšovaného 
køestního (!) listu jsem byl vyznání øím-
skokatolického, dostával jsem katolickou 
vìrouku z první ruky. O tom, jaký vliv na 
mne v dìtství mìli uèitelé náboženství, 
jsem psal ve fejetonu Náboženství a ná-
silí. Bylo by toho urèitì mnohem víc, kdy-
bych mìl nìjaký závažný dùvod o tomto 
námìtu psát obšírnìji. K tìmto vzpomín-
kám se vracím také v dosud nepubliko-
vané povídce Rak, kde hlavní postava, 
muž jménem Karel, se náhodou ocitá      
v kostele pøed nedìlní velkou mší a roz-
hodne se, že po velmi dlouhé dobì pùjde 
ke svaté zpovìdi.

Mùj osobní odpor ke katolickému ná-
boženství (jiné jsem neznal) založil po-
vìstný páter Limpouch, který na plzeò-
ském Masarykovì reálném gymnáziu 
uèil náboženství. Já byl pøijat v záøí 1945 
rovnou do sekundy a i v tercii jsem mu-
sel povinnì poslouchat vášnivé výklady 
tohoto jezuity s politickými ambicemi; 
Limpouch byl typ církevního hodnostá-
øe, který by v 17. století na Šumpersku 
pøihlížel upalování mladých èarodìjnic    
a slintal by pøitom.

Èím víc jsem tíhnul na gymnáziu – 
díky vynikajícím profesorùm – k chemii  
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a vùbec pøírodním vìdám (mineralo-  
gie, astronomie, zoologie), tím víc jsem 
na svoji nìkdejší náboženskou výchovu 
zapomínal. Nikdy jsem se ve svém okolí 
neposmíval vìøícím lidem, protože jsem 
od dìtství vìdìl, že existují situace, kdy 
lidská víra v Boha skuteènì èlovìku po-
mùže pøekonat velké životní pøekážky, 
ba tragédie. Na Moravì, a tím více u se-
verních sousedù v Polsku, byla a je 
situace naprosto odlišná. Tam je ná-
boženská výchova dìtí mnohem hlubší   
a èastìjší, takže chápání víry v Boha  
neznamená opak malovìrnosti, nýbrž 
samozøejmost. 

Nìkteré momenty z katolické liturgie 
se vtisknou èlovìku do jeho nitra tak 
hluboce, že ovlivní jeho uvažování, aniž 
si je toho nìjak pøímo vìdom. Když jsem 
psal povídku Ryby, která se odehrává    
v Palestinì za života Ježíšova, pøistihl 
jsem se, že najednou se cítím provini-
lým, že bych takhle líèit Ježíše a jeho 
uèedníky nemìl a že bych mohl být za  
to od Boha potrestán. Podléhal jsem 
jakési ustrašené autocenzuøe a povídku 
jsem opravoval a pøepracovával nìko-
likrát, dohromady jsem ji psal nejmíò tøi 
mìsíce.

V katolickém náboženství je øada 
psychologických metod a institutù, které 
stojí za pøemýšlení. Napøíklad institut 
„zpovìdi“ a „zpovìdního tajemství“ je 
zásadní vìc, která sice není výhradnì 
katolickým vynálezem, ale øímskokatolic-
ká církev ji pøivedla k dokonalosti a nej-
lépe využila ke svému prospìchu. Není 
tìžké si pøedstavit farnost, kde k faráøi – 
zpovìdníkovi se utíkají kát všichni høíš-
níci z obce a kde tedy knìz snadno 
moudøe zodpoví všechny dotazy o hos-
podáøské budoucnosti komukoliv, kdo 
mu za takovou odpovìï stojí, zejména 
pak jeho pøímým nadøízeným. To nemá  
s nìjakým donašeèstvím nic spoleèné-

ho, spíše staèí povìdomost o statistické 
pravdìpodobnosti. Podobným fenomé-
nem je celibát, který pro neznalého laika 
znamená jakousi ozdobnou zvláštnost, 
kterou si katolická církev vymyslela pro 
své boží služebníky, ve skuteènosti celi-
bát prokazatelnì chrání knìze v tìžkých 
situacích, od vydírání poèínaje až po 
muèení.

