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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Letní literární dvojèíslo letošního 
Plže je vzpomínkové. To není jen 
doménou seniorského vìku, naopak. 
Není sice vìnováno mládeži, protože 
mladí na západì se v souèasné dobì 
literárnì témìø neprojevují, ale se-
skupuje mladší støední generaci, tedy 
autory narozené mezi roky 1970         
a 1990. Jejím jádrem byli ti ze zlaté 
éry Ason-klubu. Nìkteøí píší dodnes – 
Tomáš T. Kùs, Milan Šedivý, Vojtìch 
Nìmec… – a stali se z nich renomo-
vaní a oceòovaní spisovatelé a publi-
cisté. Nìkteøí povìsili beletristickou 
tvorbu na høebík, ale pøece jen se 
právì pro to letošní léto na svá léta     
s Pegasem rozpomnìli. Tedy spíše 
rozpomnìly – Markéta Jansová - Irová 
a Milena Sojková Písaèková. Již pøed -
èasem se opìt chopila Pegasových 
otìží souèasná pøedsedkynì SZS 
Milena Hasalová.

Mezi stálice na literární scénì patøí 
Vladimíra Brèáková, Jakub Fišer, Ka-
teøina Sachrová, Martin Šimek a ta-  
ké Marek Velebný. A šneci výtvarníka 
Vhrsti. Ale pøedstavují se i ti, kteøí 
Ason-klubem neprošli: Štìpán Kuchlei 
a Václav Štrunc. Nejmladší zastupují 
Miroslav Sosoi a Tereza Herzogová -
Èermáková, oba také již autoøi „ofi-
ciálních“ knížek. Vùbec poprvé vstou-
pil na stránky Plže Radovan Lovèí.

Byli ale i tací, kteøí na redakèní vý-
zvu nereagovali, protože poetické 
psaní již není to, èím tráví svùj život- 
ní èas. Mnozí zanechali svou stopu      
v Malých knížkách a možná je dnes 
považují za høíchy mládí (tak jako 
autor Léta, Mìsíce nad øekou…)

Léto má pestrou paletu – a platí     
to i v pøípadì letního plžího ètení.     
A� se vám obé líbí a zapíše do pamìti 
sluneènì i vlaze.
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MAREK VELEBNÝ 

Jak jsem si hrál na konflikt
Ještìže u psaní nemusím mít roušku, respektive respirátor, i když už 

jsem si na nìj zvykl a dýchá se mi v nìm dobøe, pokud tedy nebìžím do 
schodù. Vlastnì až velký bratr Fb mi upozornil, že bych si také mohl           
z pamìti vylovit branná cvièení ze základní školy. Chození s pytlíky po   
lese jsem zase tolik nemiloval, se vzduchovkou jsem moc zacházet neu-
mìl a v soutìži o partyzánský samopal jsem nic nevyhrál. Spíš mne na 
gymnáziu bìhem branné výchovy pøi støílení pod støechou málem trefil 
odražený diabolek do oka. Ale teoretickou výuku branné výchovy jsem 
ovládal docela slušnì. Takže bych se nemusel souèasné módì nošení 
roušky až tak divit. Po revoluci, když jsme s ochránci pøírody vyklízeli 
historický dùm jménem New York v Lázních Kynžvart, pøièemž jsme 
vyhrabali ve sklepì židovskou rituální lázeò mikve, zkoušeli jsme nosit 
respirátor, ale nedalo se v nìm tenkrát  moc dýchat. Ono i to otírání gumo-
vých protiplynových masek v branné výchovì také nebyla žádná slast.      
Aè jsem to sám nezažil, slýchával jsem v okolí údajný výrok jednoho 
lampasáka: „Mám rád lidi stejné tváøe, nasaïte si masky“. Takže teï to 
máme podobné s rouškami.

Trochu nám to zkomplikovalo život, zmìnily se smìny, když se kvùli 
koronaviru naøizoval tzv. home office, a tak jsem vyfasoval službu na 
vrátnici, kde mìøím pøíchozím teplotu. Rukavice, respirátor, bezdotykový 
teplomìr. Ještìže si nemusím hrát na Èernobyl. Ani nevím, co mladé lidi    
v nedávné dobì tak vzrušovalo na novém filmovém seriálu. Já byl radši,   
že nemám HBO. Tak postávám pøed vchodem do podniku nebo jsem         
v zádveøí recepce a snažím se mìøit teplotu. Nìkdy je to skoro legrace.    
Také ten teplomìr asi není úplnì pøesný, stejnì jako mìøit lidem teplotu    
na èele ve vchodu, když pøicházejí ze studeného venkovního prostøedí.    
Ale je to stejnì takové kocourkovské. Škoda, že aèkoli jsem synek pana 
doktora a absolvoval jsem pøed lety dva semestry medicíny, nemohu 
pøíchozí sleèny èi mladé paní pozvat vedle se slovy: „Svléknìte se, 
prosím“. To obèas zkusím jen jako fotograf, pokud se na tom s modelkou 
domluvíme.

Jelikož mám mìøit osazenstvo podniku pøicházející na ranní smìnu        
a pak odpoledne na odpolední, dostal jsem v mezièase úkol støežit bránu 
mezi dvìma halami podniku. Aby se zbyteènì pracovníci z obou hal 
nemíchali, nechodili spoleènì kouøit nebo provádìt jiná alotria. Pøišli 
montéøi, zprovoznili delší dobu nepoužívanou bránu a mne k ní postavili 
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jako strašáka do zelí. Jeden si mne dokonce fotil, aby mu doma vìøili,       
že jim zamìstnavatel zakázal chodit do jiné èásti areálu a poslal na nì 
drába. Chtìl jsem se pokusit udìlat nìjakou bojovou grimasu pøed plotem, 
nìco ve stylu filmu Pevnost Apaèù v Bronxu nebo drsòáka z Tenkrát na 
Západì, ale než jsem zapózoval, už mìl nafoceno. Tak nevím, zda bych   
nìkomu nahnal strach, možná jsem tam byl spíš pro legraci. Podobnì jsem 
mìl pouštìt pracovníky nosící èi vozící materiál, uklízeèky, dodavatele 
kávy, management apod. 

Byl krásný jarní den, sluníèko zaèalo pálit, že jsem se chvíli schovával    
v nedalekém stínu a krátil si èas pozorováním øidièù ještìrek, tj. vysoko-
zdvižných vozíkù, nebo pokuøujících a svaèících dìlníkù v nedalekém 
pøístøešku ve stylu autobusové zastávky. Jelikož bylo opatøení o omezení 
pohybu do druhé èásti areálu vydáno narychlo a nepøišlo ještì úplnì ve 
známost, šla parta na obìd do druhé èásti výrobního areálu. Ale mezi hla-
dovou partou s pøíbory a jídelnou se nacházelo oplocení s bránou, u které 
jsem stál. Na jedné stranì já s manažerem a na druhé parta dìlníkù            
a jejich vedoucí. Manažer prohlásil, že nesmí projít, já se snažil být nevidi-
telný a zároveò pùsobit, jako že mám transparent se slovy „No passaran“ 
ze španìlské obèanské války. Na obou stranách plotu zaèali žhavit své 
telefony a domlouvat další postup. Nakonec bylo partì hladovcù dovoleno 
projít na obìd a zpìt. Pøipadal jsem si, že si hraji na øeckého pohranièníka, 
který se snaží chránit hranici s Tureckem pøed migranty. Ale v této dobì, 
kdy je naøízeno nosit roušku, respirátor nebo šátek, je naráz celý náš  
národ kovboji, desperáty, Rumcajsi, strašlivými loupežníky Lotrandy nebo 
lidmi bez tváøe. Takže když èlovìk v bundì bezpeènostní agentury stojí 
jako kùl v plotì u brány, ke které se blíží nìkolik chlapíkù se šátky, kteøí 
vypadají jako ti desperáti nebo pøátelé Nikoly Šuhaje loupežníka, není to 
úplnì nejlepší pocit. Pøipomnìlo mi to natáèení parodického video seriálu 
Smazané skeèe v epizodì Avengers, kdy proti kameøe kráèeli ètyøi hlavní 
hrdinové. Jsem pacifista, ale pøi natáèení nìmeckého filmu Der Turm    
pøed lety na hlavním nádraží v Plzni, které se na èas promìnilo na 
Dresdener Hauptbahnhof, jsem si docela užil filmovou melu jako výcho-
donìmecký demonstrant v potyèce s východonìmeckými milicionáøi. Takže 
teï jsem se snažil být spíše neviditelný a brát to s humorem. (Film jsem 
pak vidìl, ale nepoznal jsem se v nìm.) Docela mne pobavilo, když si     
pak nìkolik kolegù pøes plot podávalo pracovní papíry èi roušku jako 
nedostatkový kontraband – aby se vlk nažral a koza zùstala celá, 
respektive aby se vyplnila litera zákona. Aspoò že tam èlovìk celou      
dobu nemusí stát jako trubka, jen obèas se brána otevøe pro projíždìjící     
vozík s materiálem, pár dìlníkù projde s rùznými díly, pøípravky, papíry. 
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Také každou chvíli projde docela pøíjemná romská uklízeèka, která èistila 
kliky dveøí a desinfikovala i „moji“ bránu. V tomto pøípadì se termín leštìní 
klik objevuje v jiném významu.

