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Stříbrné blesky tepají hladinu Otavy  
a hle – je tu zázrak proměny:  
plovoucí stříbro vyzvání poledne  
Ještě zní vesmírný orchestr  
i když se připozdívá 
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Kůň ve vánici 
 
  Projíždím zasněženou krajinou bez konce. Hustě 
sněží. Vichr žene sníh před sebou. 
  Vánice každým okamžikem houstne. Stromy při-
pomínají zafačované uťaté údy. Cesta mizí pod 
přívalem sněhu. 
  U kůlu v závěji u cesty je přivázán za oprať kůň. 
Hnědák. Tak se alespoň jeví zpod návalu sněhu. 
Vítr mu žene sníh do nozder, padá do hřívy, usazuje 
se mu na zádech, všude. 
  Kůň stojí po kolena ve sněhu. Stojí trpělivě a tiše. 
Jistě čeká na své vysvobození ze zajetí zimy a sněhu, 
zatímco sníh na něj padá s neztenčenou vytrvalostí. 
  Daleko široko není nikoho, kdo by jej vysvobodil  
a odvedl do teplé stáje.  Jenom já. 
  Chci vystoupit, abych jej odvázal, poskytl mu 
jakousi společnost, zahřál ho teplem vlastního těla. 
Dýchal na něj tak dlouho, až sníh na něm roztaje. 
  Stroj mne však unáší stále kupředu, nemohu ho 
zastavit. Obraz zasněženého, pod přívaly sněhu se 
ztrácejícího koně, mizí v dálce za mnou. Ne však 
před očima.  
  Tam zůstává ještě dlouho po probuzení. 
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V mrakodrapu 
 
  Nacházím  se  v posledním  patře  mrakodrapu        
v místnosti připomínající luxusní kancelář. 
  Vzápětí se ocitám na přilehlém balkoně společně 
se třemi muži. Pod námi závratná hlubina a v dálce 
nekonečné, severské moře. Tajemné a nepřátelské 
moře skryté v mlze. 
  Jeden z mužů má dole na břehu motorový člun. 
Říká, že musí vyplout na širé moře k nějakému 
ostrovu pro pohonnou hmotu. Došel mu benzin  
a na pevnině není pro jeho člun žádné čerpadlo. 
Bojí se, že zabloudí na moři, které je ponořeno do 
bílé mlhy. Muž se opírá o zábradlí, je nebezpečně 
vykloněn a mám strach, že vypadne. Mám hrůzu          
z hlubiny pod námi. 
  Odkudsi z dálky zaznívá hrozivé dunění. Ptám se 
mužů, zda je to bouře. Odpovídají, že nikoli, to jen 
nepřátelská příroda v těchto severských končinách 
se takto varovně ozývá. 
  Vzápětí projede šedivou oblohou oslnivý blesk  
a ohlušující hromová rána. Strhne se obrovská 
bouře s lijákem, jaký jsem nikdy nezažil.  
  V jediném okamžiku se začnou řítit z nebe přívaly 
vod. Utíkáme z balkonu do místnosti a zavíráme za 
sebou dveře. Zapomínáme na majitele motorového 
člunu, který zůstává na balkoně. Zoufale tluče na 
dveře. Otevíráme mu, muž celý promočený vbíhá 
dovnitř. 
  Všichni muži kamsi mizí, jen já zůstávám. Odevšad 
se valí přívaly vod, zvenku hřmí bouře a křižují 
blesky. Brzy jsem promočený až na kůži. Náhle 
objevuji ve stropě jakýsi průchod a schody vedoucí 
nahoru. Stoupám po schodech.  
  Ocitám se na rozlehlé staré půdě, takové, jaké jsem 
vídal na venkovských statcích a ve starých čin-
žácích. Střešní krytinu tvoří obyčejné tašky  
a spousta trámů a prken dotváří charakter půdy.  
  Je zde téměř úplné ticho a sucho. Přestože venku 
dosud bouře trvá, sem zaznívá jen jako vzdálená 
ozvěna. Jediným nezakrytým okénkem ve střeše 
sem nezatéká ani kapka. Jakýsi muž na půdě pečlivě 
obhlíží stav střechy a říká, že okénko se musí nechat 
zasklít. 
  Po schodech na půdu stoupá nějaká starší žena  
a po někom se ptá.   
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Zasněženo 
 
