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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Každé letní literární dvojèíslo má 
sobì vlastní charakter, tematiku… Èi je 
nìèím jednoznaènì motivováno. Zcela 
pragmatickou motivací toho letošního 
bylo dát koneènì po delším a nìkdy       
i dlouhodobém èekání prostor obsáhlej-
ším textùm (tedy z pohledu rozsahu 
bìžného plžího èísla), a tedy pomyslnì 
„sáhnout do šuplíku“. Avšak tøebaže 
rùzné pøíspìvky ležely v onom šuplíku 
rùznì dlouho, ukázalo se, že toto èíslo 
bude mít ještì jednu specifiku – je au-
torsky výhradnì ženské. Snad se proto 
pánové nebudou ohrazovat a s chutí 
prožijí léto v dámské spoleènosti.

Prozaický korpus lemují kvìty poezie 
– Balada appassionáta zralé básníøky 
Karly Erbové a verše básníøky mladé 
(pøívlastek mladièké je doživotnì obsa-
zen) – studentky plzeòské konzervatoøe 
Terezy Rùžièkové. A zatímco s Alenou 
Vávrovou, která se tentokrát osobitou 
povídkou pøedstavuje coby prozaièka, 
jsme stále v kontaktu, po dalších tøech 
autorkách jsme vyhlašovali pátrání,        
v jednom pøípadì úspìšné. Již dlouho 
nemáme zprávu o Blance Nové, jež se 
v kvìtnovém Plži roèníku 2009 prezen-
tovala jako básníøka – tehdy pracovala 
ve farmaceutické firmì. Helena Veselá 
z Berouna studovala pøed lety na Zápa-
doèeské univerzitì v Plzni humanistiku. 
Pamìtníci možná vzpomenou na její 
prózu Strom – pøílohu roèníku 2007.       
V Plži se objevovala do roku 2011. 
Dnes již nevíme, zda druhdy nadìjná 
prozaièka nezmìnila pùsobištì, ba ani 
jméno. Nejmladší Dominiku Lakatošo-
vou jsme vypátrali – z nìkdejší stu-
dentky konzervatoøe, která psala pod 
metodickým dohledem Blanky Hejt-
mánkové, je dnes uèitelka hudby v Ro-
kycanech.

Pøeji všem ètenáøùm, aby i oni objevili 
toto léto nìkde v šuplíku poklad. A� se 
létu zadaøí.
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KARLA ERBOVÁ 

Balada appassionata

Je to snad dosud pøed pøíbìhem
           anebo po –
Práší se z hvìzd
a snùm se zdají ptáci
Vzpomínky chodí v chlácholivém
                                               šatì…
a kolem stìna borùvkové tmy
A já – už málem pøiopilý
otrlý k ranám štìstìny
ti stále píšu – 
           ani o tom nevíš

Píšu tvou ple� jak si ji pamatuji
Tvé hrdé pohození hlavy
trošinku z trucu
           trochu z bezmoci
nebo� to skøípe
           když se odpoutáváš
od vlastních bran
Køièel jsem Ano ale tiše
abych tì nepolekal
Ale èím obrnit se proti pádu?

Ještì se ohlédni:
jak ti to odcházení sluší!
Až na tu malièkost: Ještì nikdy
nezapadlo slunce tak smutnì
Zhoøkla snad chvíle
           v níž jsi omlouvala
svou malou krutost: Odcházím?
Hodíš mi jen pár slov?
Všechny ty letmé okamžiky
o které opíráme život?
Snad úsmìv pøes rameno?
Nebo jen pýchu sotva opeøenou?
Dej na ni pozor: obelstí tì
Pozítøí zaživa spolkne

Chtìl bych být øezbáøem
z bezejmenného døeva vyjmout
                                                sochu
na kterou mùžeš o pùlnoci sáhnout
           je-li už dýchající
Lze-li však vùbec ještì 
           vytrucovat
to co nám odpíráno?
A neøíkej mi: je to jenom zdání –
I svatí nìkdy dupou po andìlích

x 

           Spoléhat se
že to cos dostal tøeba právì dnes
           máš tady navždy – 
že nìkdo zavolá?
Èas trvá na svém
a nikdy nevíš: je to pøed pøíbìhem
anebo po Již zítra napíše básník:      
                                                  Bylo
           a je to závratné
Však samé hrany – nikde objetí

I hudba drápkem – stále do krve
Ona to ví: že chceme Nekoneèno!
Udeøí do bubnù – nemá ani jméno
Nìkdy to zaslechnu...
           Ach ta dálka!

Ty pøece jsi a dýcháš do mých nocí
Já že mám hudbu?
To ona má mne
Ona nás pohltí Ona námi cloumá
Ona nás ohmatá
           až poztrácíme dech –
Hudba – ta vždycky èestná stráž
u našich zpuchøelin

(Evì Hubatové)
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Já se jen potácím v jejím horkém 
stínu zatímco v hloubi staøièkého
                                                domu
vržou už schody do patra
Stále se dožadují odpovìdi
Kdosi už pøichází...
           Dùm je nìmý –
slyším jej jenom já
Psi ještì nevyjí – 
           ale co bude zítra?
Právì takhle se krotí bujní konì
Není to k životu
a pøesto ještì musím
a už mne z potlesku zaèaly bolet
                                                  ruce
Ale ty jsi!
A nedá se to smazat

Do kopce smutkù dennì vláèím
                                             s sebou
ten smìšný pahýl – on se zelená!
On roste On chce stále být!
A na plameni oblouznìných pøání
           znovu a znovu 
Ale to málo co tu zbylo
Už na žebøiòák dost – 

x

Ach mít tì! Sáhnout k doslovnosti!
Jestli mne opustíš má milovaná
           uschnu i v koøání
Kùže mi zvadne bez tvých prstù
Posledním dopisem podložím 
                                        starý klavír
aby se nepropadl aspoò on
Závratí tónù ztrestám den
           kdy jsi se nevrátila
Budu brát boží jméno nadarmo
a trosky tìla
           jež se tebe zøeklo
ti pošlu – do prázdna!

Hle svìtlo slábne šero pøichází
To naše ochotnické pøedstavení -- 
           Kde jsou všichni
co táhnou svìtem který se 
                                      k nim nezná
Což mùžem setøást vlastní dílo 
                                              z èela?
Cožpak jsme louè? Mráz? Vítr?
                                                 Stín?
Zborcené studánky – však je znám
I my z nich pili
a zdálo se nám sladko

Až se mi málem smekla øeè –
Já zapøu zrcadlo Vlastní podpis
Zpackané lásky obrácené ke zdi
Bojím se ano stále bojím
Že nejsem hoden
Doklopýtal jsem k dveøím klece
Teï už jen: odemknout

Nežádám o pomoc –
           Pøece tuším 
v korunì oøešáku zpìv
Mám tomu všemu vìøit?
Nìkdo mne vyøezal z tuze 
                                    divého døeva
a já jsem hluchý! Hluchý! Neslyším!
A mám být – milován?

Obèas si vyèítám
že jsem kýmsi tøetím
Ovšem ty – stále palièatá
           neodpovídáš na dopisy
Že žádný nepøišel? 
           A co to otevøené okno
kterým se hrnula moje hudba
až na sám okraj svìta
Každièká nota mne tu usvìdèuje!

Èas trochu páchne – to ten podzim
Spadané listí – 
           tady stával kostel
Morový sloup Soud
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a potom zemì – z kùže svleèená
Dá se v tom žít? – Zùstat nebo            
                                               shoøet

Vèera mne svlékla pobìhlice noc
Cop Mléèné dráhy splétal trosky
                                              spánku
øíkal jsem stìnám: Nikoli
Ten skvìlý pláš� mi nenáleží

Je pøíliš tìsný –
           aè z historie vím
že žebrákùm se udìluje
obèas i trocha soucitného tepla

To ne! To ne!
Jestli ti nestojím 
           lásko moje 
za vše
Bùh potìš tvoji zatvrzelou mysl
Pak jdi a sbohem Neohlížej se
Byli jsme blízko
           A pøece mezi námi
nebesa rozevøená dokoøán
A my k nim – bloudi – zahodili klíè
Bude nám nìkdy odpuštìno?

Dávno jsem pozapomnìl gesta
která se rozdávají
pøi šálku èaje u takzvaných pøátel
Hrdost mne nutila se toho šuntu
                                                zbavit
a hle: jsem nahý 
           Jenom jako èlovìk
který ví mnohé o své pýše
Je to tak strmé!
Je to kamenolom
           už k slunci rozkroèen 
Ta hojnost barev! Dobyvaènost gest

x

           Nedìle stojí nad krystaly vod
Oblaka v rukou vyšívaèky
jsou z rubu samá uzlíkatá nit

A vùbec: je tu ještì nìkdo?
Holubí let èi aspoò holá smrt
která nás pøipravuje pro svou fresku
Svléká nám fajnovou košili
zùstane plebejská kùže
Vìci jsou rovnìž opuštìné
Dokonce pøátelé stárnou
a mezní pole v nás –

Jsem starý bez
už nejsem na kytice
           aèkoli trochu kvetu
Snad jsem byl milován –
nebo pouhá pamì�
           si všechno vysnila –
Tøeba to byla ošemetná hra
o tom jak vykøesávat svìtlo
Èlovìk by asi nemìl spát
dvakrát pod jednou hvìzdou
Bezmocnì neš�asten? Ale ne
Spíš trochu š�asten Vìdom 
                                     pøíštích ztrát
a tolik pošetilý...

Píšu ti od øek které hoøce voní
Píšu ti od tvých stop –
           stále je nahmatávám
Ach jsi tam? Nebo se mi zdálo –
Sixtina hudba nìkde klene strop
v tom mìstì pro básníky

Jaká to zemì!
Do dosud teplé øeky
položí rùži – vyjmou nostalgit

A zvony z vìží: Ewig dein
A zvony z vìží: Alein Alein Alein

(Ludwig van Beethoven)
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I.
Probudil ji strašný øev. Nejprve se zavrtìla a ještì se zavøenýma oèima 

osahala rukama oblièeje vedle sebe a nahmátla i bráchovu nohu.
Zezdola strašný rámus a bouchání. Dole není veselo. Návštìva mnoha 

ujcù a tetek nepopíjí domácí pálenku a nezpívají nìkolikahlasnì prastaré 
písnì. Verchovino, svitku ty náš... nebo Kopal kopal krnièenku u višnovo-
mu sadu… 

Všechny dìti už vyskákaly ze širokánské palandy a slézají bosé v tep-
lých rubáších na spaní po chatrném tlustém žebøi dolù do kuchynì.

II.
U stolu sedí jen plaèící maminka, tatínek a tøi èetníci jak hory. Jeden,   

ten nejvìtší, drží tatínka za jeho krásné èerné vlasy a bouchá s jeho hlavou 
o vyhlazenou èistì umytou desku stolu s burácivými slovy: Tak všechno 
vyklop, kdo tam ještì byl?!