Po sluneèném a relativnì teplém jarním konci týdne byl zaèátek dalšího 
až nekøes�ansky studený, že jsem musel najít ve skøíni nìjaké „jégrovky“.    
I pøes teplé ponožky z ovèí vlny a neprofoukavou uniformu jsem pøi sedìní 
a pøecházení kolem plotu a brány mìl pocit, že se musím stáhnout nìkam 
do pøedem pøipravených pozic èili Stalinovy, Siegfriedovy èi jiné linie, kterou 
pro mne pøedstavovala krytá èást pøíjmu surovin pøed výrobní halou. Tam 
jsem se ve chvilkách ukryl za pohyblivé vysouvací dveøe. Odtamtud jsem 
pozoroval bojovou linii plotu a bránu, kterou jsem chodil obèas otevírat pro 
paletové vozíky a ještìrky, a myslel jsem na utrpení bojovníkù na dalekých 
zmrzlých ruských pláních za války. Naštìstí moje „bojové“ nasazení u plotu 
vèetnì pobytu v „krytu“ netrvalo dennì víc jak tøi, ètyøi hodiny.

Tak se snažím v civilu chovat dle naøízení vlády – chodit jen do práce, 
na nákup, pøípadnì na vycházku do pøírody. Nosit respirátor do obchodu, 
MHD, abych byl správnou ovcí. Jednoho známého, co se pokoušel s naøí-
zeními vlády polemizovat a snažil se s nimi aspoò virtuálnì na Facebooku 
bojovat, nakonec systém zlomil, nebo� bez roušky by nebyl vpuštìn do 
tramvaje a obchodu. Nevyzpytatelné jsou cesty boží, ještìže je tu velký 
bratr FB, kde je nekoneèné množství nových vtipù na téma koronaviru, 
napøíklad ve vztahu mezi mužem a ženou apod. Bohužel jsou tam i názory, 
se kterými èlovìk nemusí souhlasit. Ale stejnì si od zaèátku myslím,        
že vir je umìle vysazený do Èíny, pravdìpodobnì ze západu, aby poško- 
dil ekonomickou sílu soudruhù z Èínské lidové republiky, když už žádná      
cla, poplatky, sankce a vojenské vyhrožování proti Èínì neslavily úspìch. 
Jsem zvìdav, jak to v blízké budoucnosti náš národ Švejkù zvládne. Tøeba   
i pomocí humoru z Èerných baronù se po pár týdnech zeptáme, jestli to 
nebylo „volaaké èudné a absurdné“ a snad se tomu spoleènì i zasmìjeme. 
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MARTIN ŠIMEK 

Haiku od moøe
I. Klišé

Vzdutá rudá tøíš� –
sama neteèná skála
má na tváøi sùl

II. Racek

Archetyp moøe,
král manýry malíøù
èeká na zbytky

III. Nový kruh

Zvlnìné moøe
kolébá na kvìtinì
štìstí mé ženy

IV. Syn

Z chaosu vln
má mušlièku jak nehet
Je to náhoda?

MILAN ŠEDIVÝ 

Když zemøel Josef Hrubý
Když zemøel Josef Hrubý,

zíral jsem na zprávu od jeho vnuka

snad rovnou minutu.

Nemusela být v majuskulích,

ale byla.

Koukl jsem na zprávy.

Plzeòský deník oèekával ZZ Top,

webovky Práva zachvátil králièí mor,

na idnesu se tanèilo a popíjelo.

Schlíplý zašel jsem si pro sklenici 

                                                  vody 

a pøipomnìl si,

že stále nemám diáø. 

Po deseti dnech hledání

tøeba uznat definitivu:

Pùl roku nápadù vniveè.

Po práci jsem vyrazil pro nový.

Jenže papírnictví se vyznamenalo:
padesát diáøù v stojanu – 
všecko na pøíští rok.

Ušlý,
žíznivý,
splavený,
zklamaný
opustil jsem to šopovací centrum.

V kalkulaci budoucího
nepoèítali se ztrátami teï.
Jenže ty se dìjí.
Je nám tøeba náhrad.
Nejde o nic masového,
mizí to v jednotkách,
zato v nejasném rytmu
a bolestnì.

19. 7. 2017
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RADOVAN LOVÈÍ

Dekadentní pseudobásnì
AKÈNÍ FILM

První mrtvola,
druhá mrtvola,
tøetí mrtvola,
první tìžce zranìný èlovìk,
druhý tìžce zranìný èlovìk,
ètvrtá mrtvola,
pátá mrtvola,
šestá mrtvola,
sedmá mrtvola,
první znásilnìná žena,
druhá znásilnìná žena,
osmá mrtvola,
devátá mrtvola,
happy end.
Dobro zvítìzilo nad zlem.

„Hlavnì, že to dobøe dopadlo,“ 
øekl si pan Novák,
spokojenì se usmál
a pøepnul na další kanál.

První mrtvola,
druhá mrtvola...

JÁ A TY

Haló.
Kdo je u telefonu?
Kdo volá?
Já.
Kdo já?
No pøece já!
Prosím. Já jsem u telefonu.

Ty jsi u telefonu?
No, ano. Já jsem u telefonu.
Kdo by to asi mohl být jiný než já?
A ty už by sis myslel, že to volá 
nìkdo jiný; to je jasné, že jsem
to já.
A ty voláš mnì?
Ano, já volám tobì...

LABUTÍ PÍSEÒ 
NOVOROZENCOVA

Miluji vyproš�ovací kleštì,
táhnou mì za ruku,
táhnou mì za hlavu,
svírají pevnì,
tìlem mým cloumají, 
šanci mi nedají,
bezpeèí skýtají.
Ach, ty mé kleštì!

Tu náhle pøestaly,
stisk pevný konèí,
kleštì se louèí,
ruce dvì lidské 
v mžiku mì dostaly.

V duchu jen øíkám si, 
kde jsou mé kleštì?
Pln smutku stýskám si,
øvu z plna hrdla,
Nevíte proè asi? 
Prostì chci ještì
ty moje kleštì.
Ach, vyproš�ovací kleštì...



Telepatie

Údolí vyschlé
stopy po ohni

krèí se v šeru tmavé odpovìdi

Chci bydlet v tøešni z dìtství
kde bylo všechno tak

opojnì sladké

MILENA SOJKOVÁ – PÍSAÈKOVÁ

Telepatie – Scénáøe
Scénáøe

Podle všech scénáøù napsaných
                                              nahoøe
nad støechou svìta a ještì výš
scénáøù, do nichž nevidíš
dìje se život
dole

TOMÁŠ T. KÙS

Sandra – Dìtství za Komára
Sandra

doprdeleježišmarjá
cotojakoprostì
stavíš mì prostì pøed hotovou vìc
fakt sere tendlecten prostì
ten pøístup!

že na to sereš
vocode? už ani ta Bratislava!
mì jako nevadí že jako vodcházíš

bylo by to jinak kdyby...

mì to je líto prostì
víš kolik 
toho máme nasmlouvanýho?

prostì sem hroznì nasraná Sandro!

Dìtství za Komára

naveèer otec do pùl tìla
nebezpeènì vyklonìný 
z panelákového okna
huláká: Tó-mí-kù, poï domu!
a brzy bezhvìzdná tma
nad rovnými støechami 
tolik hustší než dnes
jen od veèeøí prosvicuje
obøadná jednota spoleèných jídel
aby vyplnila kouty u všech
co nikdy nic nemìli
a nikdy nic
mít nebudou

pøi samozøejmém 
pohledu od polévky ven
stovky tisíce tisíce 
oken
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ŠTÌPÁN KUCHLEI

V Židenicích Pod oøechy
„V Židenicích Pod oøechy smrdí i láska,“ napsal jednooký, dvounohý 

Básník (se znakem ètyø psích tlapek na srdci a s vytøíbeným vnitøním 
publikem) kradenou tužkou na oboèí na sklenutá víèka spících, tisíckrát 
pomilovaných, tisíckrát opuštìných èíšnic, svící noci.

„V Židenicích Pod oøechy se neusmívá ani kámen,“ pomyslel si – køeh-
ce, køepce, vonnì a lehce – violoncellista hubené duše a ètyø nevlastních 
dìtí.

V Židenicích Pod oøechy nepije slavná zpìvaèka mrzákù nitra, jelikož 
øídí; prskavými hvìzdolety, betlémskými ohony zaprášených spánkù øítí se 
ke hvìzdám.

V Židenicích Pod oøechy se souloží na pocintaných stolech opotøebené, 
roztøepené imaginace a užmoulané dušièky uplakaných malíøek sladkých 
plodù trpkých rájù nahmatají poslepu, až v autì a podle zvyku, chlupaté 
ruce tìch s køivými úsmìvy a dechem borovièky.

V Židenicích Po oøechy… všimli jste si, že jsou staleté básnì senti-
mentálních vdovcù i prázdných sov naèmárané vrzavými hroty zapome-
nutých smyècù, smyècù k potrápení, na spodních stranách stolù, s kde-
jakou kudrlinkou a slovní høíèkou, mezi kolejemi osudù?

V Židenicích Pod oøechy s oøíškovou šòùrkou štìstí na zápìstí uchichta-
né dítì, takový voøíšek, má plachty své bárky osudu hluché k bezvìtøí,       
a jeho matka, skelná i tekutá socha Smutku už dlouho nepláèe; ale ani 
nechcete, aby se smála, jelikož takový špièatý, syèivý smích vydloubává 
oèi lepkavých panenek, každodenních štìòat lidských nadìjí, zadýchaných 
údìlù.

„V Židenicích Pod oøechy se lže i psùm,“ dlaní na srst rána, do vrstvy 
smetí vyškrabal instalatér Žal Jaroslav, bratr Sochy, a zívá flétnou zkla-
mání, flétnou svých dìravých úst, až zahání velkookaté opilecké bìsi, 
rozcuchané úøedníky magistrátu i slouhy zanícené minulosti; do vrstvy 
prachu na úètence Psýché, do skelných pohledù vousatých štamgastù, 
vousatých vtipù i vousatých rán.