  Stojím na okraji silnice a dívám se na zasněžený 
svah  pod sebou. Ta  místa  důvěrně  znám. Je to      
v místech mého dávného bydliště. Vilka, kde jsme   
s rodiči kdysi bydleli, je za mými zády. 
  Na svahu sáňkují děti. V létě tu bývala louka,  nyní 
je tam obludná stavba velkokapacitní bramborárny, 
ale teď vše připomíná stav, jaký zde byl před 
padesáti lety. 
  Sněhu je dostatek, sáňkuje se zde, a tak si říkám, 
nač jezdit do hor, když se dá lyžovat také tady. 
Ostatně, kdysi dávno jsem zde i v okolí sám lyžoval. 
  Vedle mne je můj pes Cvok, právě vykonává svou 
potřebu do sněhu. Chvilku mu nevěnuji pozornost, 
a když se ohlédnu, pes už tam není. Rozhlížím se, 
volám na něj, pes nikde. 
  Vtom si všimnu psích stop, které vedou napříč 
zasněženou silnicí k jejímu levému okraji a po 
krajnici pokračují dál po silnici, která se zatáčí do- 
leva a má mírné stoupání. Protože stopy jsou ve 
sněhu dobře čitelné, říkám si, že nebude obtížné 
vydat se po nich, vypátrat směr, kudy pes šel,  
a přivést ho zpátky. 
  Vydávám se po stopách. Zprvu jsou velmi zřetelné, 
brzy se však ztrácejí ve spleti dalších stop roz-
ježděného okraje a posléze mi stopy mizí před 
očima. Rozhlížím se po zasněženém okolí, pátrám 
po okrajích silnice. Psí stopy zmizely. Na okrajích 
jen zasněžené stromy a bílá, stopami netknutá 
krajina. 
  Náhle vidím, že proti mně jede auto. Přestože jede 
z kopce, namáhavě si razí cestu závějemi a jede po 
levé straně. Na mé úrovni auto zastaví a vystupují   
z něho lidé. Je s podivem, že do tak malého auta se 
vejde tolik lidí. Vyměňují si místa. Ti, co seděli 
vzadu, si sedají dopředu a ti zepředu  jdou na zadní 
sedadlo. Z řady vystupuje člověk a jde směrem ke 
mně. Chci se ho zeptat, jestli cestou neviděli 
zatoulaného psa, ale pak si to rozmyslím a neříkám 
nic.   
  Muž se zastaví pár kroků ode mne, zahledí se na 
mne a pak se beze slova vrací zpět k autu. 
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Stoupání 
 
  Stoupáme s mojí ženou do strmého kopce po jakési 
cestě. Je temná noc a polovybitá baterka osvětluje 
jen slabě okraje cesty. Vpravo na osamělé lavičce se 
choulí k sobě dvě postavy. 
  Míříme do blíže neznámé horské osady, která má 
být na vrcholu kopce. Zde máme nocovat u jakéhosi 
člověka jménem Xaver, o němž však nevíme, kde 
bydlí, ani existuje-li vůbec. Najít ho tak pozdě v no-
ci, za tmy a v neznámé obci, bude zřejmě nad naše 
síly. 
  Konečně přicházíme do vysoko položené železniční 
stanice. Je matně osvětlena a zřejmě patří k horské 
osadě, kam chceme dojít. Čeká zde plno lidí. Nadě-
je, že najdeme slibovaný nocleh, je mizivá. Ptáme se 
cestujících po Xaverovi, ale nikdo ho nezná. 
  Jedinou nadějí, jak přenocovat, je dostat se zpátky 
domů motorovým vlakem, posledním spojením 
před půlnocí. Narychlo se rozhodujeme, že poje-
deme tedy zpět vlakem, který má přijet každým 
okamžikem. Je nejvyšší čas zakoupit jízdenku, 
neboť bez jízdenky prý nikdo nemá nárok na 
přepravu. 
  Zatímco manželka čeká mezi cestujícími na 
nástupišti, prodírám se zoufale davem k pokladně. 
Konečně jsem u pokladny a volám na ženu za 
okénkem, která, jak se zdá, dříme. Žena dlouho 
otálí, zdá se mi to věčnost, než otevře okénko. 
Volám: dva lístky na konečnou.  
  Je nejvyšší čas, slyším už dunění přijíždějícího 
vlaku. Sahám do zadní kapsy kalhot pro peněženku. 
Pln nervozity ji nemohu vytáhnout. Konečně házím 
na přepážku dvě větší bankovky a žádám nazpátek. 
Obdržím jízdenky a žena přepočítává pomalu pe-
níze. Trvá věčnost, než vrátí obnos.  
  Vlak už zřejmě stojí ve stanici, neboť dav se houfně 
hrne na nástupiště, znovu se zoufale prodírám 
davem, nevím, kde je moje žena a zda vůbec 
stihneme vlak.   
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Most 
 