Tatínek mlèí, dýchá chrèivì.
Co sem ti øíkal, Ivancu, mlè, do nièeho se neple�, proè jsi nedržel jazyk 

za zubama, proè, proè? Sám sis zavaøil. Smíølivì a tišeji mu povídá druhý 
èetník. Tatínkovi teèe krev z nosu. Maminka pøinese kus bílého plátna,      
na které plánovala køížkovì vyšít nástìnnou kuchaøku Boží požehnání        
a prodat ji, aby nám pøilepšila. Opatrnì teï do drahého bílého plátna otírá 
tatínkovu krev. Vyvalujeme oèi a postupnì se všichni hlasitì rozbreèíme.      
I nad vyházenými šuplíky a šatstvem ze skøínì. Jako by tu èetníci nìco  
mìli schovaného a teï to hledali…

Vidíš, Ivancu, nemyslel jsi na dìti… Ani na Annu. Víš, jaká je doba, jaká 
situace a tu hubu nezavøeš… Nemùžeme nic jinýho dìlat. Nechceme jít      
s tebou. Omluvnì a skoro potichu povídá ten tøetí, nejslabší. A já vùbec nic 
nechápu. Bojím se ceknout.

III.
Zaøehtal kùò. Pøed naší chalupou zastavilo spøežení. Do domu pøichá-

zejí další dva muži v mundùrech, dávají tatínkovi pouta na ruce a odvádìjí 
ho tak, jak je, v podvlíkaèkách a spací košili, vedou ho bosého. On se nic 
nepere. Jde jako beránek. Všichni se hrneme ven, maminka pøed domem 
hlasitì pláèe a modlí se, vìší se na spoutaného tatínka a my se pøidává-
me, teï se rozbreèel i on, poprvé vidíme jeho slzy. Maminka tatínka po-
hladí a udìlá mu køížek na èelo.

ALENA VÁVROVÁ

Tomu svjatyj Nikolaj 
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Já a všichni menší mu hladíme nohy v podvlíkaèkách, ze kterých jde 
teplo. Oba ti cizí ve zvláštních uniformách pomáhají tatínkovi na vùz            
a sedají si k nìmu každý z jedné strany. Koèí zasviští bièem nad hlava-    
mi koní a ti se prudce rozebìhnou rozbøedlou cestou dolù vesnicí. Chvíli   
za vozem s pláèem bìžíme. Vidíme, že pøed domy stojí spousta lidí, dívají 
se, jak tatínka vezou a nepøestávají mumlat modlitby a køižovat se.        
Kola rachotí, ale po chvíli už mizí konì i vùz s tatínkem ve tmì… Maminka 
se nepøestává modlit a pøitom pláèe. Mùže za to ta jeho tvrdá palice. 
Odpoví nám na naše udivené otázky – Kam jel a proè mu dali pouta?   
Kradl snad nebo nìkoho zabil?

Zalezeme do našich vychladlých kutlochù pod hounì a ještì se spolu 
dlouho šeptem vzrušenì dohadujeme. Høejeme se navzájem. Než nás 
pevnì sevøe náruè milosrdného spánku.

IV.
Brzo ráno už je tu zas velká návštìva, ještì pøed snídáním, maminka 

všem rozlévá do stakanù smrdutého páleného. Slyšíme zdola také zcela 
nové slovo – Sibiø – vystupuje z jejich hovoru za každým druhým slovem     
a zní nám hrozivì. Sibiø. Sibiø. Sibiø. Jakoby to slovo syèelo a fièelo záro-
veò. Sibiø.

Tu noc jsem tatínka vidìla naposledy. Nevrátil se. Už nikdy se domù 
nevrátil. A mnì se zmìnil život. Nastoupila jsem v záøí do první tøídy. 
Strašnì se mi tam líbilo! Trochu jsem se nauèila písmena, èíst je a tro-   
chu poèítat. Byl to pro mì pravý zázrak. Ale ten zázrak – škola nebyla pro 
mì nadlouho. Zjara mì maminka ze školy vzala a poslala mì do služby.    
Do vzdálené vìtší vesnice pøes kotáry. Za stravu a zástìru a šátek pro 
maminku jsem pásla celé jaro, léto a podzim krávy. Cítila jsem to jako 
strašlivou køivdu. Maminku jsem za to nenávidìla. Jak mì od sebe vyhnala. 
Ale chybìla mi moc a já jsem byla najednou tak rychle velká. Velká a bez 
maminky.

V.
Na pastvì mi vlastnì ale bylo hej… I malin a borùvek jsem si nasbírala.
V zimì to bylo horší, drala jsem peøí, to se zpívalo a vyprávìlo, tety mì 

uèily poèítat. Poklízela jsem tìm lidem dùm, kravám kydala hnùj, skoro 
jsem neunesla lopatu, musela jsem nabírat co nejménì. Zato nekoneènì 
mnohokrát. S døevìným okovem jsem chodila do studny pro vodu. S kaž-
dým dalším pùlrokem mi pøibývaly povinnosti. Od rána do noci jsem 
pracovala. Zpívala jsem pøi tom maminèiny písnièky ale i nové, další           
a další, které jsem se stále od nìkoho uèila. Od dìveèky ze sousedního 
statku, od panímámy i hostù na jejich pravidelných zpívánkách s tahací 
harmonikou, houslemi, tancováním po svìtnici s udusanou hlínou namísto 
podlahy a pálenkou. Pøi houslích jsem stále vidìla hrát zbojnické písnièky 
našeho krásného tatínka, který nás všechny malé ještì pøed chvílí házel 
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vysoko ke stropu. Opakovala jsem si pohádkové pøíbìhy, kde právì on byl 
princem a spøádala jsem všelijaké sny.

VI.
Maminku jsem vidìla vždycky jenom ètrnáct dní, o Roždìstvu, svátcích 

vánoèních. Zùstala sama, stále èekala, že se táta vrátí. Všechny nás 
nemohla uživit. V pùlce ledna už jsem pak musela jít zpátky do služby. 
Cesta nám s maminou trvala nejménì 6 hodin, tak jsem ji mìla dvakrát     
až ètyøikrát za rok jen sama pro sebe. Ty mladší doma hlídala titoèka Marja, 
co vaøila nejlepší plnìné pirohy na svìtì. 

Bylo nás tøináct. Nejstarší sestra Háta se vydala za doktora do mìsta, 
další sestry a bratøi se rozprášili po službách, i tak mámì k uživení zùstaly 
ještì ètyøi mladší sourozenci. Její vánoèní písnièky, vyprávìní o její ma-
mince a celé jejich rodinì nikdy nezapomenu. Dodnes ji slýchám vyprávìt 
pohádky, které si umìla vymýšlet a svým hlasem pøi tom kouzlit, podobnì 
jako škola, zázraèné divadlo. Ne, nezmizí do èerné propasti, tak jako mùj 
tatínek Ivan. Rozhoduju o tom já, Kalinka. Protože jediná na svìtì mám     
tu moc. 

Kto kto kto Nikolaja ljubit, kto kto kto Nikolaju služit… tomu svjatyj 
Nikolaj… 

BLANKA NOVÁ

Ber nebo nech být
Dneska máme desáté výroèí sòatku. Jedu z práce tramvají domù a nì-

jakou š�astnou náhodou se mi podaøilo urvat místo k sezení. To se èasto 
nestává. Sedím a noøím se do svých myšlenek, dav okolo mì dokážu 
zatlaèit za nìjakou clonu, teï jsem tu úplnì sama.

Prodávám v zeleninì. Nabírám jablka, mrkev, brambory, nìkdy toho 
naberu víc a pak se musím zeptat, jestli to mùžu nechat. Skoro každý 
øekne, že ano. Zaplatit a další. Tohle dìlám už osm let. Obèas se stane,   
že se krám vyprázdní. Pak mùžeme prohodit mezi sebou pár vìt, než   
zase nìkdo pøijde pro banány nebo cibuli.

S Janou, to je kolegynì, jsem dneska rozebírala svoje manželství. Jana 
je o hodnì starší a má s mužskými daleko víc zkušeností než já. Jí mùžu 
øíct všechno. 

Vdávala jsem se jenom proto, že jsem byla tìhotná. Máme s mužem 
spoleèný stùl a lože, ale to je všechno. Ještì máme spoleèné dítì, holku. 
Nedá se øíct holèièku nebo dìvèátko, protože je to holka jenom podle rod-
ného listu. Taky ji vìtšina lidí považuje za kluka. Zaèíná s ní cloumat 
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puberta a naše vztahy váznou. Je drzá, neurvalá, a vìtšinou vypadá jako     
z popelnice, což nejde dohromady se sumou, kterou mì stojí její obleèení. 
Kašle na školu, na nás, na celý svìt.

S tím mým nemá cenu o tom zaèínat. Toho zajímá jenom, aby se poøád-
nì nacpal, aby mìl v lednici dost piva a jak dopadne fotbal.

„Leze na ní puberta, né, tak co chceš? Nech ji na pokoji. Copak ty jsi 
nebyla v pubertì?“ osopil se na mì, když jsem si s ním chtìla promluvit.

Já jsem asi v pubertì nikdy nebyla. Jaksi jsem si ji nemohla dovolit. 
Chovat se já k rodièùm tak jako ona k nám, byli by mi to rychle vysvìtlili. 

Na uèilišti jsme byly dva tábory holek. Jedny sebevìdomé ženské,  
které už to mìly za sebou, a pak malá skupinka panen, na které se každý 
koukal skrz prsty.

To léto jsem se seznámila se svým nastávajícím. Když se na to dívám 
zpátky, nebyla to žádná velká romantika. Chodili jsme na procházky do 
pøírody. Jednou se Tonda obezøetnì rozhlédl kolem a zatlaèil mì na tako-
vou louèku v lese. Nebylo tam odnikud vidìt. Položil mì do trávy a zaèal  
mi stahovat kalhotky. Vìdìla jsem, o co mu jde, a nijak jsem se nebránila. 
Znamenalo to pro mì hlavnì jistotu, že už budu patøit mezi ty sebevìdo- 
mé ženské a spoleènì s nimi zaènu opovrhovat tím èím dál menším 
hlouèkem panen, kterým to ještì nikdo neudìlal.

Mìla jsem trochu strach, ale mùj samec vypadal, že se vyzná, že to 
nedìlá poprvé. Byl silný, vonìl létem a jeho jednoduchost a pøímoèarost 
nebyla na závadu. Aspoò tenkrát mi to nevadilo. Odpracoval si svoje, dal 
mi pusu a usnul. Dívala jsem se na nìj, jak spí, a øíkala jsem si, že se to 
stalo na hezkém místì, sluníèko svítilo na nás a na kytky kolem, les za 
námi vonìl pryskyøicí. Brzy jsem otìhotnìla, protože se nám tohle místo 
moc zalíbilo.