V Židenicích Pod oøechy byl jeden z tatínkù usoplených básní života,     
s hlavou plnou vší a prastarou, papírovou duší, nevìrný všem svým 
milenkám a nejvíce sobì. „Nevìrný?“ zastali se jej zedník, automechanik     
i uklízeè jediným, uslzeným, škrablavým hlasem, unisono jak z pekla.     
„Jak je možné být nevìrný? Kdo a komu? Vždy� každý z nás je jen jedi- 
nou zmijí tlamou na nepokojné hlavì Medúzy.“ A zatímco se všichni 
nervóznì drbali na svých prašivých bolech a pøedstírali, že nic nevidìli,    
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že nic neslyšeli, já se smál, smál dusivì a nahlas, a víc a tak, až se za mì 
stydìli i docela cizí lidé.

Upletli jsme, spoleènì a v pøedpeklí, pøedlouhý biè… tam v Židenicích 
Pod oøechy. Hroby vlkù v soudní síni vìkù… Stmívá se po kapkách do 
zvonivých èíší noci veèerních tìl, od prvních pøípitkù pøes zemìtøesení 
temnoty až po ranní kocovinu… tam v Židenicích Pod oøechy. Výstøižkový 
život jak trhací kalendáø! A lžící z citù nabírám z dlanì, lesní studánky      
tvé duše. Macecha bouøe, matka noc. Kámen smrti, tisíce let starý, 
uvázaný ke krku. Pøipraven skoèit! Bosí s láskou v oèích, nìmí s kon-
covkou na duši... tam v Židenicích Pod oøechy.

Tam v Židenicích Pod oøechy pøišel, tìsnì pøed zavírací dobou snù, 
dìsù i vyhlídek on, Muž-Pes, a pøišel ze støepin, tichý a sám, a kapièka na 
hrotu ostøí nože nebyla krev ani rosa ani slza, avšak bol a èekání. A láska? 
Láska, ukòuèená, zadýchaná, s nitrem z koèièího smaltu, stonala ve stínu 
hvìzd, tìch matných žárovek nebeské klenby, ve stínu pùlmìsíce i pùlnoci 
opodál.

A láska mi pošeptala a já pošeptal lásce, tam kdesi v Židenicích Pod 
oøechy, a mraèná pìna na pivních tlustostìnách svìta vykouzlila smyslné 
akty vysnìných krásek, tam v Židenicích Pod oøechy, kde Mojžíš troubí na 
køídlovku, místo aby se staral o nìjaké moøe, a kde Jonáše vytahují z útrob 
velryb osamìní heverem z pousmání.

„V Židenicích Pod oøechy praská i láska,“ pod tíhou pukavé, jarní i letní 
hnisavé bolesti, pomyslel si ještì jednooký dvounohý Básník (se znamením 
ètyø koèièích tlapek, vyleptaným samotou na prùsvitném køiš�álu tenkých     
a docela cizích citù), ovšem zapsal jen první èást, na záchodové okénko 
osudu, a zbytek již nestaèil, jelikož byl i on sám smazán polibky zvra-
cejících èíšnic lásky, stokrát pomluvených, tìch Fénixù sicilských milenek, 
stokrát zpodobnìných, pivní pìnou na pevných pùllitrech pùlnoèních 
malíøù.
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JAKUB FIŠER 

Antropomorfní zvìøinec
MEDVÌD LEDNÍ

Jsem moudrý pøestože nepøemýšlím
ne že myslím tedy jsem
já jsem
ne že dýchám a doufám
já si to neuvìdomuji
a proto jsem doufám a dýchám
mùj hnìdý bratr celou zimu spí
a v létì loví
já nespím hibernuji pøi chaluhách
mùj èernobílý bratranec
                je ètyøi tisíce let vegetarián
ale my nerozebíráme svìt
na dusík kyslík a cholesterol
my žijeme
neodhazujeme PET lahve do vody
jako nìkdo
až se rozloží ta vìc
zaènou mé dìti jíst bambus
ale do té doby 
jsme na tuku a snìhu 
vody ubývá ale pøibude
já vím že umøu
na jaøe v létì na podzim nebo v zimì
s jistotou
ale pak krása spasí tenhle svìt
Umøu ale už nezmoudøím
protože jsem bílý
ale barevnou mám duši

VELBLOUD DVOUHRBÝ

Èelím osamìlosti uprostøed 
nekoneèného oceánu skarabeù 
                                       písku a dun
jen hvìzdy mi dìlají v poušti 
                                        spoleènost

ale ani ony ke mnì nemohou
ani k sobì samým ne
Celý svìt je pøipásán k sobì
ale jsme sami
každý je sám

V noci žízním po tìch mrtvých 
                                         kamenech 
ve vesmíru když v oáze 
pøipásán ke studni èekám 
                                       na rozbøesk
Najednou zažehne svìtlo
v prvním stanu
a já spatøím beduína vaøit èaj
a potom jiní nakládají zboží 
abychom vyjeli ještì pøed úsvitem
než ta ohromná žhavá rudá vìc
spálí naše myšlenky
jako uhel na ohništi

Když vidím své vìznitele
jsem š�astný
jsme spojeni
já s nimi a oni se mnou
vlákny z mé srsti co dávají 
                                       do obleèení
neviditelnou silou lidskosti
která drží tu naši èokoládovou kouli
hoøkou i sladkou
mléènou i oøechovou
pohromadì
jinak by se roztavila
nebo ji sežrali èervi zevnitø
Osamìlost a samota odchází
jako já spolu s jejich ženami dìtmi 
                                                 a psy
kráèím tím oceánem písku dál
až k oáze smrti
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VLADIMÍRA BRÈÁKOVÁ 

Gisella Rossini
„Když to není zralý, tak je to jedovatý,“ øekla dìvèeti babièka, ještì než 

zemøela. Mluvila tenkrát o bobulích mochynì, kterým se odjakživa øíkalo 

židovská tøešeò.

„Víš, co znamená tvé jméno?“ zeptal se vnuèky dìd, ještì než odešel 

do vinic, aby naposledy sklidil plody své práce. Hned potom se umyl, 

pøevlékl do èerného a ráno už nevstal.

„Víno mám rád suchý, ale ženy vlhký,“ prohodil opilý strýc, ještì než se 

po cestì domù utopil.

Na prahu její dospìlosti stanuly tøi podivné sudièky. A každá jí po svém 

tou bezdìènì vyøèenou vìštbou (nebo spíše utroušeným slovem) pøed-

urèila budoucnost.

Jmenovala se Gisella Rossini. Po smrti svých blízkých vyrùstala mezi 

hašteøivou ženskou verbeží, rozvìšeným prádlem a napøaženou rukou. 

Šlehnu tì jí! Ora le prendi! Ozývalo se z každého kouta. Tak to šlo do té 

doby, než se nauèila babám mizet z lopaty a na ulici skicovat ty hezké 

tváøe. Ubírat jim na vráskách a pøidávat na úsmìvu. Její obrazy se líbily     

a kupovaly. Scusa, quanto costa? Bzuèící cizí hlasy se dožadovaly zvìè-

nìní, disegnami, a zvláštì pak slevy, fammi uno sconto.

Až jednoho dne nakreslila tváø svého prvního milence. Odešla s ním    

do jeho svìtnice, kde vypili džbán vína. Potom ulehli, aby okusili š�áv ze   

svých tìl, a vyèerpáním usnuli. Té noci ženin klín jiskøil ranými odrùdami. 

Zpoèátku èerveného, pak bílého.

„Víš, co znamená mé jméno?“ zeptala se Gisella po nìkolika spoleènì 

strávených nocích.

„Ne,“ odpovìdìl, aniž se nad její otázkou vážnì zamýšlel. „A víš, co 

znamená, když se o nìkom øekne, že je to starej pes?“

„Že ho novým kouskùm nenauèíš.“

„Pøesnì tak, dìvèe. Zvedám kotvy. Arrivederci!“

„I jinde jsou vína suchá a ženy vlhké, non è vero?“

„Odkud to máš?“

„Od svého strýce.“

„Dobrej chlap.“
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Druhý milenec, kterého si Gisella nakreslila nebo spíše vykreslila           
v duchu svých pøedstav, byl vetturino. Koèí. Halekal hlavnì na cizince        
a odíral je o soldi. Signore, solo sette lire! Zamlaskal na konì, švihl bièem    
a rozjel se s drožkou, kam bylo tøeba, èekal, jak dlouho bylo tøeba, a nikdy 
neopomnìl natáhnout ruku pro nìjakou tu diškreci, které bylo tøeba.

Jako správný gurmán si rád dopøával crostini, opeèený chleba potøený 
paštikou z fegatini, kuøecích jater, plátky sušené šunky prosciutto, tvrdý 
ovèí sýr pecorino, ravioli plnìné lanýži a víno. Jedl piano e con voluttá. 
Pomalu a s rozkoší. Pøi obzvláš� vydaøených diškrecích si pekl bažanta 
nadívaného bylinkami, kanèí marinované v jalovèinkách, perlièku s èernými 
i zelenými olivami a jiné dobroty. Vše završoval chlebovým salátem 
panzanella nebo sladkou teèkou v podobì kaštanového pyré, jindy zas 
vaøeného krému s rozmaèkanými jahodami panna cotta. I v noci si dìlal 
rozkroje. K nim ale Gisellu už nezval, ponìvadž se vedle ní neprobouzel 
ani s ní neusínal.

„Víš, co znamená mé jméno?“ zeptala se Gisella po nìkolika spoleè-
ných trachtacích.

„Ne, to nevím,“ shodil otázku ze stolu a namísto ní rozprostøel ubrus      
a rozdal talíøe.

„Ale já chci, abys to vìdìl! Já se chci vdát a žít s tebou.“

„Všechno má svùj èas. Musíš osmahnout cibuli, než na ni hodíš funghi. 
Víš, jak to myslím?“

„Vím. Když to není zralý, tak je to jedovatý.“

„Odkud to máš?“

„Od své babièky.“

„Moudrá ženská.“

Po dvou nevydaøených vztazích si Gisella zapsala:

První milenec se mnou sdílel lože. Druhý milenec zas hlavnì stùl. Ale já 
potøebuju milence, který se mnou bude sdílet obojí. Lože i stùl. Vždy� se 
jmenuji Gisella. Ta, kdo s tebou sdílí stejnou svìtnici.

