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Zdeněk Škrabánek

Sedm haiku z Vysočiny (2017)
Káně už klesá
Tam do zlatavých lánů
myš našla zrno

Ticho uspalo
žárem zprahlou krajinu
soumraku – hřmí

Cestička listím
podzimu zapadaná
ke hřbitovu Až

Rýpat se v hlíně
hledat kořeny
a najít sama sebe

Plamínek svíčky
právě na konci svých sil
Náhrobek mlčí

Lavička mizí
s příběhy svých mrtvých těl
zůstalo dřevo

V dechu jehličí
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šum šum – umění lesa
Vůně jahodí
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Darja Dočekalová

----Dívám se do zrcadla
na svoje křivý záda
špičatý prsa, vyčnělou kyčel
zubím se
začínám mít z toho pití odulý tváře
a pak Tě uvidím, Tvý obrovský bílý břicho
břicho plný lásky
důkaz pod ním
a ohnu před Tebou ty svoje křivý záda
a mám se
mám se zase
RÁDA

----Chodím zas s rozvázanýma botama
Obě tkaničky
(co jsi mi svazoval)
zmizely bůhvíkam
jemnosti z jiný sféry
na chvíli uzavřely
se ve lví chřtán

do kapek beze smyslu
(nebyly to ale ty Tvé)
chytaly moje chlípný rty
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však velebila jsem Tvý paže
protože nikdo nezaváže
ty tkaničky jako ty!

----Jsme dokonalí
protože pro nás teď neplyne čas
a i když je řeka sedmého dubna studená
tak se v ní smočíme
jenom kotníky
abychom mohli světu ukázat
jak moc jsme mladí
my dva
jsme dokonalí
...
přestože se ti při běhu natřásá břicho
a já
já raději ani neběhám…
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Krzysztof Rejmer

Monilia frctigena
ráno sad stál v bílém
a mezi stromy procházel se tento
starý básník z Nové Anglie
Robert Frost
až najednou
zastavil se překvapen a pak
velmi ale opravdu velmi jemně zvedl
jednou z kulatých planet
dosud skrytou mezi spadané listí
vrásčitou jako povrch oceánu na ktérem
zřetelné byly obrysy nikomu neznámých
kontinentů ale
nikdo tam nepopluje protože
zítra bude na všechno příliš pozdě a
dnes
v tom mrazivém ránu
z Nové Anglie
neodplouvá žádný Odysseus

Chiméra
má touha skrytá ve tmě
objímá
její boky
tehdy cítím pulzující krev
a měkkou srst zviřeciho
podbřiška

9

Literární Vysočina 2018

Poezie

to trvá
jen okamžik
neboť vzápětí
neslyšně klesám do nicoty
abych teprve za úsvitu otevřel oči
a v úplnosti zahlédl nesmírnost jejího nebytí
mezi pomalu padajícími vločkami
číhá tiché zlo plné nočních přízraků
a já pobledlý
v ornamentech škrábanců
které působí prázdnota
bezmocně buším hlavou do skla
jako moucha
probouzená ze zimního spánku
kouskem tepla
vzpomínkou nebo spíše předtuchou
dotekem jejích drápů
v každém případě
něčím velmi neurčitým

Ontologický štrůdl
jsou větry stejně nepravdivé jak příběhy gamblerů
proto v kasinech je zakázáno pouštění čínských draků
jsou suché stromy vyrostlé v tělech osamělých lidí
proto těmto lidem na ramenech ochotně sedají zelené žluny
jsou blesky hořící na předměstích v pouličních lucernách
proto je z těchto luceren neustále slyšet děsivý řev hromu
jsou rozsáhlá království zamčená ve skořapce ořechu
ale není jasné co se děje v lidském vědomí během drcení ořechů
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jsou lidé plovoucí na člunech v řekách krve
ale krevní skupina žádné řeky ještě nikdy nebyla prozkoumána
jsou zvířata obdařené rozumem vědomím a duší
ale nikdo neslyšel o etice nikomachově podle lva

existuje evangelium podle Dawkinsa: genom meióza evoluce výběr
ale to není evangelium jenom uspořádaný systém relací a pojmů

jsou metafyzická podivnost bytí poezie a nedostatek odůvodnění existenci
ale...

v poledne jepice jak Hérakleitos naříká na břehu potoka
civějící složeným okem na jednoduchost hmyzí nepaměti
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Roman Elner

Sto let Republiky
1918

Jakési zprvu nechtěné těhotenství,
počata mimo lůno ženy,
samí muži a té krve vůkol.

1928

Desetiletá holčička a tisíciletý stařec Václav
Svatý,
ona skoro ještě v kolébce, on dávno v hrobě.