  Most, po kterém kráčím, je velice široký, 
neobyčejně dlouhý a celý z bílého betonu. Na jeho 
okrajích jsou chodníky s širokým betonovým zá-
bradlím, pod nímž plyne jakási řeka. Zdá se to být 
Otava, neboť most vzdáleně připomíná konstrukci 
nového přemostění ve Strakonicích. 
  Kráčím po pravém chodníku směrem do města, 
které se zdá být velice vzdálené a s nejasnými 
obrysy. Celkový pocit je jistota a bezpečí, vyvěrající 
ze silné a mohutné konstrukce mostu. 
  Prázdno a pusto je na mostě.  Je zcela liduprázdný, 
ani jediné auto se neobjevuje, pouze asi sto metrů 
přede mnou kráčí jakási ženská postava. 
  Právě ta absence jakékoli známky pohybu či života, 
kromě oné jediné postavy přede mnou, by měla 
působit neobvykle, ale mně připadá v tu chvíli zcela 
normální. Po levé straně je odbočka k zámku a  
k hradu, kterou právě míjím.  
  V dálce na chodníku přede mnou se objevuje ně-
jaká překážka v podobě přenosného zábradlí, za 
nímž je objekt jakési rozdělané opravy mostu. Všiml 
jsem si, že žena, která kráčí přede mnou, před touto 
překážkou přešla na druhou stranu. 
  U překážky také já přecházím na druhý chodník.      
Žena mezitím zmizela v dálce.  
  Teď kráčím po opuštěném mostě zcela sám. Můj 
cíl - město, jehož známé obrysy se ztrácejí v mlze, 
jako by se spíše vzdalovalo, než přibližovalo. Pak si 
uvědomuji, že kráčím stále na jednom místě. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



 - 12 -

V divadle 
 
  Na jevišti nastupují statisté a kompars.   
  Je generálka a bude se nacvičovat úvodní scéna      
z Prodané nevěsty. Komparsisté se berou za ruce, 
vždy po páru. Mně přikazuje choreografka, abych 
netančil. Na okraji komparsu se mám jen sám po-
hybovat v rytmu zpěvu. Sbor za komparsem začíná  
Proč bychom se netěšili…, já se snažím pohybovat 
do rytmu, ale uvědomuji si, že mé pohyby ze strany 
na stranu jsou prkenné a musí působit trapně. 
  Přestávka. Sbor a jednotlivé páry v civilních šatech 
si jdou za jeviště odpočinout, sedám si na schody 
vedoucí do hlediště, hledím do parteru, v hledišti je 
pár diváků, přejíždím zrakem lóže, výšku balkonů  
a galerie. Vypadá to na Národní divadlo, i ta 
vzdálenost od jeviště k poslední řadě je poměrně 
malá.  
  Dostává se mi do rukou kniha podpisů vzácných 
návštěv Národního divadla. Mezi nimi vidím 
zřetelně podpis manželů Zátopkových. 
  Pokračuje se ve zkoušce, scéna na jevišti znovu 
ožívá. Opět se toporně pohybuji v rytmu. 
  Zkouška končí, všichni se hrnou k východu, diva-
dlo je najednou plné lidí, nevím, odkud se vzali. 
Jeden se tlačí na druhého, vzniká nepopsatelná 
tlačenice. Jsem unášen davem, snažím se najít 
východ, ale vždy jsem vržen někam jinam. Dav 
kamsi mizí a já se ocitám sám, stále usilovně 
hledám východ. 
  Bloudím nekonečnými chodbami a snažím se 
nalézt alespoň jediné dveře. Z rohu chodby proti 
mně někdo vychází, zdá se, že je to můj starý 
známý, volám na něj, aby mi ukázal východ. Postava 
se otáčí a mizí za rohem. Chci ho dostihnout, ale už 
tam není. 
  Konečně vidím jakési prosklené dveře a zdá se, že 
se za nimi cosi děje. Je tam koncertní síň a právě 
probíhá zkouška orchestru. Diriguje mladá žena, 
vcházím dovnitř potichu, abych nerušil, síň je plná 
posluchačů, sedadla jsou uspořádána stupňovitě 
vzhůru jako ve vysokoškolské posluchárně. V jedné 
řadě uprostřed poznávám dávnou spolužačku  
z gymnázia Janu Kafkovou.  
  Naproti na druhé straně jsou dveře, rovněž 
prosklené, které vedou ven. Přemýšlím, jak se k nim 
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dostat. Půjdu-li rovnou, musela by celá řada diváků 
vstát a to nechci. Beru to tedy po okraji síně, která 
se zvedá do mírného svahu, a opatrně, abych ni-
koho nerušil,  se dovoluji diváků, kteří se tlačí  
a postávají na okraji. Uvolňují mi místo, cestou 
překračuji velkého vlčáka, který leží schoulen na 
zemi. Konečně se dostávám za poslední řadu, ob-
cházím ji a pak sestupuji k proskleným dveřím  
a ocitám se konečně venku. 
  Rozlehlá plocha připomíná opuštěné staveniště. 
Rozrytá zem je zapatlaná od malty a vápna. 
Osamělá míchačka, bláto, pár cementových vozíků, 
hromada písku s pohozenou lopatou. Jinak nikde 
živé duše.  
  Scéna mizí.  
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Bezdomovec 
 