Našlo by se toho víc: sugestivní texty 

modliteb, desatero pøikázání, tautolo-

gické argumentování založené na pojmu 

malovìrnosti... Mùžu o sobì prohlásit,  

že v existenci žádného božství, øídícího 

svìt, nevìøím. Cítím velmi pøesnì, že 

jsme pouhými organizmy, že Darwin       

a jeho dnešní pokraèovatelé mají prav-

du. Není to pøíliš povznášející názor;  

kdo si myslí nìco jiného, nech� si to 

myslí, když mu takové myšlenky pomá-

hají žít.

I když existence lidí na svìtì je pou-

hou vesmírnou pikoepizodou, myslím,  

že stálo za to vybudovat civilizaci na 

Zemi. Lidé jako druh udìlali pro lidi jako 

jednotlivce víc dobrého než špatného. 

Možná, že nás nìkdo vidí tak, jako my 

vídáme mravence pøi jejich bezúèelném 

pobíhání sem a tam, ovšem entomolog 

by takového naivního a nevzdìlaného 

boha pouèil, že organizmem, který musí 

být posuzován, není jeden mraveneèek, 

nýbrž celé mraveništì, se svým statis-

tickým tlakem a dynamickou rovnová-

hou.

Byl bych rád, kdybych za deset let     

si mohl tento esej pøeèíst a souèasnì 

kdybych byl za tìch deset rokù schopen 

vlastním rozumem posoudit, zda je mož-

né znovu tyhle øádky podepsat. Bude 

muset být splnìno mnoho pøedpokladù. 

Zatím nezbývá než vìøit – vìøit lidem 

kolem sebe a sám sobì.
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Celý život
Ivo Fencl 

Jak Mirek s Milanem pøedávali dopis

Marek Velebný

Okolo dvacítky se dívky mìní

jednu jsem potkal. Už tu není

To bylo moudro, to jste prdli!

Bylo jí devatenáct a teï má 23

a horolezci ze Slamìné Lhoty

velice tvrdli, když ji vylákali

sem do skal

Reklamu chtìli na kalhoty

i fotili ji pod Radyní

A na fejsbuk dílo umístili

jak to dnes chodí

a kychot dámu srdce svého

uch, nepoznal; uf, blaho rodí

Plynuly týdny. Mnohokrát

jsem pózu zralé manekýny

pøeletìl oèima a dál

šel

k pornu èi pivu. Ale jednou

si jména Luny vedle kalhot všimnu 

Je její! Pøilnu?

Jé. Jen zaènu zpívat hymnu

A víc. A víc. Protože šílím! Né

to nemùže být ona

Už není dìtská, není, není

Už ji víc nemiluji

A pøece stojí pøede mnou ta

do níž tenkrát jsem se zbláznil

když do muzea z horka vkroèili

múza a Jakub. A zpola dítì ještì byla 

Š�astna – a snila

Spolu žila s ním. Co by se stalo 

to vám nepovím

Co by se stalo, kdyby v docích 

praskly moje žíly

a ètyøi roky spolu bychom spali

Už bych tì nechtìl, Otravo

Už by tì nikam nepozvali

Nemùžeš za to, že tì štvu

a že jsme život spolu recitací neprožili

Za ètyøi léta

A pøece tak celý

(stylistická korektura Milan Antonín Èeèil)

Byl opìt krásný zaèátek podzimu        
a poslední záøijový den. Sluníèko se již 
nìkolik dnù vehementnì opíralo do oken 
Mirkova bytu. Zkrátka babí léto jako 
vyšité. Mirkovi jeho vnitøní hlas šeptal: 
Musíš, musíš ven. Ke Kameòáku, k vo-
dì. Stromy se zaèínají zabarvovat, tento 
zpùsob podzimu, než zaènou plískanice, 
má Mirek moc rád. Skoro víc než léto. 