1938

Betonu v kraji je to jedno, že dvacetileté slečně ruce nohy trhají
lidé se dělí na ty, kteří přednost dají
Heil Hitler! Na stráž! a v ryku Sláva Masaryku!

1948

Strýček Klement, hypnotizér v kolektivním snění
hra na kočku a myš s buldokem v zádech
Tichý oceán krve a srdce mysli znásilnění.

1958

Deset let soudružství, pro mnohé (V)vynález zkázy
světlé zítřky z (V)východu střídají (Z)západní naděje
vymodlené EXPO: Brusel – Praha – Moskva.

1968

Magické číslo d-v-a-c-e-t-j-e-d-n-a
stává se rokem nula
érou před naším letopočtem a po něm, co ještě chtít po Sašovi?!

1978

„Nebojte se!“ pronesl v Římě Jan Pavel II.
v tetelivém nehybném normalizačním bezvětří jeho hlas zanikal
vzteky bez sebe je ale StB: místo esa novou kartou Charta.

1988

Generál Gusta a jeho pěšák Milo(u)š
sledují bitevní pole, po padesáti letech o nás bez nás
Ronald a Michail rozehráli vysokou hru patriotů.

1998

První pětiletka od úmrtí Republiky československé
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a pak, že jsme národ ateistů?
i po smrti stále žije, jásáme – v Naganu.
2008

Na Hradě podruhé Václav Druhý českorepublikový
kolik z tehdejších 10 467 tisíc obyvatel si vzpomene
že se asi mělo dobře (?)

2018

Sto let něčeho
co je a zároveň i není
je to jako s Bohem: vzpomínání i loučení, staré RČS sláva i sbohem.

Mláďátko
zamiloval jsem se do ženy
velmi
mladé
svou lásku nejen jí
i
sobě
tajím
a vy mlčte!
vyhovím konvencím
stařec má být moudrý
i když řízením osudu
miluje
čtrnáctiletý drahokam
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Vítězslava Felcmanová

Čas
Hodiny odměřují čas...
tik tak a zas a zas
neúprosný
nosí roků plné krosny
rozdělí je mezi nás
Hodinky a jejich vteřiny
a mraky letí jako peřiny
roztrhané
jak do nich vítr vane
už jsou mi velké boty dceřiny
Prastarý chronometr
tiktak tričko a tiktak svetr
a střídá
kdy večeří se a kdy snídá
na každého má stejný metr...?
...a stopky měří po vteřině
rychle, pomalu, nebo líně
bez emocí
ránem, polednem či nocí
kolik tak zůstane plátků kopretině
a pak budík přetrhne ti spaní
sen už nezachytíš v dlani
do ztracena
odplouvá myšlenka cenná
touha, i to nejtajnější přání...
sluneční stín
milosrdně zahalí minuty vin
odhodlaně
zavře zranitelné dlaně
i když navždy zbyde hořký splín...

Vlny
Život jde ve vlnách...
vlna Smutku
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vlna Strach
tsunami dobrých i zlých skutků,
a také šťastné vlny
i těch je život plný...
Má smysl s proudem bojovat,
volně plout
s vichřící se smát
anebo řvát
či snad tiše zahynout?
ve vlně skryt žralok bývá
v laguně se perla skrývá
ale kam zamířit
vždyť voda nemá nahoře a dole
zvolit rozum? cit?
to neučí se v žádné škole...
potom utiší se bouře Pýcha
vlnka Víry zachvěje
až spočineme v oceánu ticha
do hlubiny Lásky, Naděje...

Štěstí
Člověk si v sobě pěstí
kradené chvilky štěstí...
Někdy však smutek zbývá,
ten potom slza žalu smývá
a slza viny stekla
a slza strachu z pekla...
Však člověk dál a dál krade
srdce dychtivé a mladé
srdce co nechce chřadnout v zimě
kde smutné vichry fičí
a spolu s liškou křičí
ochoč si mě!

První varování
Od chvíle, kdy dítě zrálo v lůně,
srdce matky navždy, navždy stůně.
A čas běží
kytky kvetou a pak sněží
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skřivan zpívá na poli
děťátko se batolí.
Tolik lásky!
matce přibývají vrásky.
Ta pevná objetí!
A pak roky odletí.
Stále více
matka bývá jenom nudná společnice
děti přece chtějí ven!
Dávno pryč je mléčná poezie plen.
Marně matka důlek na polštářku brání,
nedopité kakao je první varování...