A ty se máš zeptat: Odkud to máš?

Abych ti mohla odpovìdìt: Od svého dìdeèka.

Potom uznale pokýváš hlavou a øekneš: Paneèku, to musel být hospo-
dáø. Ten vìdìl, o èem je život. A zalituješ, že jsi ho nemohl poznat. Protože 
nejdùležitìjšími vìcmi v životì èlovìka je stùl a postel. Ne proto, aby se 
mezi nimi pøežívalo, ale proto, aby každý podle svého gusta, ogni uno 
secondo i propri gusti, svùj život skrze nì sdílel. Aby jedl a miloval con 
voluttá. S rozkoší.
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Všechny odstíny zelené

Všechny odstíny zelené
a déš�

V archaických tvarech krajiny
rozpoznávám stopy vìtru

Všechny odstíny zelené a déš�

A ty: pøiložíš do kamen
Celý život v jednom gestu

Oèi pod petlicí
a stejnì vidím
všechny odstíny zelené

a déš�.

Chtìla jsem napsat báseò 

a tys øekl: Kdybys radši zametla

Tvùj vztah k poezii není ideální

Nerozumíš obrazùm za slovy

Nedoceníš vùni verše, 

                                   chu� metafory

ani kontury myšlenek zakletých 

                          do pavuèin fantazie

Nevnímáš rytmus popsaných

                                         meziøádkù

ani kvílení prázdného listu

KATEØINA SACHROVÁ 

Cestou životem
Nepochopíš poselství pasáží,

jimiž si básník podøezává vìtev

                                                snìní

Necítíš krásu v ošklivosti, 

                                originalitu v kýèi

ani Hnilobu v Lásce

No nic, asi máš pravdu

Jdu zametat.

Tvoje cesta
(mému synovi)

A pøišels na svìt
a zakøièels
a pohrozils svou malou pìstí

Z placenty vyloupnuté štìstí

A zakøièels znovu
a zavrnìls
a zamžoural do neznáma

Splasklá jak vyfouknutý míè

tvá máma

...a vyrostls v muže 

...a zesílils

...a odkopls dìtské peøiny

Odkvetlá madona.
Rozkvetlé šediny.
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Sedmero podzimních haiku

Za oknem kapky
Popsaný list papíru
slzou zmáèený
 

–
 

Koruna stromu 
ukrývá tichá slova
S podzimem slétnou
 

–
 

Po dešti v louži
plave nepopsaný list
už se nedoèká
 

–
 

Kde že jsou vody
mladých horských pramenù
V moøích se ztratí
 

–

V deš�ové kapce
zahlédl básník verše
Slyším Múzy pláè
 

–
 

Vìtrem popohnán
milostný dopis letí
podzimním sadem
 

–
 

Pod stromem žena
S tvou knihou na klínì sní
Vìtve šeptají

Napadl mì rým

a musím mu vystavit

báseò

jako domek kolem krbu

Mùj rým potøebuje støechu nad hlavou

a taky                                     komín

Mùj rým je samý plamen

Uhasím ho

jakmile si ho pøeèteš.

Kudy budou

odcházet

nepotøebná

slova

Na èele boule jak ohnivá koule.
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Mlèenlivá
Slova se mezi námi ztrácí
jako vloèky spadaného snìhu,
marnì hledáme v nich nìhu,
marnì laskavost a cit,
všechno, co jsme pøísahali
nikdy neztratit.

Tak to chodí,
tak to bývá,
láska s realitou splývá
a slova pøecházejí v èiny,
v naschvály a ve zloèiny,
v pantomimu války.

Zoufalá
Žadoníme o lásku,
jako bezbranná dítka
vypínáme ruce k nebi,
kopeme do prázdna
a jedním táhlým vzlykem
vymáháme cit,
který si pøesto
èi právì proto
nelze pøivlastnit.

Svatební
Schováváš se
v záhybech duše,
v zákoutích mysli,
na vrakovišti nadìjí,
a oni tì hledají
a najdou,
takže nakonec

MARKÉTA JANSOVÁ – IROVÁ 

Promìnlivá
zvonec
zazvoní,
z duše tì vyženou,
z mysli tì vyvedou,
na torza snù sedne prach.
Myrtou zdobenou 
ulièkou do nikam
ozve se táhlé
ách.

(Ne)Milosrdná
Lež v rouše beránèím.
Zrada
servírovaná
na zlatém podnosu.
Natrpklé entrée
pøed blafem.

Bílá lež,
lež jako vìž,
jako mrakodrap.
Stopatrová buchta
pro svatební hosty.

Prázdná
Podezøení,
že už není
mezi námi
nic.

Sílí.
Tuhne.
Tvrdne.
Bolí.
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Jsme už zvyklí

na cokoliv,

na moc hodnì

i moc málo.

Ale nic 

je prostì 

nic.

Nudná, prázdná nula,

na tu si zvyknout nedá,

a pokud pøece…

Bìda.

Bojovná

Slova se nám vysypala z úst

na podlaze,

na posteli,

na dnì zašlé vany,

se jich válí celé stohy.

Slova bez ladu a skladu.

Nahodilá.

Neuctivá.

Neuvážlivá.

Hrneme je na lopatku

a šup s nimi do kamen.

Žár se mlèky zahryzává

do slabik

i do písmen.

Noèní

Zapadlo slunce.

Roztøíštilo se o obzor

a rozplynulo v èerstvé tmì.

Ještì jsme spali,

když ráno vycházelo,

když se po pøedešlém skonu

stavìlo znova na nohy

a škrábalo zpìt na nebe.

Veèer co veèer

padá støemhlav k zemi

pokoøené lunou

a vypuzené davy hvìzd.

Ranní

Jenom srpek mìsíce,

nic víc.

Oblá èárka na nebi.

Nevýrazná.

Bledá.

Utopená v rudé záøi

nejmocnìjší z hvìzd.

Matná pøipomínka noci – 

chladem prosycené tmy,

která s jitrem

bílo-zlatým

mizí za humny.

Nikdy by mì nenapadlo 

Že se ti vrhnu k nohám 

A smáèím je slzami.

XXX

Nikde v temnotách svých snù

Bych nehledala bezmoc

Tak okatì dávanou na odiv.

A vidíš 

Sedím tu

A pláèu. 
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XXX

Plátek plané rùže na pokraji zkázy

Stín se rychle zhostil svého úkolu.

Za dveømi stojí noc

A za dalšími ráno

Na okna �uká mír

Ale... je proè ho pozvat dál?

Zavíráme oèi

Zaèínáme spát

Co s hosty v tuhle dobu?

MILENA HASALOVÁ  

Pøíliš široký obzor
Obyvatelnost

Své existenciální doupì

udržovala v trvalém nepoøádku

Organizovaná zmì� 

psychického smetí

odrazovala poøádkumilovné otroky

uklizených vilek

Dokud staré neøesti nesundá ze stìn

bude je muset stále oprašovat

XXX

Znít to tak jinak

uprostøed fresek

napínáèky pøipnuté neznámé dílo

neznámého nebožáka

XXX

Spadni mi do dlanì

Køehká vloèko snìhu

Zachumlej se do polštáøkù

Na mých dílcích prstù

A netaj…

Netaj se tím, že tì nemrzí

Jak rychle, jak tiše, jak brzy

Umíráš. 

nebeská káòata

krouží své elipsy

nad potencionálním supem hejna

torza tenkostìnných šálkù

na kávu se smetanou a sherry

v porcelánové pleti obøadních 

                                            panenek

válející se

pod nožkama vìèných malých 

                                              chodcù

brázdících pìší zóny

okolo minového pole

pøeš�astnì žvýkajících

ještì menší pružné aligátory 

                                            od hlavy

Aromatizováno, pøibarveno
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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

                               øešeného 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

Jedlíci mršin

Každý èínský drak

v nákladném obleku

Každá barmská taneènice

v róbì z pøíènì pruhované svaloviny

Každý kultivovaný soubor

základních stavebních a funkèních

                                                    atd.

Každá vícerozmìrná souèást

jakéhokoliv èasoprostoru

Každý má hlavu kondora

Nad monotematickým jídelním

                                              lístkem

je to pøímo nadèasové

Viry

Valkýry se vzbouøily

èerstvé zlodìjky osminohého konì

atakující vídeòské kavárny

a v kloboucích snídají

kandovaná oèka

mìsta jsou hranatá

a na každém rohu je pekárna

s vonícími, kypøe nakynutými Tìly

dezinfikovanými moukou

Nymfy

v uniformách z mušelínu

sakury v padlé mlze

znudìná šansoniérka v jízdì na

                                              pianinu

vìènì zlámané tužky bonvivánù

pikantní zelené cestièky rokfórské

za tohle vás zbožòuji

Systém pùvodního dramatu

Ve stínu zhmotnìní raison d‘être

vyklenuly bílá pružná tìla – sfingy

obracejíce ducha svatého

naruby

– následná možná akrobacie

výbojnì modelovaných nosíkù

a satirických oušek

rozplývající se v pálení oèí

vlastních dutin ústních

mám jen jedno chøípí pro všechno

tak mrzaèím každou epochu
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Druhá apoteóza

Knihy, které nemohou èíst

se vrší

otrocké høbety propadlé žebøíkùm

Ve jménu chleba a vína stoupá

– živena mlékem jedovatých ryb

záhyby cenné šedé látky

Hrdá s protáhlou lebkou

a klouby vymknutými gesty

Ke chrámu!