  Jsem v jakési chatě a chystám se zde přenocovat. 
Zamykám dveře, kontroluji uzávěry oken a zavírám 
okenice. Všechna okna jsou na úrovni přízemí. 
Obávám se možného nočního návštěvníka. 
  Při kontrole posledního okna si všimnu, že se 
zvenku snaží dostat dovnitř nějaký člověk. Už je na 
úrovni parapetu a nahlíží dovnitř.  
  Ptám se ho: „Co tu chcete?“   
  „Mohl bych zde přespat?“ ptá se.  
  „Vyloučeno,“ říkám a snažím se ho fyzickou silou 
od jeho pokusu odvrátit. 
  Po delším zápasu se mi konečně podaří odtrhnout 
mu ruce od okna a člověk se sesune na zem pod 
okno, kde zůstává ležet.           
  Zavírám okno i okenici a chci si jít lehnout. Po 
chvíli mi to nedá, jdu znovu k oknu, otvírám okenici 
a pohlédnu ven. Ten člověk stále leží pod oknem  
a zdá se, že spí.  
  „Haló, pane,“ volám na něj, „jestli chcete jít ke 
mně na nocleh, tak můžete,“ a podávám mu z okna 
ruku.  
  Člověk vstává a chápe se mých rukou. Brzy se mi 
ho podaří vtáhnout dovnitř. 
  Prohlížím si ho pozorně. Je to poměrně malý 
člověk, zchátralého a zanedbaného zjevu, zarostlý  
a špinavý.  Má všechny známky bezdomovce.  
  Vedu ho dál do místnosti. „Tady si můžete lehnout, 
záchod máte vedle  za rohem,“ říkám a ukazuji na 
prázdnou palandu s houní u prkenné stěny. 
  Člověk si lehá a bez jediného slova ihned usne. 
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Na rozhledně 
 
  Rozhodl jsem se vyjet na nejvyšší místo super-
výškové rozhledny.  
  Nastupuji do kabiny. Je poměrně malá, jen pro 
jednu osobu. Navíc držím v rukou jakousi velkou 
krabici, která její prostor ještě zmenšuje.  
  Mačkám tlačítko u nejvyššího patra a výtah se dá-
vá do drncavého pohybu. Neklidný pohyb kabiny 
vzbuzuje obavy, že se může každou chvíli zastavit 
nebo zřítit dolů. Krabici tlačím k protější straně, 
abych získal víc místa a nemusel se opírat o dveře, 
protože se bojím, aby se dveře neotevřely a já ne-
vypadl.  
  Kabina stále stoupá, musíme být už v obrovské 
výšce. Jízda nebere konce. 
  Konečně kabina zpomaluje a se zarachocením  
a škubnutím se zastavuje. Dveře se otvírají a já 
vycházím opatrně ven. Ocitám se v malém, ohra-
ničeném a uzavřeném prostoru kruhovitého tvaru. 
Při představě hloubky, která je pode mnou, mě jímá 
závrať a zkouším pevnost podlahy, jestli mne udrží. 
  Opatrně kráčím ven z rozhledny. K mému údivu 
tento východ neústí do volného prostoru, ale vede 
do příjemné letní krajiny, která je na úrovni vrcholu 
rozhledny. K východu se pojí zatravněný pás zeleně, 
za nímž je jakási velká vodní nádrž. Za ní se pak tyčí 
zelené stráně a zalesněné kopce.  
  Kráčím podél břehu široké nádrže a pozoruji 
pestrobarevnou přírodu v samém rozpuku léta. 
Nedovedu si vysvětlit, že ačkoliv jsem se dopravil do 
nejvyššího patra superrozhledny, kráčím po pevné 
zemi a navíc po břehu vodní hladiny. 
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V harendě 
 