Tenká hranice
Co je nesplněná touha
a co tvrdohlavost pouhá?
Jaká je uzoufání cena
a kolik stojí hrdost uražená?
Jenom zmatek
životních křižovatek,
klikatých cest,
zbytečných gest,
mlhavá i azurová přijdou rána.
Slza smutku i ta vzteku bývá stejně slaná.
A stín?
ten je ze slunce i z vin…
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Jitka Fialová

Na jazyku uzel hlavy
když můj rozum velí čehý
duše zase cválat hot
jen zadupat loňský sněhy
sakra to by padlo bot
a jak směry kříží se mi
trčím tu jak hotentot
nevětráno za plícemi
na jazyku uzel hlavy
(třikrát mlask fakt pronikavý)
co na tom že windsor full
na co čekám
je to vůl

Neuletím
doufám
že svým předsevzetím
nehnu máchnu neuletím
možným snahám
hluší slepí
(bez diagnóz) těžko vlepí
očím vlídnost
ústům přezky
na slova
co spíš než česky
znějí jako trapné skeče
hadr gestům ruce vleče
fleky zítřka patou zmatu …
s neschopností automatu
komukoli plivnout kávu
iluzemi zřejmě plavu
divnostylem s trochejemi
a z nich smutno
smutno je mi
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po jablku (vánoční)
nebe se sklonilo
až vdechlo krajinu
přítomnost?
na větvích zamrzá nahá
po barvě papíru
a nosy v závinu
štiplavě voňavá skořice tahá
všehochuť domova krajkuje na linkách
že stopkám řadě řas zelená skočí
křížalám starostí pohádkou zacinká
chtě nechtě
z dobrého dolije očím
poháry radosti polknou své rozpaky
v ohryzcích pod slupkou
kde hvězda zraje
ani tma nezdusí vlídný tón alpaky
když směrem ke stromkům prolíná krajem

vzkazy
na rozpisu lichých týdnů
špendlím tělu vzkazy hladu
očím z peřin mraků kradu
odstín šedé
v modré stydnu
lásko hořím od cibulek
mezičasy hlásí hasit
když břeh proudům svíjí vlasy
u dna kalných jako turek
z těch vod se ti nerozvinu
rostu touze slepě tápat
holce v sobě kradu nápad
začít
trhat
kopretinu
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Trill trill trio(let)
I/
Existuje – holé ptáče.
První trasa v klínu klína,
(s)tahem vteřin, tepem rváče.
Existuje. Holé ptáče
srdce hlušců sevře pláčem.
Do nádechů život vzlíná.
Existuje – holé ptáče.
První trasa v klínu klína.
II/
Trasou hladu k mléčné dráze
mezi prsy hnízdo pípá.
V křídlech mámy Nebe. Fráze?
Trasou hladu k mléčné dráze
(nezářil by jenom blázen),
štěstí svítí šesticípá.
Trasou hladu k mléčné dráze
mezi prsy. Hnízdo pípá.
III/
Touha vzlétnout lety peří
trasu chtění. Dálkou klove,
jídá z kaše nemateří.
Touha vzlétnout lety peří,
máchá brky od zádveří,
s rozhodností ve svých slovech.
Touha vzlétnout lety peří.
Trasu chtění dálkou klove.

stopy (část)
*
jako když šleháš v mléce
u dna myšlenky
chtěl ses dotknout mraků
došla smetana
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*
rozum říká
stačí obyčejná jehla
obyčejná nit
a knoflíky z plastu
duše mávne křídly
touží přeci po perleti
s jemnou kresbou

*
přesolená polívka
přesolené neříkání
přesolená naděje

otevřená zadní vrátka
často ukáží pěšinu
prázdných slov

*
chycená příliš silně za špatný konec
chechtá se všude kolem
jak hrbatá skřehotavá bába
lákavádostupnáničemnápotupná
falešný spektákl končí
jediná platící divačka odchází
řinčením kravského zvonce
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dává vale definitivě

*
kabát ušitý bláhovým přáním
se přes veškerou střídmost
viditelně rozpíná ve švech
potom už stačí sebejemnější dotyk
a praskne
na nejslabším místě
v uzrálý čas
jak netýkavka
vystřelí municí možností
ve stejném okamžiku
kdy slovo příště motá do spirály
znovu nepřekvapí
jedině snad
další nechtěnou invazí