Tonda se k tomu postavil èelem a náš høích jsme napravili rychlou svat-
bou. Oèekávala jsem, že na tak romantickém místì poènu nìjaké roman-
tické stvoøení a dala jsem holèièce jméno Kvìtoslava. Nevím, co se stalo 
špatnì, ale Kvìtuška si z toho romantického poèetí nic neodnesla.

Najednou mì nìkdo oslovil. Úplnì jsem zapomnìla, že jedu tramvají,     
a lekla jsem se. Nìjaký mladý studentík mi podával penìženku:

„Paní, nìco vám vypadlo,“ øekl rozpaèitì. Nevìdìla jsem, jak mu podì-
kovat, protože jsme dneska brali zálohu a moje penìženka nezela prázd-
notou jako obvykle. Chtìla jsem chlapci dát nìjaké peníze za tu poctivost, 
ale on odmítl, i když vypadal, že má taky hluboko do kapsy.

Jak jsem mohla být tak neopatrná? Když se zamyslím, vùbec nevím,    
co se dìje okolo mì.

Jestlipak si Tonda vzpomene na naše výroèí? Nebylo by to poprvé,     
kdy by zapomnìl.
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Láska už mezi námi stejnì dávno nebyla. Žila jsem vedle manžela                
a pøece sama. Pøed Janou jsem se zmínila o rozvodu, ale ta byla pragma-
tická a hned mi to zaèala vymlouvat.

„Nevíš, co zkusí samotná ženská. Každý si na ni dovolí.“
Jana byla rozvedená už dlouho, mohla jsem jí vìøit. Prožila nìkolik krát-

kých románkù se špatným nebo ještì horším koncem.
„Pøedstav si,“ øekla, „tuhle zazvonil takovej budižknièemu z prvního pa-

tra a povídá mi: Hele, co kdybysme si vzájemnì vyhovìli? Taky vypadáte, 
že už jste to dlouho nemìla.“

Jana se málem rozbreèela.
„Tohle se tobì nemùže nikdy stát, protože by ho tvùj starej srazil ze 

schodù. Tak buï ráda, že nejsi sama. Do práce chodí, nemlátí tì, tak co 
bys ještì chtìla? Aby ti nosil každej den kytky? Nebuï blbá. Važ si ho, 
nevíš, co máš.“

Pøišla jsem domù. Mìla jsem oteklé nohy po tom celodenním stání, ale 
to mám teï èasto. Tonda zapomnìl, to mi bylo jasné, hned jak jsem 
otevøela dveøe.

Sedìl u televize, nepøíliš èisté tílko mu jenom zdùrazòovalo rostoucí 
bøicho. Na stolku pøed sebou mìl nìjaký mastný papír od svaèiny a naèaté 
pivo. Pøišla jsem zjevnì nevhod. Uvidìl mì ve dveøích a jenom mi ru-     
kou dával znamení, abych ho teï nevyrušovala, že je to napínavé. Vzápìtí 
mu ruce vyletìly nahoru a on zbyteènì hlasitì zaøval na celý barák: 

„Góól!!!“
Na jeho omluvu musím øíct, že nebyl sám, kdo takhle zaøval, panelákem 

se nesl tenhle atavistický øev samcù od shora dolù. Šla jsem se umýt         
a pøevléct a èekala jsem, že teï, když je všechno rozhodnuto, za mnou 
pøijde a dá mi aspoò pusu na oslavu toho nepøíliš slavného výroèí.

Šla jsem do ložnice, protože kromì malého obýváèku s televizí a kum-
bálu, který mìla pro sebe naše dcera, už nebylo kam jít. Jedinì do kuchynì 
se postavit k plotnì a vaøit veèeøi pro tohle individuum, které je dnes pøesnì 
deset let mým zákonným chotìm a má momentálnì plný teøich buøtù.

Byla to po deseti letech moje první vzpoura, jenže si jí nikdo nevšiml. 
Rozhodla jsem se, že naše výroèí oslavím po svém. Nebo moje výroèí, 
výroèí toho, co jsem všechno vydržela? Ztrátu iluzí a nadìjí. Jediná útìcha, 
kterou jsem mìla, mi moc sil nedodávala, ale od Jany jsem ji slyšela tak 
èasto, až jsem jí zaèínala vìøit, a když mi bylo nejhùø, tak jsem si ji øíkala 
dokonce nahlas. Na svìtì je spousta lidí, kteøí jsou na tom hùø než ty, øíká-
vala mi a myslela tím i sebe.

Napustila jsem si plnou vanu vody s voòavou pìnou a dlouho se v ní 
slastnì vyvalovala. Poøád tu ještì byla nadìje, že fotbal skonèí a Tonda      
si vzpomene. Upøímnì øeèeno, zase tolik mi o to nešlo.
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Venku se šeøilo, holka by mìla být dávno doma. Nikdo z nás už dávno 
nemìl odvahu se jí ptát, kam jde a kdy pøijde domù. Na všechny otázky 
mìla stejnou odpovìï: „Co je vám do toho, starejte se vo sebe.“

Nemìla jsem ten veèer co na práci. Zaèala jsem pøebírat svou skøíò, 
když mi najednou padly oèi na moje nejhezèí a nejdražší šaty. Jenže jsem 
je nikdy nemìla na sobì. Byly tak nápadné, jasnì èervené s hlubokým 
výstøihem, nikdy jsem nemìla odvahu a ani pøíležitost si je obléknout.        
To jsou ty neuvážené nákupy. Tonda tenkrát zrovna pobral nìjaké prémie,     
a když vidìl, že se mi šaty zalíbily, už mì pøesvìdèoval, abych si je zkusila. 
Furiantsky vykøikoval: „Na cenu nekoukej, mùžem si to dovolit.“ 

Koupil mi je, nevím, jestli z lásky nebo z frajeøiny, ale od té doby šaty 
zcela neužiteènì ležely ve skøíni.

Zkusila jsem si je. Jaká se to se mnou stala promìna? Postavu jsem 
mìla poøád stejnou, mezi zeleninou se nemusím bát, že pøiberu. Jak jsem 
si ty krásné šaty oblékla, hned jsem se taky musela uèesat a pøimalovat, 
najít nìjaké doplòky, boty, kabelku. Našla jsem v krabici lodièky na jehlo-
vém podpatku, stejnì netknuté jako tyhle šaty. S obtížemi jsem je nazula 
na svoje oteklé nohy a šla se ukázat Tondovi. Ten bude koukat.

Nekoukal. Chrápal, až se hory zelenaly, pøed sebou nìkolik lahví od 
piva. Televize poøád bìžela naplno. Nechala jsem ji bìžet. Kdybych ji vyp-
nula, okamžitì by se probudil.

Vážnì nevím, co mì to v tu chvíli napadlo. Vzala jsem z vìšáku balo-
òák a kabelku a vyšla ven. Musela jsem vyjít ven. Byla bych se v tom bytì 
udusila.

Šla jsem pomalu, na tìch hrozných jehlách se ani jinak jít nedalo. Nená-
padnì jsem se rozhlížela, jestli si mì vùbec nìkdo všimne. Stojím ještì 
nìkomu za pohled? Proboha, není mi ještì ani tøicet a ten šedý nudný život 
mì tak zadupal do zemì, že už se po mnì nikdo ani neotoèí. Vzbudila  
jsem pozornost jenom nìkolika výrostkù a z jejich gest jsem pochopila,      
že se dohadují, jestli upadnu nebo ne. Chápala jsem, že to nejsou šaty,      
co chlapy pøitahuje, ale nìjaká jiná síla, aura, jiskra, sebevìdomí, ale         
z toho já nemám vùbec nic. Jsem taková živá mrtvá.

Zastavila jsem se pøed výlohou drahého klenotnictví. Nedívala jsem se 
na šperky s astronomickými cenami, ale na svùj obraz ve výloze. Pochopila 
jsem, proè se za mnou nikdo neotáèí. Vidìla jsem nafintìnou zdechlinu ve 
výstøedních šatech. Vidìla jsem za pultem pøíšernì nafoukanou madam      
a bylo mi jasné, že bych za živý svìt nesebrala odvahu do toho obchodu 
vejít a o nìco požádat.

Vedle byla vinárna. Vešla jsem tam hlavnì proto, že už jsem nemìla sílu 
dál balancovat na tìch pøíšerných jehlách. Dala jsem si kávu a dvì deci 
bílého, dlouho jsem nevybírala. Chtìla jsem jenom nabrat sílu na zpáteè-   
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ní cestu. Ani v té vinárnì jsem se nezbavila pocitu jakési nepatøiènosti.      
To už se hodím jenom za pult k bramborám a mrkvi?

Nebo si to jenom namlouvám, že se ten vrchní na mì tak divnì dívá? 
U baru sedí naèanèaná mondénní kráska, ta urèitì nikde neprodává, 

možná sebe, ale sebevìdomí jí rozhodnì nechybí. Nejspíš ani nenosí na 
nohou nic jiného než jehlové podpatky.

Vinárna byla poloprázdná. Cítila jsem se èím dál tím hùø. Možná to zpù-
sobily ty šaty. Opravdu se ke mnì nehodily. Jako kdyby nìkdo myš pøe-
barvil na èerveno. Musela jsem se zasmát. Vida, staèí dva hlty alkoholu        
a hned je líp. Èervená myš. Dopiju víno a pùjdu. Stejnì mi moc nechutná, 
kdoví co mi to nalili. Asi na mnì hned poznali, že bych se nedokázala 
ozvat, ani kdyby mi nalili ocet.

Najednou se objevil nìjaký chlapík. Nevidìla jsem ho pøijít. Mìl oblek, 
košili a kravatu. Já jsem svého Tondu od svatby v obleku nevidìla. Vlastnì 
ještì jednou, to když mu umøel dìdeèek a Tonda mu šel na pohøeb. Koupil 
si tenkrát èernou kravatu, oblek mìl stejný jako na svatbì, jenom ho ne-
mohl dopnout.

Dìdeèek mu odkázal chatu na Slapech. Nemohla jsem takovému štìstí 
uvìøit. Chata na Slapech. To bylo nìco. Když jsem to øekla holkám v práci, 
hned jsem u nich stoupla na cenì.

Musela jsem jim slíbit, že je tam v létì pozvu. Sama jsem chatu ještì 
nevidìla a už jsem se s ní musela chlubit. 

Vida, co mi táhne hlavou ve vinárnì nad kyselým vínem, ano, to je ono. 
Kyselé hrozny. Tonda mì sice varoval, že to není ta nejluxusnìjší chata      
v okolí, ale taky mi neøekl, že vypadá spíš jako kùlna na náøadí. Když jsem 
ji pak uvidìla, rozbreèela jsem se a odmítla do ní vùbec vejít. 

To je mùj život. Obèas, zøídka, se objeví nìjaká iluze, bublina, která 
hned splaskne. Potom je to ještì horší. Mùže se mi nìkdo divit, že jsem 
nedùvìøivá?