K bílým sopeèným rozvalinám

na tmavém pozadí

po erupci vychladlým

Jako infinitivní vazby

Objektivnì vzato

Byl již tolikrát vyøèen

že se stal odosobnìným

Jak ztrácel ženské køivky

a mužnou pružnost

nabýval smyslu

Kdyby skuteènì existoval

napsal by rozsáhlý cestopis

o plavných pøejezdech

mezi hlasivkami

o bojovných akcentech

vyrážejících do vøavy gest

o ozdravných epidemiích

vyhranìného individualismu

V pøíštím životì

by chtìl být subjektem

Dekadentnì

Omlouvám se

za rousseauovské pohovky 

                                           v pralese

nebo� neholduji stylu

Ludvíka XVI.

Apeluji

na anorganické divoèiny

s jedinou kavárenskou zelení

a

ostrou sychravou vùní

mìkké mlhy

mrtvého listí

a anýzu

Jediná hlava Ramsese II.

se v odraze mìní

na bystu rozchechtaného tapíra

A já jdu spát…

Banálnì

Pozorné prsty zkoumaly pevnou

jemnì vlnitou konzistenci

nového

lesklého

žlutohnìdého papíru

Byl cítit lepidlem

v ohybech se lámal

Ubohé ztracené jazyky

bez poštovních známek

Ubohé ubohé pózy

ubohé francouzské rty

z hoøkých mandlí

Ubohé obálky z nového

lesklého

žlutohnìdého papíru
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ÈERVENEC, èasné ráno, 14 °C, polojasno, bezvìtøí

Poèasí
VÁCLAV ŠTRUNC 

suchem jsem v ptaèím peøí

vìtrem si vìøím

nedìlám zrání, tam odešla moje 

                                               únava

v tomhle poèasí vydrží být pøítomní 

                                     snad jen staøí

jejich kosti jsou plné jader

tiše šustí ptaèí zpìv

probublává ranním chladem

vítr se vsákl do trávy

do stromù, do nás

èíhá

je pevný

vše je naprosto uvolnìné, plné 

                                               proudu

a zároveò koncentrované

energie nehybnosti

nesmírná jiskøivost

potenciál

každé slovo má spoustu ozvìn

vše je pøipraveno i hotovo zároveò

zbývá udìlat, co je nutné

jen nikdo neví, co to bude

je to plné

jako dýchat vodu

èerstvými doušky

jasný postoj

èirý dech

jiskøení

hypnóza sluncem

pøedmìty vìcí se nafukují

klidné pevností svých obrysù

slunce je jasné

øíká jenom jednu vìtu

(jsem)

(jas)

(jsem jas)

a mraky šeptají

jen klid, pøikryjeme bolest z jasu

jejich stíny utají

ranní svìtlušky, odlesky perel èasu

je to jen chvíle

hluchota svìtla, polibek stínù

šedé a bílé

pak záøivá puklina z nebe na vteøinu

vteøina je jednotka plynutí mraku

SRPEN, odpoledne, 35 °C, bezvìtøí, pøeháòky spíše ojedinìlé

rozteklý cukr bez úspìchu slepuje 

                                 èas s bezèasím

jestliže tady nejsme

musí to být ta nejtajemnìjší doba

èas kvasí
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VOJTÌCH NÌMEC 

Neduh aneb Pandemický pandán
První den

Toto jsou zápisky z roku jedna, bezvýznamné a pøedevším bezpøed-
mìtné skuhry hypochondra a chorobnì dumavého ètenáøe, jenž se knihami 
a èasopisy mohl i dùstojnì živit – kdyby se ovšem písemnictví natruc 
nerozhodlo, že bude na ta svá stará, pro korunu provrtaná kolena dìlat 
zagorky, ba usilovat o mùj beztak svízelný a mátožný život.

Mohl by je psát kdokoliv, tøeba nìkdo z vaší doby, kdosi docela nepo-
skvrnìný rozpadáním svìta. Žádný div, deníky a všemožná hashtagovaná 
svìdectví èi leporelné kazuistiky sepíše kdekterý školák, jenž si pøedepsal 
kousaje se do rtíkù experimentovat se sémantikou, rozhodl se rozpatlat  
svá reálná a pohádková ega, jako když jde malíø chudì do svìta, dojde mu 
inspirace a podpora v zahálèivosti a nedocenìn bídnì zhyne zalknut 
tubami od barvy, zasypán nikdy nikým neotevøenými knihami, jak se na nìj 
zhroutil mladomládenecký pokoj, to jen aby stvrdil podobnost nájemního 
bytu s hrobkou. Nebo sesmolí rukopis, nìkomu nìkam jej zašle jako jang 
adlt sešmodrchaninu s motivy spásy a apokalyptièna, nakladatel s ním 
naloží jako se zavedeným autorem a v tichu se na nìj mezi regály kniho-
ven a antikvariátù – doèista zapomene.

Nebo zaènu trošku jinak: Tyto zápisky by napsal kdosi pro mì docela 
cizí, nìkdo vám naopak blízký, èlovìk docela vaší doby, jak se øíká mezi 
trošku vzdìlanìjšími, nebo mezi sociálními inteligenty, neboli sociopaty 
tìch nejvybranìjších citù pro popichování mého jemnocitu. Jenže to by zas 
nebylo ono, ztratil by se stesk po pozbytém, po zmizelých, snad vybagro-
vaných, snad domrtì zerodovaných krajinách, ta-tam touha po jejich oby-
vatelích a prachu, co pokradmu usedá na každou výdu� zdánlivé hmoty, 
propadá se do záhybù té které šalebné hmatatelnosti.

Nebylo by to pravé, ba ani oøechové, prosto životní moudrosti, bez-
ducho a beztvaro – už proto, že ve vás jako svìdky mých pøípadových 
studií vlastnì nevìøím, že jsem pomyslné ozvìny vašich denních zbytkù 
prohlásil dopøedu za nezvìstné, pojal je za prostosnubnou fikci. Nic naplat 
a dlužno „popisovat“, to abyste mì nevinili ze švihlosti.

Nuže: Právì má perspektiva pøeživšího a troskotance, optikou vyjádøení 
nehmotné nouze, že se totiž hmota rozhodla jít si po svých, bude výcho-
diskem a cílem tìchto èrt, na identifikaci s popsaným zapomeòte, však   
jste školeckým pomazánkám dávno odrostli. Nemyslím si, že bych sám       
o sobì považoval níže a dále papíru svìøené za kdovíjak pozoruhodné    
pro kdekterou druhou a tøetí stranu, to prosím pr! Jen jaksi propastnì  
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(chtìl jsem zapsat niternì, ale hned také vím, že každé takové èlobrdí 
poèínání je niterné; a toto pøed závorkou a kurzívnì užité slùvko lépe 
vyjádøí bezedný charakter onoho „cítím, tedy jsem“, jak zjevnì øekne naši-
nec aspoò trošku vzdìlanìjší, s aspoò trošku handicapovaným vìdomím    
o bulšitech, jimž zasvìcenì øíkáme „obecný pøehled“, slovy do pranic mezi 
diskutéry, co je do svìta vyplivla toliko pivní alma mater).

Cítím, že toto svìøování mi dopomùže k osobnímu srùstu, ba k léèbì 
mé nevyléèitelné nemoci. Vím, chápu a také si uvìdomuji, že slùvko „léèba“ 
jaksi ošemetnì evokuje spíše sisyfovsky nedokonavý proces, že se totiž 
dopouštíme korporátního šetøení symptomù, nikoliv že bychom po vzoru 
medických poarotù – se pídili po prapùvodu neduhu: stále se mi tu všechno 
motá dohromady, nevím už ani, kde mi z trupu raší pletence, z nich zas 
prsty a ty zas cosi tlapkají po klávesnici jako lemuriánští chmatavci;

poznámka k sobì: A neblekotal jsem snad podobné zaøíkávadlo s èerní 
klávesnic nìkde? Ve snu nebo paralelních bdìních? Jak pøes nì pøe-
bìhneš jak laòka, pøehopkáš jak ohoøelý koala? Tìžko pomyslet v tìch 
trudných dnech!

Kde jsem to jen zùstal s tím skuhráním… Vida, však slùvko „neduh“ mi 
vytanulo v mysli a hnedle mì napadá, že to jest slùvko pøímo kruciální, 
naprosto a bezvýchodnì klíèové, a tak jsme všickni odsouzeni ke vše-
objímající, k novým svìtovým paradigmatùm citlivé – klíèovosti!

dùrazná poznámka k sobì: Uklidním se, honem se uklidním jako 
resuscitovaný koala kdesi v útulku, leè pøed utracením… vzít si prášek, 
zapít vlažnou vodou a tiše mezi regály, stohy nikdy nepøeètených knih 
odpoèívat, musím pomalu a tiše odpoèívat jako ohrožený segment popu-
lace, nenechat se nakazit støemhlavým plynutím za okny…

Kde jsem se to jen octnul… Aha, vím a chápu! Má choroba, mé prokletí 
a jediný smysl, k nìmuž se možná trošku, opravdu jen maloulinko upínám! 
Tímto neduhem totiž trpím jak kùò, aniž mì tìlo a s ním každý jeho záhyb, 
každá jeho stydká výdu� nebo pestrostrupná kožní anomálie, zrazovalo 
bolestí, promlouvalo ke mnì jazykem kaší a gulášù, jemuž také øíkáme 
„prùvodní jevy“ nebo hlasy vody, ohnì, zemì, vìtru a tìkavého éteru, z nì-
hož vše z nás povstává, do nìhož se nenávratnì navracíme, aniž chceme, 
co nám vyvolává tikové spasmy a záchvaty blouznivosti po metafyziènu;     
a tak nevìdomky vùèi onomu diktátu znovuprožívání protestujeme 
divokými projevy dýchání a bzdìní, cítíme se obèansky motivováni, anga-
žováni bezbøehým žitím, až na éter a podobné chujoviny zapomínáme…

nonšalantní poznámka k sobì: Klid, zachovej vlažný klídek, mùj milý 
panický poarote, vezmi si piluli a zapij ji dostatkem vody o teplotì      
pøesnì takové, jaké dosahuje výkonné lidské tìlo ve stavu normálního,  
totiž nehoreèného, tetanickým tancem nezkrouceného organismu, tj. 37 °C. 