  Chtěl jsem navštívit jistý hostinec, který jsem 
dobře znal ještě z dřívějška. Byl už pokročilý večer,  
a tak jsem přidal do kroku, abych nepřišel po 
uzavírací době. Už z dálky vidím, že v hospodě se 
ještě svítí, takže mám naději uhasit žízeň. 
  Před vchodem stál hlouček chlapů. Jeden z nich 
mě oslovil: „Chcete jít dovnitř? To už vám nebude 
stát za to. Za chvíli zavírají. Ale povím vám, kam 
byste mohl zajít. Kousek vedle, tam v té úzké uličce, 
je nově otevřený podnik, velmi luxusně zařízený. 
Tam vás obslouží v kteroukoli denní i noční dobu. 
Já a mí přátelé tam také chceme zajít.“ 
  Poděkoval jsem a vydal se naznačeným směrem. 
Ocitnul jsem se v oné úzké uličce, kterou jsem 
ostatně rovněž znal z dřívější doby, a jal se hledat 
doporučovaný podnik. 
  Už zpovzdálí jsem zaslechl hluk, který dával tušit, 
že jdu správným směrem. Když jsem uviděl svítit 
chabou žárovku nad vchodem, nebylo pochyb, že 
jsem tam, kam hodlám vstoupit. Ano, to bude 
zřejmě onen vychvalovaný podnik.  
  Ale hrubě opilecké hlasy, které zaznívaly zevnitř, 
ve mně vzbuzovaly pochyby, že by mohlo jít o ně-
jaký zvlášť nóbl podnik. 
  A skutečně. Sotva jsem se ocitl uvnitř, mé po-
chybnosti se změnily v jistotu. Bylo zřejmé, že jsem 
se stal obětí nejapného žertu.  
  Místnost a její osazenstvo - celé prostředí svědčilo  
o té nejpodřadnější úrovni. Ba, co víc, vypadalo to, 
jako bych se ocitl o sto let zpátky, kdy podobné 
hospody patřily k těm nejchudším čtvrtím. 
  Dlouhou, podélnou místnost nebylo lze nazvat 
jinak než ratejnou. Uprostřed volný pruh  podlahy 
určený pro chůzi.   
  Po obou stranách byla dlouhá řada dřevěných 
stolů toho nejprimitivnějšího provedení, bez ubru-
sů, za nimi seděly za svými sklenicemi schýlené 
postavy mužů. Někteří mlčeli, jiní byli již rozjařeni  
a vedli hlasité opilecké řeči. Do toho zaznívalo cva-
kání sklenic o porcelánové tácky. Na stolech byly 
mapy po pivních kalužinách. 
  Někteří muži měli klobouky na hlavách, na sobě 
svrchníky. Bylo vidět, že se ani neobtěžovali odložit 
svrchní část oděvu. 
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  Podlaha byla z dřevěných prken, notně zašlá  
a špinavá, pokrytá množstvím cigaretových špačků. 
Tu a tam se leskl čerstvý plivanec, přestože, jak 
jsem si všiml, v místnosti byla dvě plivátka. Zaří-
zení, které už nejméně padesát let patří minulosti.  
  Nad tím vším se vznášel všudypřítomný závoj 
tabákového dýmu, neboť většina mužů kouřila 
cigarety nebo dýmky.  
  Stěny ratejny byly holé, bez jediného obrazu, kdysi 
snad vybílené vápnem, nyní již zašlé a tmavé. Na 
stropě visela dvě stínítka se slabými žárovkami, 
které jen chabě osvětlovaly rozlehlou místnost. 
  Vydal jsem se prostředkem k výčepu, který byl na 
konci ratejny, aniž si mne kdokoliv všiml.  
  K cíli jsem se musel prodrat skupinou mužů, kteří 
obléhali výčep, drželi své sklenice a hlasitě se o něco 
přeli.  
  Hostinský v zástěře, kdysi snad bílé, nyní již hodně 
šedivé, ucmrndával ze starodávné pípy pivo s říd-
kou pěnou do zašlých a nevalných sklenic. Tím 
ovšem jakákoliv chuť dát si pivo ve mně pohasla. 
Objednal jsem si proto sklenku červeného vína, 
kterou jsem kupodivu obdržel v přijatelném stavu. 
  Usrkával jsem zvolna tekutinu nevalné chuti  
a rozhlížel se po tomto podivném světě, jenž jako by 
vypadl z dob dávno minulých. 
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 Bloudění 
 