Vzal batùžek, i když byl skoro prázd-
ný. Dnes si nebere ruèník. Zmuchlal     
do nìho jen vìtrovku a pøidal sluneèní 
brýle. Pøes rameno si hodil brašnu s fo-
�ákem a teleobjektivem. Dnes nebude 
plavat, jen fotit. Kamarád Milan mu vèe- 
ra øekl, že asi ke Kameòáku ráno pùjde, 
ale pak na sociální síti zachytil pozván-
ku na plavecké louèení se záøím, které 
bylo od jedné po obìdì. Ani nedal Mila-
novi vìdìt, že jde.
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Podíval se na odjezdy tramvají a šel   
k Hlavní poštì na spoj ve 12.27. Milana 
nevidìl, možná už jel døívìjší. Za ètvrt 
hodiny byl na koneèné v Bolevci. Rozhlí-
žel se po louce. Nádherný den, rozkvetlé 
kvítky v trávì, zaèínají se barvit stromy. 
To by se fotily modelky. Škoda, že Soòa, 
která po Mirkovi chtìla nafotit kalendáø, 
nìjak stále nemá èas. To Mirka zklama-
lo. Takové nádherné dny. Pak rozvážným 
krokem, svou nepøehlédnutelnou chapli-
novskou chùzí, šel pomalu smìrem na 
Kameòák. Ostružiny byly dávno uschlé. 
U zdymadla Tøemošenského rybníku si 
všiml dvou holek, které si dìlaly selfíèko  
s labutìmi. 

Oèima opìt zachytil nádhernou sce-
nérii proslunìného rybníka. Potkal nì-
kolik rodinek, cyklistù, bìžcù, co si také 
pøišli vychutnat krásné odpoledne. U la-
vièek ho zaujalo nìkolik muchomùrek. 
Vyfotím si je cestou zpìt, øekl si Mirek. 
Díval se, kde uvidí Milana. Nevidìl ho, 
tak šel dál smìrem k rákosí, kde spolu    
s Milanem èasto plavali. Na kameni        
u vody sedìla dívka s knihou a obèas    
si smyslnì zaráchala pravým chodidlem 
ve vodì. Mirek šel dál. Pak ale zaslechl 
za sebou známý hlas. „Mirku, zastav se!“ 
Byl to Milan. „Kam jdeš? Vy se neznáte?“ 
øekl Milan o chlapíkovi s batùžkem, kte-
rý šel pøedtím pøed Mirkem. Mirek há- 
dal,  že by to mohl být nìkdo z plavecké 
party, ale neznal ho. „To je Vláïa,“ se-
známil je Milan. 

Zastavili se u lavièky za sleènou, kte-
rá si èetla na kameni knihu. Byla k nim 
zády. Milan s Vláïou se hned svlékali  
do plavek. Mirka by to lákalo také, 
obzvláš� když bylo tak nádhernì. Ale 
nebyl úplnì fit, a tak se radìji vìnoval 
focení. Kluci vlezli do vody a zaèali 
konverzovat se ètenáøkou – „vodní vílou“ 
sedící na kameni. Nevyvedlo ji to z kon-
ceptu. Øíkala, že už plavat byla. Mirek 

nasadil teleobjektiv, a protože potøebo-
val k focení s teleobjektivem odstup, po-
pošel do trávy ke køoví na bøehu. Kluci 
zaèali plavat. Když byli v pùlce rybníka, 
dìlalo se na hladinì zajímavé svìtél-
kování od odraženého sluníèka. Milan     
s Vláïou plavali skoro synchronnì vedle 
sebe. Jen Milanova plavecká èepièka 
naznaèovala, kdo je kdo, když je Mirek 
sledoval teleobjektivem a cvakal spouští. 