Chlapík se rozhlédl po vinárnì, zamíøil ke mnì a mile se na mì usmál. 
Nìkde uvnitø mi zaèalo blikat varovné èervené svìtýlko. Moc mužù v oble-
ku nepotkávám. Do zeleniny nakupovat nechodí a tramvají vìtšinou taky 
nejezdí. S naprostou samozøejmostí si pøisedl, ani se nedovolil.

„Nerad vidím, když taková hezká paní sedí sama. To není v poøádku. 
Jste taková zamyšlená...“ udìlal pauzu a èekal, že ze sebe všechno vy-
klopím. Nevìdìla jsem, co øíct. Nemám v seznamování praxi. I když Tondu 
dávno nemiluji, jsem mu vìrná spíš ze setrvaènosti. 

Tonda tenkrát øekl: „Jakpak se jmenuješ? To je horko, nechceš se jít 
projít?“ 

A já jsem øekla: „Tøeba jo.“ Ale co mám øíct proboha teï?
„Jsem ráda sama...“ øeknu a hned vím, že je to hloupost. Když chce být 

nìkdo sám, nejde do vinárny. Navíc mùj roztøesený hlásek vùbec nezní 
pøesvìdèivì.
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Zní to, jako bych øekla: Já jsem úžasnì ráda, že jste si ke mnì pøisedl.
S naprostou samozøejmostí vzal moje ruce do svých, ukázal na mùj 

snubní prstýnek a øekl: „Kdepak se vám manžel toulá?“
„Doma,“ øeknu po pravdì a hned vím, že jsem to øíkat nemìla, jsem to 

ale husa.
„Mám si to vyložit tak, že se mu touláte vy?“
Jenom kývám, má tak jemné ruce a voní, to já mám ráda, když muži 

hezky voní. Jak vtipnì mi hned dokázal odpovìdìt. Oblek mu padne,       
ne jako Tondovi.

„Tak už mi prozraïte, proè jste tady sama, urèitì byste nemusela... 
Takové hezké ženské staèí se rozhlédnout a už má ctitele u nohou,“ mlu- 
vil takovým pøíjemným hlubokým hlasem, tak vemlouvavì a upøímnì. 
Myslel tím ctitelem sebe?

Nìco musím øíct, nemùžu tu sedìt jako trubka, bude si myslet, že jsem 
nìjaké nemehlo. A hned øeknu další blbost:

„Oslavuju.“ Pak mi koneènì mozek zaène fungovat a já dodám: 
„Narozeniny.“ 

Hned zavolal vrchního a øekl: „To nejlepší víno, co tu máte.“
Ochutnal, chvíli nespokojenì víno pøevaloval v puse a pak øekl: „Tohle 

víno mi nevyhovuje. Øekl jsem jasnì to nejlepší!“
Vrchní udìlal takovou divnou úklonu a odešel. Pøinesl jinou láhev           

a s tou už byl mùj spoleèník spokojený. Pøipili jsme si na moje naroze-  
niny, které jsem nemìla. Pili jsme, povídali a èas rychle ubíhal.

On poøád držel moje ruce ve svých, mìl je jemné, pìstované, urèitì       
s nimi moc práce neudìlal. Øíkal mi tak pøíjemné vìci, poslouchala bych   
ho donekoneèna.

„Krásná žena jako vy se musí hýèkat a rozmazlovat. Kdybyste byla 
moje, hýèkal bych vás od rána do veèera a samozøejmì od veèera do   
rána ještì víc,“ dodal s tak významným pohledem, že jsem zèervenala   
jako pivoòka.

„Urèitì bych vás nenechal oslavovat narozeniny samotnou. Ten váš 
manžel si vás asi moc nepovažuje, když vás v takový den nechá odejít.“

Mìla bych jít domù, ale nemùžu se odhodlat pøerušit tu pøíjemnou     
noc. Jenže víno je dopito a nìjaký èíšník zaèíná uklízet stoly. Asi se blíží 
zavírací hodina.

Najednou se ke mnì mùj spoleèník naklonil úplnì blizouèko a pošep-  
tal mi: „Znám lepší podnik. Bude se vám tam líbit. Chvilinku poèkejte,  
pùjdu zavolat taxi, ano?“ Spiklenecky na mnì mrkl, nepoèkal ani na mou 
odpovìï a odešel.

Èekala jsem chvilinku, chvíli a pak už docela dlouho. Bylo mi divné,      
že odešel. Mohl pøece o tu službu požádat vrchního. Ten už netrpìlivì 
pøešlapoval a pak mi pøišel øíct, že zavírají. Namítla jsem, že nemùžu 
odejít, že èekám na svého spoleèníka.
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Vrchní dal pohledem jasnì najevo, že je mu jedno na koho èekám          
a pøedložil mi úèet. Podlomila se mi kolena, i když jsem sedìla. Musela 
jsem zaplatit obì láhve, i tu první, kterou jsme nepili. Vrchní se už ani 
nenamáhal pøedstírat nìjakou slušnost, øekl jen, kam by s takovými     
hosty pøišel. Moje dnešní záloha staèila na zaplacení jen tak tak. Další 
splasklá bublina v mém životì.

Vyšla jsem ven. Ještì jsem se bláhovì rozhlížela, jestli odnìkud nepøi-
chází mùj spoleèník. Nebylo po nìm ani potuchy, jenom naproti pøes ulici 
stálo taxi.

Šla jsem domù. Bylo hodnì po druhé hodinì. Oslava desátého výroèí 
mého sòatku se neplánovanì protáhla. Byla jsem lehce pøiopilá a nechtì- 
lo se mi vrávorat na tìch jehlách. Hodila jsem je do první popelnice a šla 
bosa. To byla úleva.

Tonda dávno spal, táhlo z nìj pivo na sto honù, ze mì zase víno, nemìli 
jsme si dneska v noci co vyèítat. Když jsem se probudila, už byl pryè.     
Dìlá od šesti, já od devíti. Bolela mì hlava, nohy i duše. Vìdìla jsem,       
že mì èeká hrozný den.

Ráno jsem se ještì staèila pohádat s dcerou. Už byla na odchodu do 
školy nebo nìkam jinam a neodpustila si jízlivý výpad: „Si vèera nìjak 
nebyla doma, co? To je furt kecù, kdy se mam vracet a ty se klidnì nìkde 
flákáš po nocích.“ Dostala facku mezi dveømi a vùbec mì to nemrzelo. 
Ještì než zabouchla dveøe, zajeèela na mì: „Macecho, já tì nenávidím.“

Jela jsem do práce a snažila se to všechno vytìsnit z hlavy, abych     
byla schopná být vlídná k zákazníkùm. Dnes jich naštìstí moc nebylo. 
Vedle v nákupním centru mìli nìjakou akci, asi zeleninu zadarmo.

Celou zpáteèní cestu v tramvaji jsem musela stát. Aspoò jsem nemohla 
pøemýšlet.

Tonda sedìl u stolku v obýváku, televize byla vypnutá, protože žádný 
fotbal nedávali. Pøed sebou mìl nìjaký mastný papír a nìkolik lahví od 
piva. Ztìžka se zvedl a šel ke mnì.

„Holka moje zlatá, já na to vèera úplnì zapomnìl, nezlobíš se, viï?“ 
Podával mi nìjakou uválenou kytku, dal mi pusu a øekl: „Tak na dalších 
deset let. Udìláme si pìknej víkend, pojedeme na chatu a poøádnì to 
oslavíme.“

Byla jsem ráda, že si vzpomnìl. Nevím, jestli pøežiju dalších stejných 
deset let a pøedstava úžasného víkendu v boudì na náøadí taky nebyla 
moc lákavá.

„Budeš mì hýèkat a rozmazlovat?“ zeptala jsem se.
Tonda chvíli koukal vyjevenì, nechápal, co tím myslím. Pak se v jeho 

dobrácké tváøi objevil záblesk prozøení a øekl: „Jasnì, rozdáme si to jako  
za mlada. Ta rozvrzaná postel bude mít co dìlat, aby to vydržela. Jen 
musíš uvaøit poøádnej kýbl guláše, abych byl pøi síle.“
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V momentu, kdy veterináøka vpíchla jeho fence smrtící injekci, si Petr 
poprvé v životì pøipadal starý. Jistì, bylo mu teprve dvacet osm let, ale 
Borku mìl od svých tøinácti – vidìt stárnout a nakonec i umírat zvíøe, které 
ještì jako kluk choval na klínì, bylo velice dùraznou pøipomínkou rychle 
plynoucího èasu. 

„Jste si jistá, že ji to nebolí?“ ujistil se ještì jednou, zatímco hluboce 
uspanou Borku hladil po tlapce. 

„Ne, vùbec o sobì neví,“ øekla veterináøka konejšivým hlasem. „Teï se  
jí bude pomalu zpomalovat srdeèní tep, až se srdíèko zastaví úplnì.“

Z útrob domu se ozývalo vzlykání – Petrova pøítelkynì Ká�a nemìla sílu 
se popravy zúèastnit a z pøedsínì, kde Borka trávila své poslední dny, se 
vytratila krátce po pøíchodu veterináøky. Pøitom to byla právì ona, kdo to- 
hle øešení prosazoval. „Pé�o, vždy� ona se hroznì trápí – ty tady vìènì 
nejsi a neposloucháš, jak kòourá. A jsem to poøád já, kdo ji zvedá a myje     
a musí se dívat na to, jak padá na zem, sotva ji postavim…“ Ká�a se roz-
plakala a Petr ji objal. To bylo pøed dvìma dny.

Borèin dech se zpomaloval. Petr poøád ještì hladil nehybnou èernou 
tlapku a díval se fence do kalných oèí, vzdor narkóze otevøených; pak ucítil 
pod dlaní poslední škubnutí – a Borka byla pryè.

Nìkdo ho pohladil po zádech – to Ká�a s opuchlýma oèima pøišla s pe-
nìzi pro veterináøku. „Myslíte, že jsme udìlali dobøe?“ zeptala se jí. Tuhle 
otázku, by� rùznì formulovanou, toho dne položila už asi desetkrát. 

„Øeknu to takhle – kdyby to byl mùj pes, udìlala bych to samý. Jak se 
sama nezvedne, už se dìlat moc nedá, obzvláš� u takhle velkýho a tìžký-
ho psa. Dožila se hezkýho vìku – patnáct let, to je na bernskýho salaš-
nickýho dost.“

„Tak… díky,“ øekla Petrova pøítelkynì nepøesvìdèivì, když se s doktor-
kou louèila. 

„Nashledanou,“ øekl Petr. 

Chvíli postávali nad mrtvým psem, kolem kterého se rozlévala žlutá 
louže. „I ve smrti se poèùrala,“ zaèala Ká�a znovu nabírat.

„To se stává,“ odtušil Petr. Cítil se provinile. Ani ne tak proto, že právì 
nechal zabít svého psa, jako spíš proto, že i vzdor okolnostem zùstává 
klidný. Tak klidný, až ho to samotného pøekvapilo – vždy� pøece sledoval, 
jak Borka dodýchává. Zámìrnì neucukl pøed tím poslední škubnutím;       

HELENA VESELÁ 

Borka
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to aby v sobì vykøesal nìjaké emoce. Jenže oèi zùstaly suché a dokonce 
hùø, místo žalu se v nìm probudila jakási morbidní touha trapnì vtipkovat. 