  Procházím spolu s rodiči jakýmsi obrovským 
tržištěm se spoustou krámků a množstvím lidí. 
  Matka se kdesi zdržela, s otcem na ni čekáme  
u trhoveckého krámku. Kolem proudí davy lidí. 
  Konečně vidíme, jak matka jde k nám. Společně 
pak pokračujeme v chůzi. Zařazuji se doprostřed 
mezi oba rodiče a vedu si je zaháknut v jejich 
loktech. 
  Ocitáme se v krejčovské dílně. V místnosti jsou 
krejčovské panny, krejčovské stoly a látky srolované 
do štůčků. Říkám, že tady jsem si kdysi nechal šít 
oblek. Z jedněch dveří procházejí lidé do vedlejší 
místnosti, ve které jsou matčini známí z provozu 
restaurace, kde matka kdysi vařívala coby kuchařka. 
  Do krejčovské dílny se náhle vpotácí opilý dů-
stojník. Je štíhlý a má zbrusu novou uniformu. 
Plnou silou padne čelem na jakousi drátěnou síť  
u zdi a narazí na ni hlavou. Lidé ho odnášejí do 
vedlejší místnosti. Jdeme k němu, otec ho zná  
a oslovuje ho příjmením. Říkáme, že bychom měli 
zavolat lékaře, jestli není zraněný. Kdosi telefonuje 
pro lékaře, jiní říkají, že je jen opilý.  
  Vycházíme s rodiči opět ven. Kráčíme po chod-
níku. Navrhuji zastavit se v Modré cukrárně, která 
je na druhé straně domovního bloku. Rodiče 
souhlasí. 
  Cukrárna, plná lidí, je velká otevřená aréna pod 
širým nebem. Venku posedávají lidé u stolů. 
  Jdu k dlouhému pultu. Je to jen jakési dlouhé 
neohoblované prkno, u kterého lidé ve stoje pojí-
dají. Přichází tlustý muž a ptá se, co si přeji. 
Objednávám třikrát po dvou zákuscích. Měly by to 
být punčové dorty s ledovou polevou.  
  Pak si uvědomuji, že matka má cukrovku, a ptám 
se, zda mají také něco pro diabetiky. Muž odpovídá 
záporně a přináší na prkno tři prázdné papírové 
tácky. Pak kamsi odchází a mizí v nepřehledném 
davu za prknem. 
  Marně čekám, že přinese slíbené zákusky. Spolu se 
mnou čekají další lidé. Začínáme reptat a nadávat 
na špatnou obsluhu. Muž stále nejde. Říkám, že  
o takovémhle nepořádku napíšu do novin. 
  „Napište,“ povzbuzují mne ostatní, „tohle si přece 
nemusíme nechat líbit!“  
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  V hlubině 
 
  Po lijácích se rozvodnily louky a jsou teď jedno 
jezero. Stojím na srázném břehu a sleduji pohyby 
hladiny. Nashromážděné vody jsou zde v ustavič-
ném pohybu, proudy se protínají, míjejí, znovu 
setkávají a nade vším vévodí velký točivý vír, 
kterým voda divoce proudí kamsi hluboko. 
  Náhle přichází můj otec.  Vůbec mi nepřipadá div-
né, že on je ve věku jinošském, takřka dětském, tak 
jak jsem jej znal z jedné fotografie, zatímco já jsem 
o mnoho let starší.  
  Zničehonic se otec ocitá ve vodě a plave po proudu 
směrem k místu, kde se vír otáčí a mizí v hlubině.   
S ním mizí pod hladinou i otec.  
  Očekávám, že brzy vyplave, neboť jsem ho znával 
vždy jako výborného plavce. Vlny se dál zlověstně 
dmou, ale otec se neobjevuje.  Bleskne mi hlavou, že 
ho určitě vír strhl s sebou a že nemůže vyplavat na 
hladinu. 
  „Tatínku!“ volám a sám skáču do vody.  Potápím se 
hluboko až ke dnu, snažím se mít pod vodou oči 
otevřené a hledám utonulého.  
  Konečně ho vidím. Chopím se ho a plavu s ním na 
hladinu.  Vystupujeme oba na břeh. Otec je živ  
a zdráv a má opět podobu starce, jak jsem ho znal 
řadu let před tím, než odešel na věčnost.          
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Smrt v plynové komoře 
 
  Jsme nahnáni do hermeticky uzavřené místnosti 
bez oken. Je nás nejméně padesát, muži, ženy i děti. 
Nevím, jak ostatní, ale já vím zcela jistě: jsme  
v plynové komoře. 
   Smiřuji se s vědomím, že v následujících oka-
mžicích spolu s ostatními musím zemřít.  Kdysi 
jsem se děsil smrti, ale teď to beru jako jeden 
z mnoha životních zážitků.  Zážitek, který bude tím 
posledním v mém životě, po kterém už nebude nic.                     
  Dveře zapadly, plyn už je vpuštěn. Skoro se zvě-
davostí sleduji jeho účinek. Zvláštní. Všude vládne 
hrobové ticho. 
  Někteří se snaží zadržet dech, aby si prodloužili 
život o poslední vteřiny a minuty. Já se naopak 
rozhodl přivodit si smrt co nejrychleji.  
  Plným douškem vdechnu smrtící látku do plic. 
Cítím její štiplavou chuť. Vdechuji naplno znovu  
a znovu, kašlu, kuckám se, ale smrt stále nepřichází. 
Teď jakoby jakýsi náznak nevědomí.  
  Skutečný konec přijde ale asi mnohem později, než 
jsem očekával. 
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Před bouří 
 