Zapni si rádio a s pokorou prostých živoèichù sleduj, co se dìje s ostatními 
lidskými zdroji, pokud je nepozøelo kataklysma dùraznì spodních vod nebo 
dokud je do poslední krvinky nevytìžil novináøský prùmysl nebo – jaký      
je požehnaný stav ohrožení mezi baráky a narychlo spíchnutými stany 
posledního pomáhání, aby se neøeklo? Se všemi dýchacími pøístroji, 
pumpami na výmìnu pohonných hmot? V jakém režimu zmìn se nachází 
pøírodní, politické, ba poetické klima? Zálohoval sis na cloud svou pozici, 
nebo tì taková souèasná témata nezajímají?

Èím tedy vlastnì trpím, abych nezapomnìl nadobro? Inu, jednoho dne 
jsem pøed zrcadlem – kam jako pøíšerka rodu nocturnalis obvykle neza-
vítám, snad v obavách o klidné stárnutí – zjistil, že plíživì ubývám. Že totiž 
má tkáò poztrácela schopnost se kontinuálnì obnovovat, buòky se samy 
od sebe rozhodly, že budou jen nechvatnì, leè nezadržitelnì chøadnout, 
pomalu se stávat prázdnými výdu�mi a záhyby, jež jen nìmì lapají po 
prachu – pøesnì jako ty nepøeètené, doposud neotevøené knihy v regálech 
a na polièkách, zasuté pod nábytkem jako jeho veteránské protézy. Lékaøi 
mi dali pár let, možná desetiletí stále sevøenìjších, do samoty se pro-
hlodávajících dnù.

„To máte za pár! Ale to se dneska stává, i atletùm a gymnastùm. Už 
tenkrát jsme vzdali boj o lékaøskou vìdu, dokonce i z mravních bitev          
o lékaøský tajemství jsme zdrhli se staženejma vocasama! To vy pocho-
píte, však jste inteligent! Krize si žádaj regrese, recese a dekadence…“ 
kladly mi špièky v oboru na srdce, ledviny i plíce, slinivky a ztuchlá støeva, 
jež se mi v tu ránu samou obavou, co s námi všemi i samotnými bude, 
sevøela, do poslední výstelky zpanikaøila a chtìla se diplomatickým handlíø-
stvím voperovat do výdutí a záhybù kohosi jiného, zabydlet se do kata-
strálních oblastí cizího státu, v odlišných parcelách a vùbec – ve zcela 
náhodilých èasoprostorech.

Jenomže safraporte: suverénní stát sobì rovných, duchem všech míst 
požehnané zemì a jejich svrchovaná klimata jsou jen jedno jediné, to 
samé, do bezbøehého nicnedìlání, jež jsme se dík animátorùm, kouèùm 
volnoèasovosti, nauèili nazývat „èasem užitkovým“, smìøující k prokrasti-
nování, abych se vyjádøil jako vlivný inteligent naší doby, hashtagovaný 
influencer nebo nicka bez nároku na mzdu a pojištìní na co, k èemu          
a proè vlastnì? Není tedy kam utéct, ani mé rozpadající se tkánì, jež tak 
divukrásnì srùstají s okolním, do sebe se prožíraným svìtem, nemají kam 
složit kostry, natáhnout se jak dlouhé, tak široké na pohovku a pøedstírat 
únavu materiálu, to aby je nezastihly esemesky odeslané vládním algo-
ritmem s doménami kdesi v daòových rájích, kde se na plážích lesknou 
opálené prdele ženských macatých jak hro… pardon, sice deníkové zá-
znamy mohou obsahovat i intimní partie, leè zapøísáhl jsem se, že se tako-
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vých extempore vystøíhám, jsa èlovìk kultivovaný, ohleduplný k útlocitùm 
všeho druhu, jež mi jsou vlastní.

Hu, ale protože jsem také èlovìk èinorodý, jarým optimismem stižený     
a na rozdíl od mých vnitøností neúnavný, rozhodl jsem se pro vlastní a do-
bové potìšení – vést si seriál výstøižkù z novin, jsa interesovaným, 
angažovaným ètenáøem moderních èasù, jež si uvykly citovat kdejakou 
autoritu nebo zablešenou nulu, zkrátka si vlastnoruèo cucat masmédia        
z prstu, skládat si soukromou koláž snad i pro vlastní potìšení, až ji otevøu 
za dvacet tøicet let, kdy už ze mì zbyde jen cosi na prahu vnímání, nìco 
mezi životem a smrtí, mezi spánkem a bezodkladným mizením.

A tak tøebas zaznamenám, co mi asi tak dál nakladl do støev, jater          
a nadledvinek primáø, kandidát vìd jedné fakultní nemocnice: „Buïte 
vlastnì rád, že jste nechytil jednu z tìch zmutovanejch chorob, co si 
vybudovaly stealth mechaniku, he! V dnešní populaci jich bují kvanta,         
ty nemoce migrujou za lepším žvancem mladýho masa, nebo nám tím 
nìco chtìj sdìlovat, básníci proradný! Nebo nevim.“ Naèež mi nalil sklenku 
koòaku, podíval jsem se na ni lenivì a nedùvìøivì jako hrdina bondovek na 
bojový toxin, zatímco on to tam kopnul, jakby strejc na vesnických 
pøedvádìèkách domácích pálenek.

„Poèkejte, ale moment… jak se mohou tkánì jen tak rozpadat? Copak 
se tìlo nechová jako øádný, øeknìme, organismus? Vždy� to vypadá jako 
histologická revoluce!“ vysoukal jsem z opaèného konce tlustých støev, 
zamrkal jsem (jako to dìlám pokaždé, když mi jde o nìco klíèového)          
a vyèkával, co profesor lékaøských etik zvolí za taktiku.

„Víte, mezi-vládní think tanky si dodnes neví rady, èlen po èlenu 
zaklepal baèkorama, jak se ten antrax rozlezl mezi svìtovejma kapacitama, 
po konferencích a swingers parties… nikdo prostì neví, odkud se ta zmìna 
paradigmatu vzala. Ví se ale docela bezpeènì, že se to dìje navenek          
i uvnitø, no to víte: hmota se mìní na anti-hmotu, nebo jak se to… a anti-
hmota, kdoví proè, se samovolnì vykaká do éteru, jako když si uprdnete: 
podle všeho se to dìje v tìlech živoèichù, dokonce i v kytkách a v ne-
rostech – úplnej svinèík! Co je dole, je i nahoøe, ba co hùø – co je uvnitø,      
je i venku. Vìda je na todle krátká, houbeles; pøírodní vìdy jsou najednou 
jakoby…“ odmlèí se a s mrknutím kantora, jako by od žáèka oèekával 
doplnìní výukovou látkou, protáhne poslední hlásku – s naprosto iritujícím 
tónem byyy! – a zapíchne se mi do oèí jako pøi zkoušce z filosofie vìdy.

Polknu, jako bych imitoval rozvrženou komunikaèní situaci zvanou       
„na potítku“, a zdecimován jeho charismatem jenom pípnu: „Zbyteèné?“     
leè s vervou a sebejistotou se pokusím o objasnìní: „Jsou tedy naše tìla 
zbyteèná, øeknìme, jen symptomy nìèeho vše-pøesahujícího? Nebo jsou 
snad zdrojem, øeknìme, nìjakého… kolektivního neduhu?“



Krèí rameny, rty zkøiví do úsmìvu mnì docela nelibého, popadne lahev 
koòaku a mocnì si pøihne jako stréc mimovolnì se ocitnuvší na konferenci 
o folklorní hudbì, to aby vydržel nápor slov cizích pùvodù a øádnì si 
zabékal s profesory lidových tancù. „To je na vás, jak si to vyložíte. Mùžete 
zkusit pøed zrcadlem blekotat pseudointelektuálštinu, to nìkomu pomáhá. 
Nebo si mùžete jít zkusit jiný tìlo, kdekdo zoufale zkouší syntetiku. 
Kyborgové, filmový hvìzdy, klauni, moderátoøi, dokonce postavy z kresle-
nejch filmù! Nìkomu to zajistí pokojnej život bez ubejvání. Jo, jedna z mála 
vìcí, který ‚víme‘: tydle choroby jsou sice v každym, ale taky jsou dìsnì 
individi…“ – mravokárná poznámka k sobì: už mìl koòakù v sobì víc,         
a já si jen cucnul – škytne a opraví svùj pøežblebt: „… individualistický, tfuj! 
Tak! Každýmu to dìlá nìco trošku jinýho, každej s tim žije nìjak po svym. 
Takže musíte taky najít svùj zpùsob, zkuste na síti vnitra kliknout na data-
bázi úmrtí a vyléèenejch, zaètìte se do pøípadovek, jsou jich tam mrtì         
a nikdo už to neprobírá, netøídí… celý køídlo ministerstva totiž pomøelo po 
pøeslici, jedna generace úøedních šimlù to vodzvonila, èoveèe.“

Z ordinace, jíž filosof vìdy s chichotáním – blahosklonná poznámka       
k sobì: jak infekèním, dìtinsky nezodpovìdným, bezohledným k mým 
útlocitùm! – neøekne mezi kolegy jinak než „kancl beznadìje", mì vyvedl 
jako ve snách, louèil se se mnou, oslovuje mì „milý Kandidáte existence“,    
a já zase zaèal vnímat hmotný, docela mizející materiální svìt teprve         
v prostøedku hromadné dopravy, obklopen tajnými fízly, ba i tìmi, co úøad 
agentstva bravurnì pøedstírají, aby se mezistátnì naøízená prokrastinace 
pøežívala se špetkou dobrodružství, asi jako když se dìti v domácím vìzení 
uèí odvìkému umìní revolty, budují si v pokojích hrady a shromažïují 
protizákonné zbranì, pøipravují se na mezi-generaèní války, aby bylo           
o èem pøi nedìlním obìdì mluvit, tøeba i za cenu zvýšeného hlasu, 
moderovaného fackování.