Protože byl Mirek v trávì dál od ètoucí 
si vodní víly, využil možnosti teleobjek-
tivu a udìlal si nìkolik jejích snímkù. 
Fascinovalo ho, jak sedí na kameni        
v zeleném trièku, šòùrkových kalhotkách 
od plavek a jak si mimodìk rukou pro-
hrabává splývající dlouhé vlasy. Scéna 
Mirka inspirovala. Dívka mìla o strom 
opøené kolo, za hlavou batùžek a neru-
šenì si èetla. Její bílé nahé nohy svíraly 
knihu. Na chvíli si pak vzala do klína 
mobil, a když kluci pøiplavali zpìt, šla si 
stranou mezi stromy zatelefonovat. Milan 
s Vláïou si dali ještì jedno kolo ke zdy-
madlu a zpìt. Mirek se snažil o další 
zábìry. Trochu mu vadilo obleèení s ba-
tùžkem za dívèinou hlavou, ale když fotil 
inkognito, nemohl si øíct o naaranžování 
fotky. 

Když kluci pøiplavali zpìt, dali se 
všichni  do hovoru. Dívka prozradila, že 
byla pøed nìkolika týdny plavat v lomu    
u Konstantinových Lázní. „Tak to jsme  
se tam málem museli vidìt,“ øekli Mirek   
s Milanem. „Byli jsme tam pøesnì pøed 
dvìma týdny v sobotu, nìkdy kolem po-
ledne,“ doplnil Mirek. Tehdy bylo trochu 
zataženo a zaèalo poprchávat. Dívka si 
pak vzpomnìla, že tam byla již pøed 
tøemi týdny. Pro kluky to byl malý zá-
zrak, setkání tøetího druhu, že si s nimi  
ta sympatická sportovkynì bez zábran 
povídá. Když se oblékli, øekl  Milan dívce 
o jejich skupinì na sociální síti, zda by 
se k nim nechtìla pøipojit a jít plavat 
nìkdy pøíštì spoleènì. 
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Kluci se rozlouèili. Vodní víla si dál na 

kameni èetla. Milan šel jako obvykle   

bos a obul se až na chodníku u silnice. 

Mirek si zdokumentoval muchomùrku za 

lavièkou. Domluvili se, že spolu ještì za-

jdou na kapuèíno do oblíbené zahrádky 

pøed kavárnou Le Frenchie.

Milan byl zvìdav, zda tam bude jeho 

oblíbená obsluha, kterou už nìkolik dní 

nevidìl. Když se blížili ke kavárnì, všiml 

si i Mirek obsluhující dívky v èerném 

trièku, ale zdálo se mu, že to není ona. 

Když si nakonec sedli k poslednímu 

stoleèku, který zrovna opouštìli hosté, 

øekl Milan, že to je ona. Dali si kapuèí-  

no a Mirek i sklenku rùžového vína. Ješ-

tìže kolem sedìli hlavnì cizinci. Mirek 

se skoro zaèínal stydìt, protože kluci 

mìli o holkách a obsluze dost hlasité 

komentáøe a smáli se. No jo, tøi kocouøi 

na lovu. 

Na zahrádce obsluhovala dvì dìv-

èata. Mirek na chvilku vytáhl fotoaparát   

a v rychlosti udìlal nìkolik momentek     

s dívkou v èerném. Když servírky odchá-

zely s tácy zpìt do kavárny, kluci na   

nich mohli oèi nechat. To je známá vìc, 

že holky za barem a servírky jsou první 

na ránì, a muži na nì èasto doráží          

a zvou je apod. Jim to není moc pøíjem-

né. Mirka to nenapadlo, ale Milan øekl,  

že holky mají svùj šestý smysl a že 

vytuší i to, co si kluk ani nemyslí. Takže 

dívèí obsluha si jistì všimla, že kluci kují 

nìjaké pikle.  

Vláïa s Milanem už mìli svá kapu-

èína dávno vypitá a Mirek dopíjel sklen-

ku vína, když Milan ukázal gestem, že 

zaplatí. Stále usmìvavá obsluha v èer-

ném pøinesla úèet. Kluci trochu nervóznì 

vytahovali bankovky. Vláïa jí dal vìtší 

bankovku a Milan s Mirkem mu to pak 

vyrovnali. Mirek pøedem uvažoval, zda   

jí pøi placení podstrèí i svoji vizitku. 