  Celá obloha nad Česticemi až k Javorníku se 
zatemnila a je jedna černá plocha. Vypadá to na 
pořádnou bouřku.  
  Zatím je ticho, ale takové, které dává tušit, že na-
stávající bouře bude mimořádně silná.  
  Stojím na schůdcích vilky „Na Špicu“, kde bydlíme, 
a v očekávání bouřkového přívalu pozoruji zmrtvělý 
klid krajiny.  
  Náhle si všimnu, že nějakých sto metrů u silnice 
seče trávu náš pan domácí. Zřejmě pro králíky. Je 
již starý, s námahou zvedá kosu a je vidět, že každý 
pohyb mu dělá velké potíže. Snad ani neví, že se 
žene bouře. 
  Běžím rychle k němu. „Pane domácí, žene se bouř-
ka, nechte toho, musíte rychle domů!“     
  Nechápavě se na mne dívá. Pak mi odevzdaně  
předává kosu. Levou rukou ho chápu pod paží, do 
pravé ruky beru kosu a dávám si ji na rameno. 
Podpírám starého pána, pomalu kráčíme k domovu.    
  Pak si vzpomenu, že za bouřky se nemají kosy 
nosit na rameni, protože by do nich mohl sjet blesk. 
Sundávám kosu z ramene a nesu ji ostřím k zemi. 
  Pan domácí pomalu a těžce kráčí vedle mne. 
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Požár 
 
  Jdu po jakési cestě. Kam, nevím. Vidím houf lidí, 
kteří na něco čekají.  
  Připojuji se k nim a dozvídám se, že jsou auto-
busová výprava, která má navštívit jakousi výstavu. 
Výstava se má konat ve velikém domě na protější 
straně řeky. 
  Řeka je zcela vyschlá, má úplně suché a holé dno. 
Řeku je možno přejít suchou nohou. 
  Všichni se dáváme do pohybu a přecházíme 
vyschlé řečiště na druhou stranu. Konečně jsme  
u domu. Vstupujeme dovnitř. Vítá nás pach staroby 
a plísně. Už v přízemí vypadá interiér jako stará 
půda. 
  Stoupáme po dřevěných schodech, které svou 
příkrostí spíš připomínají žebřík. Všude plno prken, 
trámů a pavučin. Konečně se ocitáme pod střešním 
krovem a kdosi ukazuje na zavřené dveře na konci 
dlouhé, prkenné podlahy, kde má být hledaná 
výstava. Vydáváme se tím směrem. 
  Ze zavřených dveří náhle začne vycházet dým  
a šlehat červený plamen.  
  „Hoří, dům hoří!“ křičí všichni a o překot se hrnou 
opět k dřevěným schodům.  
  Ve zmatku utíkáme zpět po schodech dolů, štiplavý 
dým a horko požáru je nám v patách. Plameny už 
zachvátily všechno, dřevěná konstrukce půdy hoří 
jako jedna obrovská pochodeň. 
  Konečně se ocitáme venku a pozorujeme z bezpeč-
né vzdálenosti dům, který už je celý v plamenech.  
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Cestou z předměstí 
 
  Dostal jsem se až na periferii velkoměsta.  
  Nacházím se na výpadové silnici a začíná drobně 
mrholit. Povrch asfaltu se matně leskne. Rozsvěcují 
se pouliční světla, začíná se stmívat. Nevím, jak se 
teď dostanu zpět do města.  
  V dálce směrem k městu vidím plechovou kulatou 
tabuli označující zastávku městské dopravy. Spě-
chám podél bílé čáry na okraji vozovky k ní.  
  Na zastávce už čekají lidé. Ptám se jich, zda mne 
odtud dopraví autobus do centra města. 
  „Ano,“ říkají lidé, „ale musíte jet tou samou linkou 
jako my. Druhá linka jede za město do hor.“ 
  Konečně přijíždí dopravní prostředek. Vecpu se     
s ostatními dovnitř. Vystupujeme kdesi v živé části 
města. 
  Proměna scény: Ocitám se před vchodem do jakési 
veřejné otevřené místnosti, kde posedávají  
a postávají lidé. U sousedních dveří stojí vrávorající 
dvojice jakýchsi na první pohled venkovanů.  
  Starší muž je plešatý a mladší je učesán na kohou-
ta, jakého nosili venkovští hejsci. Oba si vyprávějí 
nějaké vtipy, občas se hlučně zasmějí. Zatímco 
dvojice odchází do veřejné místnosti, ze sousedních 
dveří se vypotácí malý mužíček a před dveřmi 
upadne naznak.  
  „Pane, vstaňte,“ říkám a snažím se ho zvednout.  
  Mužíček vstává a potácí se do veřejné místnosti, 
kde znovu upadne. Přitom se narazí na malé kovové 
oblouky vyčnívající z podlahy a bolestně sténá. 
  „Nechte ho, je opilý namol,“ říká jeden z ven-
kovanů. „Za vedlejšími dveřmi je totiž svatba.“ 
  „A kdopak je tou nešťastně šťastnou dvojicí?“ ptám 
se.  
  „Nevím, ale nevěsta se jmenuje Blaženka,“ odpo-
vídá muž a scéna mizí. 
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Na strništi 
 