„Tak co, Borko, pùjdem na poslední procházku?“ zahlaholil na trojba-
revnou hromadu chlupù, již toho èasu obývala duše jeho prvního psa. 
Uplakaná Ká�a ho sjela vyèítavým pohledem. „Co to jako je?“ Ale pøesto   
ho pochopila dobøe, protože došla pro starou deku, do níž následnì fenku 
zabalili jako do nosítek. 

Uložili ji do prostorné jámy, kterou pøedešlého dne vykopali v rohu 
zahrady. Ještìže tyhle záøijové dny hodnì pršelo a hlína zmìkla, jinak by 
se pøi tom asi poøádnì nadøeli; Borka skuteènì nepatøila k malým psùm.      
A také k nejlehèím, vzdor tomu, jak strašlivì ke konci zhubla, zjistil Petr. 

„Tak ahoj, Borko, byla jsi skvìlej pes,“ øekl tìsnì pøed tím, než jámu 
zaèal zasypávat hlínou, protože mìl pocit, že se to sluší. Ve skuteènosti  
mu ta mlèenlivá vážnost, kterou zachovával kvùli pøítelkyni, ale pøipadala 
nesmírnì patetická. Mìl chu� se smát. 

„Tak to bychom mìli, kdo je na øadì teï?... Kde je koèka?“ pronesl roz-
vernì, když bylo hotovo, jakkoli si uvìdomoval trapnost takové poznámky. 

„A co tøeba ty?“ strèila do nìj Ká�a. „Ale musíš si napøed vykopat jámu, 
protože já se s tim rozhodnì døít nebudu.“ Taky už zaèala jevit známky 
jistého šibenièního veselí. 

Chvíli spolu zápasili nad èerstvým hrobem, až ji donutil vypísknout: 
„Vzdávám se! Ne, to bolí, pus�, vykloubíš mi palec, surovèe!“ 

Omluvnì zvedl ruce. „Promiò, když já mám dnes nìjakou zabijáckou ná-
ladu.“

Ká�a si okázale foukala na pohmoždìný prst, když v tom jí došlo, že na 
nìm nìco chybí. „Jé, miláèku, já nemám prstýnek! Ten velkej støíbrnej od 
tebe, co jsem nosila na palci… já vìdìla, že ho jednou ztratim…“ Zase jí 
zaèaly èervenat oèi.

Dal jí pusu na èelo. „Já ti koupim jinej, beztak se ti nikdy nelíbil…“

„Jenže byl to první dárek od tebe… kde jsem ho ztratila? Pøísahala 
bych, že když jsem platila veterináøce, ještì jsem ho mìla.“

„No tak se po nìm koukneme,“ navrhl smíøenì, „tøeba ho najdem, nikdy 
nevíš.“

Zahrádka za jejich domem nebyla velká a ani o poøádném trávníku 
nemohla být v tomhle pøípadì moc øeè, protože Borka ho za svých lepších 
dnù s gustem likvidovala, pøesto se pátrání po malém zašlém prstýnku dalo 
pøirovnat k povìstnému hledání jehly v kupce sena. Petr s Ká�ou, ohnutí      
v pase témìø až k zemi, se rozvážnì kolébali sem a tam zahradou, ne 
nepodobní prastarému manželskému páru na cestì k tramvaji. Absurdita 
situace je ve stejnou chvíli rozesmála. 
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„To fakt nemá cenu,“ uznala Ká�a, když ji hysterické veselí pøešlo. 
„Koupíš mi teda jinej? Z platiny, mùj drahý?“ 

„Hm…“ zahuèel Petr. Stál v zamyšlení nad Borèiným hrobem.

„Je ti smutno, viï,“ øekla Ká�a úèastnì a stoupla si vedle nìj.

„Spíš jsem asi pøišel na to, kde ten prstýnek je…“

„A kde?... Aha,“ zarazila se. Chvíli mlèky pozorovali obdélník zkypøené 
pùdy. „No… tak ho má ode mì na cestu… jako když se Egyp�ani pohøbívali 
se všema vìcma, co budou potøebovat na onom svìtì,“ pronesla nakonec 
smutnì.

„To teda nevím, k èemu bude Borce prstýnek…“ zamumlal Petr.

„Já jsem pøesnì vìdìla, že to øekneš!“ vykøikla Ká�a. „Ty seš tak pøed-
vídatelnej! Jenom mì chytáš za slovo!“ 

Petr ji tedy chytil za ruku. „Nepùjdem už domù? Je mi nìjak zima. 
Mùžem si na Borèinu poèest otevøít víno a kouknout se tøeba na film.“

„Víno bych si dala, ale na film se mi ani moc koukat nechce… Jakej 
myslíš?“

„Pøece Takový normální zabijáky.“ Ká�a se na nìj zašklebila, vtipné jí to 
nepøipadalo. Jemu ostatnì taky ne.

Usnula už po první sklenièce; Petr se s ní ani nestihl pomilovat, jak mìl 
pùvodnì v plánu. I když – možná, že usnula právì proto. Eutanázie pro 
Borku s ní dost zamávala.

S Petrem ne, a to byl také dùvod, proè byl vzhùru a vedle spící pøí-
telkynì dopíjel zbytek láhve.

Že bych ji nemìl dost rád? 

Proè jsem ji vlastnì dal uspat – aby se ulevilo jí, nebo spíš proto, aby se 
ulevilo mnì?

Na jednu stranu byl rád, že Ká�a usnula: nevìdìl, jak se pøed ní má 
tváøit. Myslí si o mnì, že jsem bezcitnej ubožák, co netruchlí nad smrtí 
vlastního psa?

Pak svou otupìlost omlouval, protože bezcitným ubožákem být roz-
hodnì nechtìl.

Jsem ve fázi popøení. Ještì jsem si nepøipustil, že tu není.

Proè bych mìl litovat její smrti? Vždy� se trápila. Nelituju toho, že ten 
stav skonèil, mùžu maximálnì litovat toho, že nezùstala navždy mladá       
a zdravá.

Jsem rozumný èlovìk, který respektuje koneènost vìcí.

Nìkdy kolem druhé hodiny ranní se dostal do fáze, jež je pro pozùstalé 
typická – totiž do fáze výèitek. 
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Byl jsem na ní kolikrát pøísnej mnohem víc, než si zasloužila.

Jak jsem jí tenkrát spráskal, že mi rozkousala boty, a on to pøitom udìlal 
pes návštìvy.

Proè jsem jí nekupoval lepší krmivo? Nìco s vitamínama na klouby. 
Proè vždycky šetøim na blbejch místech?

Chodil jsem s ní dost èasto na procházky? 

A vùbec, co je to za eutanázii, když jsme se jí nemohli zeptat na sou-
hlas?

V pùl tøetí pokusy o spánek vzdal a opatrnì, aby vrzání parket nevzbu-
dilo Ká�u, vyšel z ložnice na chodbu. Chvilku bezprizornì naslouchal tiká- 
ní nástìnných hodin v kuchyni – nevìdìl, co dìlat, vždycky usínal dobøe. 
Nakonec napùl nevìdomky zamíøil do pøedsínì.

Ta byla najednou podivnì prázdná a prostorná, Petr už si zvykl na èty-
øicetikilovou Borku, která se odtud poslední mìsíc prakticky nehnula, jedinì 
když jí pomohli na nohy a odvedli na zahradu vyvenèit. Zdaleka ne vždy    
to ale stihli – o èemž ostatnì svìdèil èpavý pach moèi, který vzdor Kátinu 
usilovnému drhnutí a vìtrání dosud nezmizel. 

Ani si nerozsvítil, jen s bosýma nohama, do kterých ho zábly dlaždice, 
stál mezi pruhy svìtla, jež sem skrz žaluzie vrhala poulièní lampa. 

Borka tu není, uvìdomil si náhle s mrazivou jasností. Už tu nikdy nebu-
de. 

A aniž by bral na vìdomí zápach, na který si ostatnì už také zvykl, po-
sadil se na místo, kde Borka lehávala.

Je pryè.

Pohladil dlaždici, na které mìla stará fenka ještì pøed nìkolika hodinami 
položenou hlavu, a pocítil nesmírnou tíhu. 

Zrak ani sluch už mi moc nesloužily, ale èuch jsem mìla poøád dobrý – 
o té ženské s injekcemi jsem vìdìla hned, jak prošla vrátky. Kdybych na 
tom nebyla tak špatnì, se staženým ocasem bych jistì zalezla do nej-
zazšího kouta zahrady a tam se pokoušela o ten nejžalostnìjší pohled, 
jakého jsem schopna.

Od té doby, co mì nohy pøestaly poslouchat, k nám chodila èasto. 
Nìkolikrát mi k mé nelibosti nìjak zvýšila chu� k jídlu, pøestože jsem se už 
pøed èasem rozhodla umøít hlady. Ale Páníèek s Ká�ou by mì nejspíš 
beztak nenechali – drželi mi misku s masem pod èumákem vždy tak 
dlouho, že nakonec nezbývalo než sníst pár soust, nebo je kousnout. 
Druhé nepøicházelo v úvahu, Páníèka bych nekousla nikdy, i kdybych na to 
ještì mìla sílu.
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Dnes to ale bylo jiné a nejen proto, že mi ráno nenutili krmení. Oba 
pùsobili tak smutnì, že jsem se cítila dokonce ještì mizernìji než obvyk-  
le. Páníèek s nevítanou návštìvou mì položili na bok a vzdor mému 
vytrvalému kòuèení mi prohmatali zadní nohy. Ne že by mì to bolelo, 
ostatnì nemìla jsem v nich už skoro žádný cit, ale v téhle poloze mì     
ještì víc tlaèily ty vìci, které se mi poslední dobou rozrùstaly v plicích          
a dusily mì. Snažila jsem se to Páníèkovi už mnohokrát vysvìtlit, ale 
nerozumìl mi. Nech mì odejít, olizovala jsem mu ruku. Bolí to. Já už 
nechci jíst, kòuèela jsem na Ká�u. Nechápala to. Oni dva pøitom byli tak 
èitelní. Jako dnes. 

Vìdìla jsem, co se zmìnilo – pøišlo velké louèení. Páníèek øekl nìko-
likrát moje jméno, zatímco mi hladil tlapku. Ženská s injekcemi nebyla tak 
suverénní jako jindy. Vysvobození. Snažila jsem se na Páníèka zakòuèet, 
že chci, ale že se bojím, jenže vzmohla jsem se už jen na sípání, protože 
dýchat bylo v téhle poloze èím dál tím tìžší. 