Zazmatkoval. Zbrkle se na sleènu obrátil, 

ale slova s nabídkou mu zadrhla. Jen 

vizitka v napøažené ruce signalizovala, 

že pro ni nìco má. „Ne, nic nechci,“ za-

vrtìla odmítavì hlavou, neèekala na vy-

svìtlení a rychle se vzdálila od stolku. 

Mirek pocítil, jak plán totálnì „zkonil“, 

slušnì øeèeno. Schoval si vizitku zkla-

manì zpìt do kapsy s pøihlouplým vý-

razem školáka, co byl chycen a poká- 

rán pøi nìèem nepatøièném o školní 

pøestávce. 

Milan pak Mirka doprovodil k nìmu 

domù, byl zvìdav na fotky z toho odpo-

ledne. Mirkovi poradil, že jediná mož-

nost, jak z tohoto faux pas vybruslit,   

aby ještì nìkdy mohli do této kavárny   

jít, je, že Mirek dotyèné dívce z obsluhy 

pøedá její fotku a pøipíše i vysvìtlující 

omluvu. To vše donese do kavárny. 

Druhý den nechal Mirek ve fotolabu 

udìlat na poèkání tu nejlepší fotku. 

Odpoledne se ozval Milanovi, že fotku 

má. Milan mu pomohl omluvu nafor-

mulovat. K veèeru se domluvili, že bude 

lepší, když do kavárny pùjdou spolu. 

Venku pøed kavárnou už ale stolky         

a køesílka nebyly, a tak si sedli dovnitø. 

Šli za roh, aby mìli na pøítomný personál 

dobrý výhled, a objednali si oba totéž, 

zase kapuèíno. 

„Mirku, ukaž mi tu fotografii i dopis, 

chci to ještì zkontrolovat,“ øekl Milan.   

Je perfekcionista. Chtìl ho pøed pøe-

dáním trochu pøeformulovat. Mirek pù-

vodnì pøeložený papír opatrnì pøetrhl     

a co nejúhlednìjším rukopisem napsal: 

„Ahoj, pøijmi, prosím, tuto fotku jako 

omluvu. Rád fotím holky a rád bych         

s Tebou fotil. Konèí teplé dny, a abych  

Tì ještì zachytil na zahrádce, tak byla 

moje akce s vizitkou pøi placení zbrklá     

a neohrabaná a nic než odmítnutí si nej-
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spíš nezasloužila.“ Dopis vložil znovu do 

obálky. Nechal ji nezalepenou. 

Pozdìji zaèal Milanovi vyprávìt o po-

dobných trapnì vyhlížejících pøíbìzích   

s holkami. Zažil jich už víc. Tøeba jak     

si jednou s kamarádkou vypsali své 

dojmy z první vážnìjší vzájemné schùz-

ky. „Také z dneška mùžeš, Mirku, na-

psat povídku,“ zazubil se Milan. Mirek 

sedìl zády k baru, ale Milan mìl stálý 

pøehled o tom, co se v kavárnì dìje. Oèi 

mu vesele tìkaly po pøítomných. Ta sleè-

na, u které si kávu objednávali, tam byla 

už vèera, pomáhala s obsluhou, možná    

i nìco z jejich vèerejšího výstupu zahléd-

la. Její pohled prozrazoval více, nìco 

tušila. Ženy. Mají šestý smysl, vìdí už     

i to, co má  muž teprve za lubem. Jistì si 

všimla obálky položené na jejich stolku, 

jistì zachytila útržky jejich vzrušeného 

hovoru, jistì vìdìla víc. 