A tak jsem se mezi tajnými, co postávali v chodbièkách nebo posedávali 
u oken, imitujíc samotáøe zabøedlé do seznamek – smutná poznámka         
k sobì: a tito blouznivci nemilují spoleènost, milují jen svùj soukromý stav 
neukotvenosti, nezávislosti na závislostech –, ani nesetkal s jejich nacvi-
èenými pohledy øádnì trpìlivého obèanstva, s jejich vynucenou solidari-   
tou s druhými, aè docela cizími zástupci materiálu. Námìsíènì jsem dojel 
domù, nebo pøesnìji do bytu, jemuž z konvence a mezi kolegy a pøí-
buznými øíkám „domov“, klíèe uložil do krabièky ideálních rozmìrù a nej-
vhodnìjší, konceptuální barvy, špièky bot srovnal podle pomyslného 
pravítka –; povìsil dobøe opeèovaný kabát na vìšák, vzdychl pøi tom 
vzpomínkou na zašlá pøátelství a mrtvé lásky, jež jsem poznal a s nimi se 
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chvatnì rozlouèil právì v tomto již drahnì letitém kabátu; ukazovákem 
zaklepal na borovicový masiv komody v pøedsíni – a v obøadní kombinaci 
poklepu a mazu ploškou prstu, olíznutím a pøezkumu zrakem jsem otesto-
val, kterak se prach rozhodl zabydlet se v záhybech a výdutích mého bytu, 
jemuž øíkám pracovnì „domov".

„Prach!“ hømím si pro sebe, a myslím na nìj jako na nevítaného hosta, 

parazita systému, nepøizpùsobivého flinka, pøíživníka, co nepøispívá k pøe-

dem dohodnutému vìtšímu dobru – „Asi jako spisovatelé, ti zpropadení, 

øeknìme si to narovinu, podnìcovatelé neefektivní pøedstavivosti!“              

A dám se coby šílenstvím stižená služtièka do maniakálního – øeklo by se     

v konvenèním smyslu, tøeba v èasopisu životního slohu – úklidu všech 

nežádoucích forem úbytku svìta, jež se mi tu nemile nahromadily, zatímco 

jsem v „bytu“ utìšenì absentoval, ba i mého tichého organického mizení – 

již pøevleèen do šik teplákù a pohodlného tílka, eliminuji nánosy, pøímo 

haldy, by� mikroskopické výsypky prachu, skrumáže odstøižkù nehtù, 

nasnìžených lupù a unípaných uhrù, strupù a èerstvì vyrašených, se 

syknutím stržených bolákù, smetáèkem a lopatkou èistím ložiska brv, oboèí 

a øas, z umyvadla v koupelnì odlupuji celé plástve staré kùže, jež se mi 

obnovuje již jen z 6 % celkové tkánì.

„Pryè s mrtvým svìtem, pryè se zbytnou tkání a neplodnou hmotou!“      

do rytmu si slovy poklepávám do masivù i umìlohmotných výliskù, 

myšlenkami ohledávám každé zákoutí, neusadila-li se tam nezmarná 

plíseò, nerozrostla-li se tam líheò rybenek. V koutech si poèíhám na pa-

vouky, oni zas bezdìènì èíhají na mì, coby na pøerostlou, evolucí pøe-

chytraèenou rybenku.

zpøesòující poznámka k sobì: tudíž si mùžete pøedstavit, že nevypadám 

zrovna jako hezoun. Popravdì jsem již dávno zvyklý chodit po mìstì           

s rouškou pøes celý oblièej, totiž tak, že mi jsou vidìt jen unavené, podlité, 

jakoby pandí oèi.

Po nìkolikahodinovém rituálu obnovy mého takøeèeného domova si 

vydechnu u svých zápiskù, do nichž vkládám veškerou energii, jež mi          

v údech a vnitønostech zbývá. Z vyøezávaného kabinetu vylovím lepidlo, 

nùžky, tak, abych je mìl pìknì na oèích a srovnané dle pomyslného 

pravítka, tak – a z obývacího pokoje, kam krom mì zahloubaného ve 

zpravodajství a drobnou publicistiku zavítá jen prùvan anebo v letních 

mìsících zbloudilá, vedrem a pachovými stopami zpitomìlá moucha,          

si pøinesu denní tisk, rozevøu jej a žasnu, kolik nahodilostí a pøedpoklá-

daných jevù, kolik èerných kronik a spoleèenského kvasu nám svìt 

nachystal –
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III.
Je mi zde již každý roven
Mezi slovem mezi øeèí mezi øádky
Nejspíš tanèím šachy s bohem
mezi námi
…krok stranou je tahem vpøed
Posunem zpátky

IV.
do klína mi pøistála kometa 
a pod jazyk vložila odpovìï 
navzdory uniklý otázce – skrz prsty uniklý otázce...
…tak v náruèí s pokorou do svìta sám nesu si vychladlej Nazareth
dál ztrácim – co nevim vo lásce…
…ztracenou…
…ztracenou v krabièce cigaret…
…
Je nade mnou obloha prosetá
snad všim možným-nemožným… na co znám odpovìï
navzdory že k žádný – a každý otázce
není vše pouze jen beztvaré…
…beztvaré 
tváøí v tváø 
v souhláskách Nazareth
...
Tak doufam že zítra zas bude pøilétat
že po cestì ztratí jednoznaènou odpovìï
tak zøetelnou – potichu – v každé své souhlásce –
když dìti uèí se skloòovat… Nazareth… Nazareth…
…
…je v jejich otázkách zároveò odpovìï…

V.
sedim tu ve zkurvenym bavorsku s holkou co leží ve vanì
nevim esli chrápe
tøi ráno-pivo
ètu vaše statusy
neni tu národní tøída
ani plzeò 
je teda smrt koneènou otázkou všech vìcí?
mors ultima linea rerum

MIROSLAV SOSOI 

–Nové fragmenty III. V.
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TEREZA HERZOGOVÁ – ÈERMÁKOVÁ

Indiánské léto
Pìna ze saponátu se rozstøíkla o hrubou omítku. „Honzíèku, necháš 

toho,“ pohrozila babièka a vylovila nafukovací míèek z lavoru, ve kterém 
právì myla nádobí od obìda. Pak vytáhla z kapsáøe utìrku s fialovými 
pruhy a zamávala s ní ve vzduchu. To byl jasný signál blížící se pohromy. 
Honzík svìsil ramínka, obrátil pusinku do podkovy a se svìšenou hlavou 
se vydal vstøíc hoøkému údìlu. Smutnì vzal utìrku do ruèièek, sežmoulal    
ji do hroudy a posadil se vedle nás.

Sedìli jsme na verandì pøed chatou jako svatá trojice, tøi malé hro-
mádky neštìstí línì utírající hrneèky, a nad námi babièka energicky 
šplouchala saponátovou vodou. Byl zaèátek èervence, v korunách nad 
námi se nalévaly tmavì rudé chrupky a kvìtiny na záhonku pod verandou 
vytváøely malé barevné Versailles. Nìkde dole v zahradì se naše 
zeleninová plantáž soužila v pekelném parnu zaèínajícího léta. Babièka se 
zamraèeným výrazem pozorovala svìšené listy rajèat, které se žíznivì 
ohýbaly k vysušené pùdì. 

„Až umejeme nádobí, dìti, pùjdeme zalít záhony,“ zavelela tato rázná 
žena.

„Ale babi,“ odmlouvala Alenka, „slíbila jsi, že si s náma zahraješ na 
schovku.“ 

Nebylo to nic platné, babièky výraz a odhodlání byly neúprosné. Po ne-
koneèném utírání nádobí nastaly ještì úmornìjší galeje mezi záhonky 
rajèat a okurek. Bìhali jsme od studny k záhonùm, poøád sem a tam, 
zatímco babièka sedìla na døevìném pražci, který ohranièoval záhon, 
kalhoty vyhrnuté ke kolenùm a komandovala: „Víc to, holky, zalijte. Támhle 
kolem té petrželky jste zapomnìli. Lejte to do dìr a né na fólii! Honzíku, 
necpi se tìma rajskýma, já tì vidím!“ A tak dál. 

Po tìchto nucených zahrádkáøských pracích nastala dlouho oèekávaná 
siesta. Pro babièku to znamenalo, že nastal její každodenní rituál – uvaøila 
si èernou kávu, usadila se na verandì a nohy si natáhla na protìjší židli.    
K tomu si buï listovala esoterickým èasopisem Spirit nebo si èetla oblí-
bené harlekýnky. A nìkdy jen tak sedìla a zrakem se vpíjela do ma-
lebného podhùøí Šumavy. Rozkládala se tu zvlnìná zemìdìlská krajina 
pøipomínající patchworkovou deku. Hnìdá políèka støídaly zelené louky, 
remízky a lesíky, z mìlkých údolíèek vykukovaly vesnièky s typickými 
kostelíky a èervenými støechami chalup. Sem tam se z pole tyèil kravín 
nebo silo. Celé tyhle rùznobarevné kousky zemì oddìlovaly silnièky,        
po kterých èas od èasu projelo auto nebo babeta. Na tuhle krásu se dalo 



dívat od rána do veèera a èlovìku tak nìjak pøipadalo, že kdyby v životì   
už nic jiného neprožil, tohle bohatì staèí. 