Když na mì zaèal padat nepøirozený, umrtvující spánek, Páníèkova   
tváø se mi zaèala rozostøovat. Musím zùstat vzhùru, umiòovala jsem si.      
A pøestože bych pøísahala, že jsem nezavøela oèi, najednou jsem byla pryè.

Jenže pak jsem byla zase zpìt. Páníèek se neklidnì vrtìl ve své posteli, 
Ká�a spala, byla už dávno noc. Necítila jsem bolest ani únavu, zároveò 
jsem ale necítila ani nic dalšího. Jestli sedím, jestli ležím, jestli je mi zima 
anebo horko. Zkrátka jsem jen tak byla a dívala se na Páníèka.

Pøesto jsem ale nìjak vìdìla, že moje místo už po jeho boku není. 
Táhlo mì to pryè, jinam. A jakkoli velká byla moje láska k nìmu, hroznì 
moc jsem to volání chtìla poslechnout.

Jenže on mì odejít nenechal. I když o mé pøítomnosti zjevnì nevìdìl, 
byla jsem k nìmu pøipoutaná pevnì jako na vodítku. Vlastnì mnohem pev-
nìji, protože na vodítku jsem se mu mohla kdykoliv vyškubnout z ruky – jen 
jsem to z lásky a respektu nikdy neudìlala. Sedìl na posteli a pøemýšlel       
a já byla poøád s ním. Nech mì jít, chtìla jsem mu znovu øíct, jako poslední 
dobou tolikrát. Ale nebyl žádný zpùsob, jak na sebe upozornit.

Nakonec se Páníèek zvedl a já plula za ním. Zastavil se v chodbì, 
poslouchal mnì dobøe známé nenávidìné tikání hodin. I já poslouchala, 
protože jsem nemìla na vybranou. 

Jenže když jsme došli do pøedsínì a on si sedl na místo, kde jsem 
dožívala poslední dny, najednou jsem cítila, jak se pouto mezi námi zaèíná 
trhat. 

A pak mì koneènì nechal jít.
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Mìla jsem zpìt své tìlo, mladé a zdravé jako kdysi, a vesele jsem 
bìžela k øece, na jejíž druhý bøeh mì to tolik táhlo. Tahle øeka vedla 
odnikud nikam a byla podivnì šedá a neurèitá stejnì jako nekrajina, jíž 
jsem probíhala; jindy by ve mnì možná i vzbudila tíseò, to bych ovšem 
nesmìla vidìt, že jsou na druhém bøehu lesy, louky, modré nebe, ovèí 
stáda a nezmìrnì vùní, které mì už teï nutily nadšenì vìtøit.

Ale když jsem k øece dobìhla, došlo mi, že nemám jak se na protìjší 
stranu dostat. Nenávidím totiž vodu – je pøíšerná, mokrá a nebezpeèná. 
Voda je zlá. Voda je na pití, ne na koupání. Páníèek tohle nechápal, a když 
jsme obèas chodívali na procházku k rybníku, noøil se do ní až po bradu;    
to jsem pak na bøehu vyla tak srdceryvnì, až ho to donutilo zase vylézt 
ven. Že se na mì pak zlobil, mi vùbec nevadilo – nadšenì jsem poòafávala 
a skákala kolem, š�astná, že pøežil.

Tak tedy, do tohohle nestrèím jedinou tlapku, pomyslela jsem si, ob-
zvláš� když jsem po opatrném oèuchání zjistila, že to dokonce ani není cítit 
jako voda. A� to bylo, co to bylo, Borka radìji most.

Jenže pøestože jsem v obou smìrech pátrala tak dlouho, že ve svìtì  
na druhé stranì øeky mezitím zapadlo slunce, žádný most jsem nenašla. 
Padla na mì únava a bezmoc a nakonec jsem se s pohledem toužebnì 
upøeným na protìjší bøeh žalostnì rozštìkala.

Kde se vzal, tu se vzal, ke bøehu pøirazil pøevozník. Jeho podivné vze-
zøení a pach mì pøinutily zlobnì vycenit zuby, o kterých jsem vìdìla,        
že vzbuzují respekt, a místo abych nastoupila na prám, který kormidloval 
dlouhým bidlem, nejistì jsem couvla.

„Zapla�,“ zacvakala èelistí lidská kostra zavinutá v èerném plášti a na-
táhla rozevøenou dlaò. 

„Jsem pes, nemám èím zaplatit,“ zavrèela jsem. Pøevozník lhostejnì 
pokrèil rameny, jako by takovou odpovìï èekal, a chystal se zase od bøe-
hu odrazit. To ve mnì ovšem vzbudilo zdravý vztek. S kým si myslíš,         
že mluvíš? Já jsem Páníèkova Borka! A jediný mocný odraz zadních no-
hou mì jako pružinu vymrštil do vzduchu ---

--- kde jsem narazila na pøevozníkovo natažené bidlo a s žalostným 
zakòuèením tvrdì dopadla na zem.

„Až budeš mít èím zaplatit, zavolej,“ zacvakal zase pøevozník, stejnì 
nevzrušenì jako pøedtím. Pak se odpíchl od bøehu a zmizel.

Napøed jsem si opatrnì zkontrolovala všechny kosti, neutrpìly naštìstí 
žádnou újmu, a následnì jsem se s novým pøívalem energie zlobnì roz-
štìkala ve smìru, kterým kostroun odplul. To mì tu vážnì takhle nechá, 
uvìznìnou na nesprávném bøehu, kde slunce nezapadá a ani nevychází, 
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kde vládne poøád stejné našedlé bezèasí? Copak si vážnì nezasloužím  
nic lepšího než zùstat tu takhle navìky, sama, zoufale hypnotizující pohle-
dem nedosažitelnou druhou stranu? 

Jak náhle energie pøišla, tak stejnì náhle odešla – to když mi došlo,     
že všechny mé nejtemnìjší obavy jsou nejspíš opodstatnìné. Nu ano, moje 
místo je teï opravdu tady, sice na dohled zemi zaslíbené, ovšem bez 
jediné šance se do ní dostat. Obrátila jsem hlavu k neviditelnému mìsíci     
a dlouze zavyla. 

Žal mì posléze unavil natolik, že jsem se natáhla na bezbarvou zemi    
a s tichým kòouráním usnula. Zdálo se mi o Kátì. Usmívala se a nìžnì mì 
hladila po tlamì; její prstýnek mì ale bolestivì škrábl do èumáku, až jsem 
se vzbudila. Skuteènost, která na mì èekala, nebyla o nic pøíjemnìjší – na 
druhé stranì sice svítalo a zvlnìná krajina vypadala ještì lákavìji než 
pøedchozího dne, kolem mì ale stále tatáž šeï a absence jakékoli další 
bytosti, a� už zvíøete èi èlovìka, a tím pádem ani žádná nadìje na uplacení 
pøevozníka. 

Vzpomnìla jsem si na sen o Kátì, což mì nevìdomky pøimìlo podrbat 
se na èumáku. Byl to neobyèejnì pøíjemný pocit, moci se jen tak podrbat – 
pøed poslední cestou už jsem byla natolik nepohyblivá, že jsem tøeba celé 
hodiny trpìla zoufalým svìdìním za uchem, aniž bych si od nìj mohla 
ulevit. Když už nic jiného, teï budu mít na drbání asi dost èasu. S tou 
myšlenkou jsem se levou zadní, v Páníèkovì svìtì už necitlivou, rozvážnì 
podrbala za uchem.

Nìco cinklo.

Nechápavì jsem upøela zrak na Kátin prstýnek, který mi vypadl z husté 
srsti. Kde se tu vzal? 

„Nastup,“ zaklapalo to neèekanì vedle mì. Úlekem jsem vyskoèila na 
všechny ètyøi – u bøehu èekal pøevozník se svým prámem. 

„Poøád nemám èím zaplatit,“ zavrèela jsem, ale nijak zle, spíš smutnì. 
Copak mi to teï ten kostlivec bude poøád pøipomínat? Za pouhých šest 
párù rozkousaných bot je to snad pøíliš krutý trest!

Jenže pøevozník jen se skøípotem natáhl kostlivou ruku a vybìlený uka-
zováèek namíøil na prsten. „Nastup,“ øekl znova.

Uteklo mi pøekvapené zamruèení. Ach, díky, Páníèku, díky, Ká�o!

Potøetí mi øíkat už nebylo tøeba; s nadšeným vyštìknutím jsem skoèila 
na prám, až se paluba zhoupla, a kostlivec ho hned s námi obìma na 
palubì odrazil od bøehu. Vzdor jeho pomalým pohybùm se druhý bøeh 
rychle pøibližoval – a s ním i stádo ovcí cinkajících zvoneèky, které èekalo 
jen na mì, a nezmìrné louky plné vùní.  
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Jaro. Kvìtiny kvetou o sto šest, ovocné stromy se probouzejí ze zim-
ního spánku a spanilá sleèna Josefka se probouzí do nedìlního rána.       
Už dlouhou dobu je nemocná.

„Je kilometry daleko, ale zasáhnout umí pøesnì!“ zlobí se na sluneèní 
paprsek, který si malinkou škvírkou mezi záclonami našel cestu. Josefka 
zakašlala.

Dnešní ráno nepatøí k jejím nejoblíbenìjším. Celá rodina Štroknerù 
chodí každou nedìli do kostela na mši. 

„Zase pan faráø bude kázat o tom, že tu máme masopust, ale sám se 
bude nacpávat jak nenažraná velryba.“

Než to Josefka doøekla, ve dveøích se objevil její mladší bratr Alfons.

„Co to šiším, tak se muví o panu faraži?“ zašišlal nakvašenì.

Josefka se opøela o noèní stolek s pøekrásnou orchidejí ve zdobené 
váze a starými viktoriánskými hodinami. Zadívala se na nì. Ukazovaly     
pùl osmé. Vedle nich ležela malá lžièka, na niž služebná pøipravila ranní 
medicínu. 

„Je vidìt, že ses krásnì vyspinkal, že?“ odvìtila otoèená zády nemajíc 
zájem pokraèovat v rozhovoru.

„Matka ti vškažuje, ze dneš nemušíš na mši.“

„Najednou?! Ne, že by se mi chtìlo, ale zrovna pùjdu.“

Nikdy do kostela chodit nechtìla, ale když matka dovolila, aby zùstala 
doma, zrovna pùjde. Na just.

To, co vypustila z úst, se pøíèilo i jí, ale pøece nepustí svého naduca-
ného bratra na místo za sloupem. Takové skryté místo by chtìl každý nedo-
spìlý ve mìstì. Alfonsovi se svìsily koutky a s úšklebkem odešel.

Josefka se slastnì protáhla. Vybavila si sen, který se jí nedávno zdál.   
Je to vùbec možné? Láme si hlavu. Nikdy si své sny nepamatovala, tak 
proè zrovna tenhle? Zasnìnì se zahledìla do tmavì zelených závìsù 
sahajících k podlaze.

„Tak mladý a pohledný… hm… ach…“ vydechla zamilovanì. 