Milan s Mirkem zaèali pøemýšlet, ja-

kým zpùsobem to tentokrát zvládnou 

obratnìji. Chyba byla prostì pøedem vy-

louèená, mise musela skonèit zdarem, 

stùj co stùj. Obálku s fotkou a dopisem 

odevzdají. Mirek byl opìt zmatený a Mi-

lan mu navrhl, že obálku radìji pøedá  

on, ale nakonec ani jemu to nepøišlo jako 

dobrý nápad. Pøece jen je to Mirkova 

akce, on chce sleènu fotit. Hovor a do-

hady pokraèovaly. Kavárna se postup- 

nì vyprazdòovala. Nakonec v ní zùstali 

sami. Kdy tedy obálku pøedat? Už je      

tu zavírací doba, nervozita obou náhle 

narostla, srdce bušila, ruce se chvìly, 

„teï“, Milan pøivolal obsluhující sleènu. 

Už nešlo otálet. Oba zèervenali vzruše-

ním jak malí hoši, napìtí nešlo skrýt. 

Obsluha utírala kavárenské stolky       
a pokradmu pohlížela na ty dva. Nìco 
chystají, to musela jasnì vìdìt. „Vy bu-
dete zavírat?“ nervóznì se Milan zeptal 
servírky. „Ano, normálnì máme do osmi, 

ale dnes v nedìli jen do sedmi,“ od-
povìdìla klidnì. Mirek se podíval na 
displej. Bylo již deset minut po sedmé. 
Sakra, to narušilo klukùm èasový plán. 
Pøece se chtìli co nejpeèlivìji na pøedá-
ní tak dùležité obálky pøipravit. Servírka 
už ne tak klidnì pøišla s úètem, èekala. 
Tak teï to pøijde, Mirek èervený, Milan 
èervený, oba jak dva v kotli vaøení raci. 
„Mùžeme tu nechat obálku pro tu ob-
sluhující sleènu ze vèerejška? Je v ní  
jen fotografie.“ 

Milan to nevydržel a vpadl otázkou 
Mirkovi do nádechu. Musel vycítit, že 
mise spìje k dalšímu trapasu. Sleèna si 
s pøikývnutím obálku vzala a donesla ji 
za bar. Milan si všiml, že si šeptá s kole-
gyní, ale snad to dopadlo dobøe. Ještìže 
Mirek sedìl zády. Situace se uklidnila, 
oba se zvedli od stolku a dùstojnì se 
rozlouèili. Bylo po všem. Oddechli si, 
snad se to povedlo. Ta úleva nešla pøe-
hlédnout, mise splnìna. Byl to pro nì 
dva i pro lidstvo velký krok, ještì nikdy 
se nìèeho takového nezhostili a kavárna 
to jistì nezažila. Vítìzství! A ne neza-
sloužené, po takovém vynalézavém úsilí. 

Ještì cestou pak kluci vše hodnotí      
a s úlevou se smìjí. Jako školáci, urèitì  
by si nìkdo pomyslel. „Tak teï jsou dvì 
možnosti,“ øekl se smíchem Milan, „buï 
už sem nebudeme smìt nikdy vkroèit, 
nebo tvou omluvu pøijme.“ 

Po odchodu z kavárny Mirek obhlédl 
se sklonìnou hlavou chodník. „Na co 
koukáš?“ „Ále, tak pøemýšlím, jak tu asi 
mají øešenou kanalizaci, jestli budu mu-
set kolem téhle kavárny chodit s ostu-
dou kanálama.“ 

Pak zašli na sklenku pozdního sbìru 
zanalyzovat tu dnešní eskapádu. Mirek 
chtìl po Milanovì odchodu hned zaèít 
psát povídku, takový materiál pøece život 
nenabízí pøece každý den, ale nechal to 
na pøíštì.
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Obálka, grafická úprava
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Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl
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Tereza Èermáková (1990 Plzeò) - ekonomka, básníøka a prozaièka

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

Václav Fiala (1955 Klatovy) - sochaø a básník

Petr Kersch (1934 Praha) - prozaik a publicista, žije v Dìèínì

Jaromír Komorous (1951 Plzeò – 2017 Plzeò) - básník, textaø a prozaik

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

Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník, tè. žije v zahranièí

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) - prozaik a publicista, žije v Klatovech

Marek Velebný (1970 Písek) - prozaik, publicista, žije v Plzni

Luboš Vinš (1959 Blatná –2014 Blatná) - básník a prozaik
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