  Ocitáme se na jakémsi rozsáhlém strništi.  Do ne-
dohledna trčí ze země hustě osázené, posečené 
špičky stébel, někde kratší, jinde delší.  
  Mými společníky jsou dva vojáci základní služby    
v běžných výcvikových uniformách z doby komu-
nistické totality, na nohou boty půllitry. Já jediný 
jsem v civilu.  
  Celé strniště začne náhle stoupat do kopce, který, 
jak se zdá, nemá konce. Už z dálky vidíme, že na 
jeho vrcholu stojí další vojáci a jakési přístroje. 
Snad radiolokátory. 
  Když se ocitáme u této skupiny, vidíme v jejich 
těsné blízkosti jakousi širokou a hlubokou jámu 
s příkrými břehy, naplněnou čistou a průzračnou 
vodou. Jezírko je hluboké, je vidět až na dno, tak je 
voda čirá. Uprostřed posečeného pole takové jezírko 
působí jistě neobvyklým dojmem. 
  Nechci se přibližovat ke srázným břehům z obavy, 
že by se mohly písečné okraje břehů sesunout.  
Zatímco moji dva průvodci se zařadili do skupiny 
vojáků a přístrojů, já hledám místo, kudy bych mohl 
opustit jezírko a vydat se za něj opět do kopce.   
  Po levé straně je rokle, přes kterou je položeno 
úzké prkno. Tudy bych se nerad vydal.  
  Obcházím tedy jezírko z druhé strany a vydávám se 
za něj na širokou planinu, kde se ocitám ve spo-
lečnosti lidí, které neznám.  
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Snová (ne)zátiší z básníkova snáře 
 
   Jsou to imaginární příběhy, anebo to jsou sny? 
Totiž texty, které předkládá sušický básník  
a prozaik Jiří Kolář v tomto útlém souboru? Jistěže 
obojí: každý imaginární příběh v sobě zahrnuje 
možná někdy až netušený snový rozměr, zatímco 
kdekterý sen je též imaginární příběh každým 
coulem. Čím imaginárnější, tím snovější – a o to víc 
bývá nebo se stává snovějším, máme-li co činit 
s literárními sny. Známe je z Máchy i z Erbena, 
velkou estetickou hodnotu jim vtiskli ve 20. století 
surrealisté a ještě před nimi Ladislav Klíma – jak 
však literárně sní a jak své sny tlumočí pošumavský 
literát Kolář? Předkládá nám svůj snář, je to však 
snář veskrze soukromý, nesměřuje k výkladu snů, 
nýbrž k výkladu básníkova světa a zvláště jeho nitra. 
Čteme tu jeden autorův sen či literární záznam snu 
za druhým, možná na přeskáčku, anebo též možná 
od posledního k prvnímu, poněvadž pořadí či 
posloupnost nehraje podstatnou roli. Život je sen, 
pochopil klasik, takže všechny naše sny včetně snů 
Kolářových jsou zároveň i sny o snech stejně jak sny 
ve snu. Čím je snový výjev přesvědčivější, o to je 
zřejmější, že všechno, co se nám snově zdálo, se 
nám i nesnově stalo, nejenom zdálo. Vše se tu však 
odehrává ve světě snu, a proto má všechno svá 
snová pravidla: čas a prostor pospolu vytvářejí 
jakýsi fantaskní, leč i zcela konkrétní časoprostor, 
v němž neplatí žádné fyzikální zákony, a tak v něm 
sníce levitujeme dle libosti po křivkách času i po 
přímkách prostoru, zdánlivě všemi směry. Pořád se 
však vracíme k sobě a promítáme do snů i do snění 
naše vzpomínky, naše pocity a především, věru 
především svou úzkost, svíravý pocit ohrožení  
a zejména strach z pomíjivosti a konečnosti po-
zemské existence. Toto vědomí se skrývá a zároveň 
hlásí i ve všech autorových snových či imaginárních 
záznamech o putování tímto časoprostorem,  
v záznamech či snových vizích takového bloudění, 
hledání či nalézání, častěji však nenalézání. Vskutku 
se pak zdá, že pořád kráčíme či přešlapujeme na 
jednom jediném místě. Takový je život: nekonečné 
hroužení do spleti dalších stop. Samých snových 
stop, neboť život je i sen. 
 

Vladimír Novotný 
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