Najednou bim bam bim bam, hodiny odbíjejí osm. Josefka nemá ani 
uèesané vlasy, natož nedìlní šat, a Štroknerovi zrovna vycházejí ze dveøí. 
Rychle. 

Bere na sebe pøipravené èervené šaty s bílým límeèkem u krku a klo-
bouk.

DOMINIKA LAKATOŠOVÁ

Èerné peøí
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„Poèkejte, já jdu taky.“

Matka se nevìøícnì zahledìla na èervenou Josefku. Vypadá jako by 
spadla do kbelíku s barvou. Tváøe rudé, rozhicované, jen nosánek a lí-
meèek bíle svítí. Co mohla Štroknerová dìlat? Bránit èlovìku jít do 
kostela? 

Josefka si odkašle, pøekraèuje práh domu a Štroknerová zamkne staré 
vchodové dveøe.

Slunce pøímo žhne. Nikde nenajdete chladnìjší místo, než je kostel. 
Josefka, pohodlnì opøená a ukrytá za sloupem, odpoèívá a letmo po-
slouchá faráøe. 

„To jsou ale žvásty!“

„Pst…“ okøikne jí Štroknerová. 

Josefka matku ignoruje a stále si nìco mumlá. Prásk! Staré, pomalu se 
rozpadající dveøe se otevøely a klikou praštily do barokní omítky. Hlavy 
vyènívající nad lavicemi se otoèily a ostøe pozorují vysokého mladíka.      
Má kamenný výraz ve tváøi, èerný hábit pod kolena, oèi jako studánky          
a vlasy jako havran, mírná patka se chvìje ve vìtru. K Josefce se donesla 
mírná vùnì kaštanového oleje, který se leskne na jeho vlasech. Josefka se 
nemùže vynadívat. 

Faráø pokraèuje ve svém kázání, ale nikdo ho neposlouchá. Všichni 
sledují jen a jen neznámého mladíka vzadu u dveøí.

Poprvé dávala Josefka v kostele pozor. Ne na kázání, to opravdu ne, 
ale potajmu pozorovala neznámého mladíka. Tak rozšíøené zornièky by 
zastrašily i samotného ïábla. Kam se mladík hnul, její oèi se hnuly taky. 
Nikdy nebyla tak š�astná, že je v kostele dlouho. 

Když faráø skonèil svoje kázání, všichni se pomalu sunuli ke dveøím. 
Dùstojní páni a ještì dùstojnìjší dámy, babièka vedle babièky. Dlouhé 
nedìlní šaty zdobené krajkami, volánky, knoflíèky, dokonce i ozdobami ve 
tvaru groše, šperky èi drobnými korálky se jen hemžily, ale èerný kabát 
nikde. Nikde! Zklamané oèi stále hledají aspoò kousek lesklé èernì, ale 
nikde jej nevidí. Snad bude venku…?

Nemocná a nepozorná Josefka zakopla o lavici a skácela se na zem.         
V horkém poèasí se sama v chladném kostele nebyla schopná postavit,      
z jejích nemocných plic se ozývalo jen „Phr, phr, phr…“ Alfons se zaèal 
smát a dìlal, jako by ji nevidìl. 

Kaštan? Josefka ucítila známou vùni. Otoèila se a nad sebou uvidìla 
tajemného mladíka v èerném kabátu. 

„Pozor! Kostelní lavice jsou zrádné.“ 

Natáhl ruku a zvednul Josefku. 
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„Pøíštì byste mìla dávat pozor, kudy jdete, nebo jste pospíchala domù?“ 
vyptává se zvìdavì a podá Josefce klobouk.

„Dìkuji.“ odpoví vøele. 

Pøímý pohled do modrých oèí by neodrhlo ani stádo slonù. Jenže než 
Josefka staèila zaèít konverzaci, mladík je pryè! Josefka se zmatenì 
rozhlíží kolem sebe, ale nevidí nic jiného než staré babièky a své rodièe 
kývající k odchodu.

„Skoro ètyøicet! Ještì ukažte jazyk, sleèno!“

Josefka jej vyplazuje: „Aaaa…“

„Tak to je zlé!“

Lékaø pøemýšlí, jaké léky mladé dívce pøedepíše. Josefka odkašlává      
a celá zpocená, zabalená v péøových pøikrývkách, stále myslí na záhad-
ného mladíka.

„Už to mám,“ vyhrkne doktor a pokládá Josefce na stùl novou medicínu. 
„Toto budete brát jednou dennì. Nesmíte zapomenout! Máte dost ošklivý 
zápal plic. Jedna lžièka bude…!“

Josefka ho neposlouchá. Její mysl má na práci nìco jiného. V duchu 
pøemítá, kdo by mohl mít tak husté, èerné vlasy a oèi jako studánky, ve 
kterých se odráží prùzraèná tyrkysová voda.

Doktor se rozlouèil a odešel a Josefèina utahaná a zmožená víèka se 
pomalu zavírala.

�uk, �uk, �uk, probudilo ji dìsivé �ukání na okno. Na okenní øímse sedìl 
velký havran. Peøí èerné jako uhlí, oèi tmavé jako noc a zobák ještì tmavší. 
Strachem se zavrtala do peøin. Havran �uká na okno dál, Josefka pomalu 
vystrkuje hlavu. Havran zakráká a jeho zvìtšené tmavé stíny se promít- 
nou na zeï. Co teï? Temná noc a stromy kývající se do vìtru. Poulièní 
lampy vynechávají, stíny havrana blikají. Josefka sebere odvahu. Vklouzne 
do chlupatých baèkor pøed postelí a drobnými nejistými krùèky, jako by se 
malé dítì uèilo chodit, jde k oknu.

Josefka stojí u okna, ale havran nikde. Kde je? Kam zmizel? Rozhlíží   
se sem a tam, ale havran jako by se do zemì propadl.

„Krá!“ havran pøeletí pøímo pøed jejíma oèima.

„Probùh!“ chytne se naráz za srdce. Nohy vypovìdí službu, spodek  
šatu se jí zaplete pod nohama, opøena o èelo postele sotva popadá dech. 
Havran uletìl. Uletìl? Co to tam…?

Ve vzduchu poletuje èerné pero. Vznáší se ve vìtru jako malá loïka    
na rozbouøeném moøi. Dopadá na øímsu. Zvìdavá Josefka jde zpìt, otev- 
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øe okno, pøimhouøí oèka a natáhne ruku. Na bílých dlaních se náramnì 
vyjímá. 

To pírko jí nìco pøipomnìlo, ale co? Když ho položila na noèní stolek, 
vzpomnìla si – vlasy záhadného mladíka. Pøesná barva i vùnì? Byla 
zmatená. Jak mùže peøí vonìt po kaštanu? Jako jeho vlasy…? Pøièichla     
k nìmu a nepøemýšlela dál. Natolik ji vùnì omámila. Lehla si na postel, 
okolní svìt pøestal existovat.

Léto. Koneènì. Po dlouhé nemoci dostala Josefka povolení jít ven.

„Krátké procházky vám neuškodí, ale pozor!“ dává doktor Josefce pona-
uèení. 

Když se oblékla a byla pøipravena k procházce, zastavil ji Alfons:         
„To jsem jád, že ši še uzjavila. Kam deš?“

„Na procházku, bratøe, ani tobì by neuškodilo jít ven, podívej, jak vy-
padáš!“ zasmìje se sarkasticky a snaží se protáhnout kolem bratra ven.

„Mijá sesèiko, tvé uážky…“

Josefka odhodila bratrovu ruku zapøenou o zeï pryè. Koneènì byla 
cesta ven volná.

Na zahradì právì kvetly rùže. Celá jimi byla provonìna. Oválný kruh 
tehdy nebyl u zahrad moc zvykem, ale Štroknerovi byli vždy výjimkou. 
Jediný strom uprostøed zahrady nahrazoval sluneèník. Malá døevìná 
lavièka pod ním poskytovala místo, odkud bylo vidìt do všech koutù.

Josefka se posadila pod strom na lavièku, na prsou ji høál pøívìšek         
s èerným perem. Bezdìènì ho pøitiskla k sobì. Najednou mìla pocit, že ji 
nìkdo sleduje. Nenápadnì se otoèila, ale nikdo na zahradì nebyl. Pøívì-
šek pøitiskla znovu a víc.

„Krá!“

Tìlem jí projel mráz, èelo se orosilo, ruce ztuhly a na tìle se objevila 
husí kùže. Polknout bylo tìžší než dýchat. Havran se vrátil! Èerná šmou- 
ha proletìla kolem oèí. 

Schoulila se na kraj lavièky, hrùzou se jí postavily vlasy. Stále mìla  
pøed oèima tu šílenou noc. Ale než se staèila nadechnout, z køoví vyskoèil 
záhadný mladík. Josefka zajeèela, jako by ji vraždili.

„Takhle znenadání se objevujete èasto? To není moc zdvoøilé, opravdu 
jste mì vydìsil.“ 

„Já vás nechtìl vydìsit, sleèno. Objevím se jen tehdy, když je tøeba. 
Zahlédl jsem váš šat a milý úsmìv. Ten mì pøivábil!“ 

„Jako havraní peøí,“ vydechla úžasem. „Bože, je to možné?“
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„Co je možné?“ ptá se nechápající mladík a sedá si na lavièku vedle 
Josefky. 

Josefka se na mladíka jen zmatenì podívá, stoupne si a popojde 
opodál. Ten vstane a postaví se pøímo za ni. Usmála se.

„Milý pane, kavalír snad jste, ale vkrádat se do cizí zahrady?“ laškovnì 
se ohlédne a pøistoupí na mladíkovu hru.

„Vkrádat? To ne. Cestu domù jsem hledal, a nenašel, zato jsem spatøil 
krásnou pannu,“ dotkl se její tváøe. 

Josefka ucukla a vzrušenì dýchala: „Už dost! Jak se jmenujete?“

„Znát byste chtìla?“

Josefka vykøikla už podráždìnì: „Pøestaòte s tìmi záhadami! Teï váž-
nì, jak se jmenujete? Myslím, že mám právo vìdìt, jak se jmenuje èlovìk, 
který se vloudil do naší zahrady. Tak mluvte!“

Mladík se zarazil. „Jsem Donam.“

„Donam? Pocházíte z ciziny?“ zeptala se zvìdavì.

„Ano, pøijel jsem za svojí tetou. Bohužel, než jsem pøijel, skonala.“

Josefka se smutnì zahledìla do zemì. „To je mi líto. Na jakou nemoc 
zemøela? Smím-li se zeptat.“

„Na zápal plic!“

„Zápal plic?!“ Josefka zoufale zvedla oèi k Donamovi. Nohy se podlo-
mily, èervené tváøe zbìlaly a oèi zalilo bìlmo. S Josefkou zamávala 
mdloba.

„Sleèno! Sleèno!“

Køik uslyšela služebná. „Pomoc! Pomoc! Doktora! Rychle, Josefka musí 
pryè ze slunce! Celá hoøí. Vemte ji do náruèe. Jdeme!“

Donam ji donesl v náruèí do domu a položil na postel. Josefka pøišla       
k sobì. 