Ale nás tohle kochání moc nezajímalo. Zalezlí za kùlnou jsme kuli pikle    
a lámali si hlavu nad tím, jaká lumpárna by se dala v tomhle parném 
odpoledni provést. Honzík pak náhle odnìkud z tajemných útrob kolny 
vytáhl starý luk. Nasadil si sojèí péro za ucho a po vzoru Vinnetoua zaèal 
køepèit kolem kolny. Když zpozoroval naše nechápavé pohledy, pøestal       
s tancem a zaujal polohu ležícího støelce. Netrvalo dlouho a zpoza kolny    
se do vzduchu vznesl vypelichaný šíp. Opsal vzduchem pomalý oblouk       
a s hvízdotem pøistál pøímo pod nohama nic netušící babièky. Honzík pak 
velmi plynule pøešel z polohy ležícího støelce do polohy kryjícího se skunka.

Babièka se energicky vymrštila a založila si ruce v bok. „Tak to ne, dìti, 
zabíjet mì teda ještì nebudete,“ prohlásila, sebrala inkriminovaný vra-
žedný nástroj a vydala se ke kolnì. Hodila šíp pøes plot do lesa, jedním 
pøesnì míøeným hmatem vytáhla vzpouzejícího se indiána za flígr, dotáhla 
ho na verandu a posadila ho vedle sebe. Se zatajeným dechem jsme          
s Alenkou sledovaly, co se bude dít. Nepamatuji, že by nás tato velká   
žena kdy uhodila. Její tresty byly daleko rafinovanìjší a sadistiètìjší. 
Odnìkud vytáhla malou knížku s nápisem Planoucí srdce, kterou si vy-
pùjèila v knihovnické sekci „Èervená knihovna a romány pro ženy“, otevøela 
ji na založené stránce a podala ji zajatému Vinnetouovi. Ten musel nahlas 
pøedèítat. Babièka si opìt hodila nohy nahoru a s triumfálním výrazem 
usrkávala kávu. 

Sedìly jsme s Alenkou za kolnou, cpaly se spadanými tøešnìmi a po-
slouchaly otøesné kýèovité dialogy z Planoucího srdce v jinošském podání 
našeho zajatého váleèníka. Bylo nám jasné, že tohle se nedá dlouho 
vydržet. A tak jsme se jako správné squaw rozhodly našeho hrdinu 
vysvobodit. Moc dobøe jsme však vìdìly, že babièku neoblafneme žádnými 
lacinými triky. Pod jejím zasnìným mírumilovným pohledem zmateného 
seniora se skrýval chladný skener monitorující okolí v okruhu pùl kilometru 
do všech svìtových stran. 

Vyrazily jsme tedy brankou v plotu do lesa. Les vonìl smolou a suchým 
døevem a byl v nìm pøíjemný chládek. Vyšlapanou pìšinkou jsme se 
dostaly až na louku pod lesem, kterou teï v èervenci pokrýval pestro-
barevný koberec z kvìtin. Všude to bzuèelo a cvrkalo. Natrhaly jsme 
velikou kytici luèních kvìtù, Alenka je umnì svázala trávou a šlo se 
vyjednávat. Babièka mezitím na verandì zavøela oèi a vypadala, že spí. 
Když to Honzík zpozoroval, odložil knížku a zaèal si do pusy cpát obrovské 
kusy tøešòové bublaniny, která byla pøichystaná na stole, plival pecky do 
záhonu a obezøetnì pozoroval babièku. Do tohoto líného odpoledního 
zátiší jsme se potichu vkradly my.  
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„Vona spí?“ zeptala se s nadìjí v hlase Alenka. 
„Nespím,“ odpovìdìla náhle babièka. „Já jen odpoèívám se zavøenýma 

oèima.“
V tu chvíli Honzík vyprskl celou bublaninovou dr� na bílý ubrus pøed 

sebou. Strategicky jsme radìji babièce strèily pod nos obrovský luèní 
pugét. 

„Babièko, to je výkupný za zajatce Honzíka. Zachovej se jako správná 
náèelnice, vydej nám ho a pojï si s náma zahrát na schovku,“ øekla jsem 
hlasem vyjednávajícího obchodníka. 

Babièka kýchla, podívala se na pugét, pak na ubrus plný bublaniny        
a povzdechla si: „Co mám s váma dìlat, dìti.“  

Uprostøed zahrady stála stará vysoká borovice, u které se pikalo. 
„Jedna, dva, tøi,“ odpoèítávala Alenka, na kterou vyšlo první pikání,        

a my se rozutekli do všech stran. Nejlepší schovku na rozložitém oøešáku 
obsadil Honzík – vyšplhal se vysoko do koruny, kolem hlavy a rukou si 
obmotal pružné vìtve jako krytí a zaujal vyèkávací pozici. Jelikož jsem taky 
spoléhala na oøešák, najednou jsem nevìdìla, kam se schovat. Nakonec 
jsem vylezla po žebøíku na pùdu a lehla si na podlahu pokrytou mušími 
hovínky. Vzduch tu byl rozpálený a vonìl starým harampádím.  

„Pøed pikolou za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát, už jdu!“ 
ozvalo se. 

Chvíli bylo ticho. Nenápadnì jsem z pùdy pozorovala, jak Alenka chodí 
po zahradì, pokukuje za keøíky a potenciální schovky a jen opatrnì se 
vzdaluje z bezpeèné blízkosti borovice. 

Když už byla pomìrnì daleko od stromu, zpozorovala jsem Honzíka,   
jak ze sebe odhazuje oøešákové vìtve a vrhá se ze stromu dolù, aby byl      
u borovice první. Skok to byl opravdu plavný, hodný pøímo Tarzana,     
nebýt té neš�astné gumy od teplákù, která se zasekla za trèící vìtev            
a ukonèila jeho slavný let. 



„Deset dvacet Honza,“ zaøvala Alenka u borovice a strašnì se øehtala 
malému indiánovi, který se houpal se zoufalým výrazem a zaøízlými tepláky 
asi metr nad zemí.  

„Ty seš ale trouba,“ posmívala se Alenka. Vtom se ozvalo rupnutí, jak 
vìtev neunesla tíhu, a Honzík se skácel po hubì pøímo do záhonku rùží. 

„Nestalo se ti nic?“ zavøeštìla jsem z pùdy, èímž jsem se prozradila       
a byla jsem samozøejmì hned zapikaná. 

„A kde je babi?“ zeptala jsem se, když jsem slezla ze žebøíku dolù. 

„Neschovala se do kadiboudy?“ uvažoval Honzík.

"Támhle je," ukázala Alenka. Babièka sedìla na trávì v horní èásti 
zahrady pod velikou jabloní, oèi zavøené a oblièej obrácený k nebi. 

Potichu jsme došli až k ní.

„Neumøela?“ zašeptal Honzík. 

Babièka se ani nepohnula. 

„Tady jsme vždycky sedávali s dìdou,“ øekla pak náhle, aniž otevøela 
oèi. „Je tady tak krásnì.“

„Ty jó, babi! Ty ses mìla schovat,“ øekl ublíženì Honzík, otoèil se a 
uraženì odkráèel do chaty. 

Veèer jsme sedìli na verandì, pøežvykovali chleby s paštikou, srkali 
granko a pozorovali, jak se nebe zaèíná od západu pomalu zbarvovat do 
purpurova. Najednou se Honzík znièehonic zeptal: „A babi, kde je vlastnì 
dìda?“ Vypadalo to, že mu tahle otázka leží v hlavì celé odpoledne. 

„V nebíèku, Honzíèku,“ odvìtila babièka laskavì. 

„A co tam dìlá?“ zeptal se. 

„Dívá se na vás a øíká si, jaký má pìkný vnouèata,“ odpovìdìla ba-
bièka. 

Honzík zamyšlenì žvýkal chleba a bylo vidìt, že mu v hlavièce rotují 
všechna ozubená koleèka, která se tam nacházela. Pak se zeptal: „A babi, 
jak to, že ho nevidíme, když on nás vidí?“

Babièka se záludnou otázkou nenechala vyvést z rovnováhy. „On je     
na takovém zvláštním místì, víš,“ vysvìtlovala. „My je vidìt nemùžeme,    
ale oni nás ano.“

Honzíkovi najednou v hlavièce blikla žárovka pochopení. „Takže dìda    
s náma vlastnì taky hraje na schovávanou!“ vykøikl radostnì. 

Pak si do pusy nacpal další krajíc chleba, potichu vstal a zamyšlenì 
odkvaèil do zahrady. Obèas se ohlédnul nebo se zadíval do korun stromù, 
nakoukl za zídku nebo prohledal starý keø. 

Myslím si, že hledal dìdu. 
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) - VŠ pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni
Jakub Fišer (1981 Stod) - právník, básník, žije ve Stodì a v Plzni
Milena Hasalová (1983 Plzeò) - modistka, básníøka
Tereza Herzogová – Èermáková (1990 Plzeò) - ekonomka, básníøka a prozaièka
Markéta Jansová – Irová (1982 Plzeò) - pøekladatelka, básníøka
Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník, žije v Brnì
Tomáš T. Kùs (1978 Plzeò) - kulturní organizátor, básník, žije v Hradci Králové
Radovan Lovèí (1977 Plzeò) - historik, redaktor, prozaik a básník, žije v Plasech
Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) - literární kritik, prozaik a publicista, žije v Praze
Kateøina Sachrová (1982 Plzeò) - pedagožka, básníøka a prozaièka
Milena Sojková – Písaèková (1980 Plzeò) - fotografka, redaktorka, básníøka
Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) - barman, básník a prozaik, žije v Praze
Milan Šedivý (1977 Teplice) - kritik a básník, žije v Praze
Martin Šimek (1975 Plzeò) - pedagog, básník, žije v Dobøanech
Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník
Marek Velebný (1970 Písek) - fotograf, prozaik a publicista, žije v Plzni
Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, žije ve Strašicích

Poetickou skladbu Martina Šimka
Letní povídku Jitky Prokšové
Další pokraèování Tajných deníkù Antidivadla
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