Donam se naklonil a starostlivì se na Josefku podíval. „Josefka? Krás-
né jméno.“

Než staèila Josefka promluvit, usnula. Služebná odvedla Donama pryè, 
u postele zùstali starostliví rodièe.

Josefka se probrala až ráno. Rty mìla suché a popraskané, víèka se jí 
od sebe odlepovala ztìžka, elán byl ten tam! Ztuhlé ruce najednou vážily 
metrák, nohy skoro necítila. Zápal plic tu byl zas. U postele uvidìla lavor     
s vodou a kupu ruèníkù, kterými jí snižovali horeèku. Co ale neèekala, bylo 
další èerné pero. Leželo na pøikrývce.

Tìlem projel další mráz. Nevìdìla, jestli je to pravda nebo blouzní 
horeèkou. Málem si hlavu vykroutila. Dívala se sem a tam, kolem postele, 
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po celém pokoji, nikde nikdo. Když se ujistila, že v pokoji opravdu nikdo 
není, okna jsou zavøená a pero vidí dál, uvìøila. 

Sebrala ho a promnula mezi prsty – vonìlo stejnì jako to první. Jen 
vùnì kaštanu byla silnìjší. Opatrnì ho pøidala ke svému èernému pírku   
na krku.

Poslední letní ráno bylo u Štroknerù chaotické. Všichni bìhali po vile 
sem a tam, služebné po schodech pøímo létaly. Sleènì Josefce se pøitížilo! 
Strašlivý zvuk kašle se nesl celým domem.

Lékaø drží Josefce u úst bílý krajkový kapesník a kontroluje teplomìr. 
Na kapesníku se objevily tøi kapky krve. 

„Teplota neklesá!“ oznamuje rodièùm vážným tónem. 

S Josefkou je zle! Bílá jako smrt leží na posteli, studený obklad na èele. 
Cítí tìžko na hrudi a lapá po dechu. Všemi silami se snaží posadit a na-
dechnout, chytá se èerného peøí. 

Doktor si všiml zajímavého pøívìšku na prsou teprve teï. 

„Odkud má ten pøívìšek?“ zeptal se matky.

„Nevím, ani jsem si nevšimla.“

Lékaø dostal nápad a Josefce pøívìšek z krku strhl. Josefka se na-
dechla.

„Kde jste vzala to peøí, kdo vám ho dal?“

„Proè vás to zajímá? To je mùj pøívìšek. Proè jste mi ho sebral? Vra�te 
mi jej zpátky!“

Doktor jen zavrtìl hlavou. „Pøemýšlejte!“ 

„Nevím,“ zamyslela se, „pokaždé ho najdu, když se objeví… ten 
havran… Ale naposledy to nebyl havran. Pamatuji si, že naposledy jsem 
mluvila s Donamem… a pak… že stál u mé postele… a pak…“

V Josefce hrklo.

„To on! Kdo jiný! Jeho vlasy voní po kaštanu a jsou èerné jako havraní 
peøí! Že mì to nenapadlo døív!“

Rodièe se na sebe podívali.

„Dcero,“ podivila se matka, „co to povídáš? Doktore, je to tou horeè-
kou?“

„Josefko, mìla bys odpoèívat,“ starostlivì podotkl otec.

„Pojïte, pùjdeme,“ opáèil doktor.

Nechali poblouznìnou Josefku v pokoji, v klidu.

Podzim. Dlouhé dny míjely a k Josefce se doneslo teplého sluneè-  
ního svitu už pomálu. Už nenadávala na paprsek jako døív, teï byla      
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ráda alespoò za kousek sluneèního svìtla. Celé dny byla zavøená mezi 
ètyømi zdmi. 

Byl èas na ranní oèistu. Služebná pøišla pro Josefku. Pomohla jí z pos-
tele k vanì – slabé tìlo se sotva drželo na nohou – a pak zpátky do 
postele.

Na dveøe zaklepal doktor. Z kuføíku vyndal stetoskop a zeptal se: „Jak 
vám je? Je to lepší?“

Josefka mu vylíèila tìžké noci, kdy nemohla spát, a strašné sny o havra-
novi. Doktor jí pøedepsal kapky na spaní, a když uklízel své vìci zpìt do 
kuføíku, všiml si, že pod postelí leží další èerné pero.

Zima! Za okny bílo a na bílém kapesníku pøibývalo krve. Pøedepsané 
kapky nezabíraly.

Josefèina mysl byla upøena k Donamovi. Kdy ho vidìla naposledy? 
Vybavovala si první setkání v kostele, pak v zahradì, jak ji vylekal… 
Nestalo se mu nìco? Nemohla se zbavit pocitu, že to peøí a on není 
náhoda. 

I když byla Josefce zima, poruèila otevøít okno. Pøála si vidìt havrana. 
Už se nebála, že jí ublíží. Cítila, že jí jen chtìl nìco øíct. Služebná na pokyn 
okno otevøela. Studený závan vzpružil vzduch v místnosti, ale Josefèin stav 
nezlepšil. Naopak, zaèala se dusit.

„Doktore, jak to vypadá?“ viseli lékaøi na rtech ustaraní rodièe. Nemohli 
nic dìlat, jen èekat. Èekat a doufat.

„Paní Štroknerová, neøíká se mi to lehce, ale léky nepomohly. Mìli byste 
se rozlouèit!“ svìsil hlavu a poodešel. Matka se rozplakala.

Znenadání se Josefka pousmála: „Je tady, pøišel.“ Dala do toho úsmìvu 
všechnu svou sílu, co jí zbyla. 

A opravdu. Venku, v bíle zasnìžené zahradì stála èerná postava           
s havranem na rameni a pomalu se pøibližovala. 

„Nechtìl mi ublížit, jen mì varoval. A teï už budeme poøád spolu. 
Doktore, kde mám své peøí?“

Doktor podal Josefce ze stolku pøívìšek se tøemi havraními pírky. 

Matka se zalykala pláèem. „Tenkrát v tom kostele… to náhodné set-
kání… kéž by nikdy…“

„Nikdy není nic náhoda, náhody neexistují!“ pohladila Josefka matku    
po tváøi. „Neplakejte, maminko.“

Josefèin úsmìv uvadl, z oèí se ztratila jiskra, z úst vyšel poslední proud 
vzduchu a bílou krajinu zahalilo èerné peøí. 
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TEREZA RÙŽIÈKOVÁ

Sbohem, mùj drahý rozume
V zajetí

V zajetí smutku
           i známé tváøe
                       zdají se mi
                                   cizí
           Známé hlasy
                       vycházející z cizích
                                                           úst
                                   ke mnì mluví
Zahaleny v èernotì           
           jejich vlastních potokù slz
                                   Nemohou si vidìt
                                              ani na špièku nosu
                                                         a pøitom mi
                                                         zcela jistì
                                                                    moudøe radí
                                   „Zbyteènì se trápíš“
                                                         slyším je
                                                                    ale neposlouchám
                                                                                Vnímám jen svou šanci
                                                                                            na útìk
Tìžko
           ach
                       tìžko
                                   tìžko je mi mezi nimi
           Padám do temnoty
                                              jejich slzí
                                                         trávím-li
                                   èas jen s nimi
           Tøesu se
                       jako by ze mì
                                   mìlo tak všechno opadat

Z bláta rovnou do louže
           ze svobody vstøíc útlaku
                       „Opakování matka moudrosti“
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                                           sdìlují mi ony známé hlasy
                                                       já už je ale
                                                                   zdaleka nepoznávám
           Tøesou se spolu se mnou
                                             Chvìjí se strachem
                       strachem
                                  z historie
                                             jež se míní opakovat

Tìžko
           ach
                       tìžko
                                  tìžko je mi mezi vámi
           Mysl má zèerná
                                             poseèkám-li
                       jen moment s vámi

Utéci lásce
                       nevíš-li
           zda milovat
                       èi jen mít rád
prý není možné

                       Ty
           ta zrùdná rozmazaná
                       postava
                                 zèernalá studem
                                             ach
                                                         zlý to stud
                       mi nedovolíš
                                 abych utekla
           aè mùj útìk
                       z dìsivého svìta
                                  reality
                                             vidím pøímo
                                             pøed sebou

Tìžko
           ach
                       tìžko
                                  tìžko je mi mezi námi
           Obzvláš�
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                       chci-li
                                  abychom
                                             my byli vším
                                                         a všechno námi
Sbohem
                       Opatruj se
           mùj zdravý rozume
                                  Bìž si
                       kam chceš
                                  omezení nestrpím
                                                         Nechals mne jít
                                             Jako jediný
                                                                    neprotestovals
                                  Pomohls mi utéci
                                             navzdory jistému
                                                         hnìvu èerných rozmazancù
                       tak tedy
                                  i já ti dávám volnost
Krásnì
           ach
                       krásnì
                                  krásnì je mi nad tou zemí
           Necítím
                       smutek
                                  strach
                                             ni lásku

                       Ach
           jak lehko je mi! 

Nepøestávej hrát

Zahraj mi nìco.
                       Prosím.

Zpívá-li struna,
            zpívám s ní.
                       Jako bych byla
                                   její souèástí.
            Pøipodobòuji se
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                       strunì, kterou rozechvíváš.

Chvìjeme se spoleènì.
            Jako nedoèkavý prvòáèek
                       pøed školou.
             Jak vzrušení milenci
                       pøed prvním polibkem.

Pùvabným tónem
             èistíš mou duši.
                       Ta tam je rázem èernota smutku a zášti.

Vítej, radosti!
                       Rozjaøené srdce plesá,
                                              pìje líbivou melodii
                       spoleènì s tebou.

Flažolet.
             Ach.
                       Spolu se strunou
                                   je všechna zlost ve mnì
                                                                     zaškrcena.

             Struny se lehce chvìjí,
                                   však já se tøesu.
                                              Otøásají se pevné základy
                                                                                 pøemýšlivé duše,
                                   tøesou se, ale ne strachem.
                                                                      Tancem!
Z piana
            je forte,
                                   jenže to už neslyším.
Padám nìkam pryè,
                                   donekoneèna,
                                              do hloubky té okouzlující písnì.
                       Dobìla rozpálena,
                                              otøásá mnou zimnice.
                       Upadla jsem
                                              a už nevstanu.
                                                                     Jen…

Nepøestávej hrát! 
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Karla Erbová (1933 Plzeò) - básníøka, žije v Praze

Dominika Lakatošová (1998 Rokycany) - uèitelka hudby, v Plži debutuje

Blanka Nová (1953 Plzeò) - stomatoložka, prozaièka

Tereza Rùžièková (2002 Plzeò) - studentka plzeòské konzervatoøe, básníøka

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - básníøka a prozaièka, 

žije ve Františkových Lázních

Helena Veselá (1984 Beroun) - asistentka, prozaièka
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