21
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Anna Hrbáčková

A JÁ A TY
A já ti psala
že mi každej druhej den lezeš do snů / někdy každej první
a že v těch chvílích nemůžu bejt šťastnější
protože jsme spolu aspoň
o trochu víc
a pak se vždycky probouzím s úsměvem
vstanu žaluzie slunce
kafe bez cukru mlíko zkažený takže i bez mlíka
kafe hořký tak jak má
bejt
hořký tak jak jsou
ty dny kdy jsme
bez sebe
hořký
Ve schránce prázdno
A já ti psal
že se mi stalo mnoho věcí
zabalil jsem je do slov
s významem nebo bez
do slov co jsou i nejsou pravda ale i přesto existují a my je musíme nechat
na pokoji
nechal jsem klouzat myšlenky po papíře
jen tak samovolně
a tys mi neodepsala
tma žaluzie měsíc
Ve snu jsem tě nepotkal
Postupně jsme se rozpili
jako ty řádky v dopisech
co pošťačka nikdy nedoručila
našli ji bledou a úplně potichu
jako když se první sníh dotkne země
koukala nahoru
někam mezi mraky
a vedle ní spousta mokrých slov
Už nikdy je nikdo neposbíral
Potkala jsem tě
po několika letech
tvý oči na svět koukaly pořád stejně
přesně jak si to pamatuju
jako pokaždé
když jsem se vedle tebe probudila
a bylo ráno
hořký kafe žaluzie slunce
jako pokaždé
a já si myslela
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že to tak zůstane
navždycky
Potkal jsem tě
léto slunce a vzduch co se vleče
a vzpomínky zrovna tak pomalu
kroužily kolem nás
a pak
jsme se rozeběhli jako šílení někam daleko pořád dopředu neohlíželi jsme se
někam daleko pořád dopředu
někam daleko co nejdál
co nejdál od vycházejícího slunce
abychom utekli
probuzení
A ty ses pak
zastavila
a já pak
otevřel oči.
Už nikdy jsme se nepotkali.

23
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Tomáš Choura

Psím novomanželům
Astička ze statku běhá a čenichá,
chtěla by vyčmuchat skvostného ženicha.
A Broček odvedle hledá zas pěknou kost,
prý aby zesílil, prý aby pěkně rost´.

Léta se znali a léta se míjeli,
láska je kouzelná a ve dvou prý je líp,
najednou se ti dva dali dohromady,
dneska se veselme, sláva, je to tady!

Na dvorku u tchýně páníčkovy
nevěsta s ženichem si své ANO poví,
na drápek prstýnek s lahodnou granulí,
nejeden svatebčan štěstím si zabulí.

Popřejme našim psím manželům
ještě než dáme si na ně rum,
ať jeden na druhého neštěká,
ať ho má raději než člověka.

Ať jejich manželství neztrácí lesk,
ať nepeskují se pesk, pesky, pesk,
at jim to vydrží, hurá, hurá, hurá
ať jeden druhého jak patník neočůrá.

24
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Denisa Janoušková

Dopis
Plaví se ve vinně
v lahvi od vína
ač se zpožděním,
tak přece.
Víc než pár písmen
s sebou nese,
víc než to,
na co se vzpomíná.
A vlastně
vzpomínky nebo představy?
Postavy
z ošuntělých obrazů,
co ožily a zkameněly znovu.
Skryly se na papír,
zavřely do dopisu,
a někdo je odeslal
bůhví kam.
Bez zpáteční adresy
mezi stránkami časopisu
teď pomalu se mění
v klam.
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Vít Kadeřábek

Anděl zkázy
Včera mi zvonil telefon.
Nevzal jsem to.
Volal Bůh a já tak nějak v poslední době,
nemam na ty jeho řeči náladu.
Vždycky, když nějaký národ pošle do pekel,
volá mi a vysvětluje.
Říkám mu – Proč mi to povídáš?
Mě se přeci nemusíš zpovídat.
Můžeš dělat, co chceš, jsi Bůh!
On pak většinou pláče
a chce, abych mu věřil.
Ale já si myslím, že si říká:
„Urieli, nějak s tím něco udělej.“
Protože mě přitom oslovuje - člověče.

Slunovrat
Je slunovrat.
To bohyně Země žádá svlažit ret.
Tak zapalte ohně,
ať vzplane celý svět.
Dnes budeš křičet,
dnes budeš v krvi soků sát.
O svátcích zimy dostal jsi mě darem,
Ach lásko - zas je slunovrat.
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Eliška Kohlíčková

Úmrtí potulného prodejce náplastí
Občas si na tebe vzpomenu
mám strach že najdou všechna ta jazykem upletená slova
která nemá kdo oblékat
a budou se ptát
to kdyby ses vrátil
jako tenkrát
jizva za jizvou
a potulný prodejce náplastí zemřel už před lety
život je bič
dlužíš mi to
jako když přes jaro sníš všechen cukr
a na podzim ti zbyde sůl.

Podpisy na duši
Po výročí smrti se mimo tělo prudce ochladilo
pod postel zasadili růži
a ta teď prorůstá a narušuje strukturu vnitřních přesvědčení
zkus to říct nahlas
nechybíš mi
mám za ušima přístav
lodě vyplouvají v závislosti na tom jak často pláču
sháním pronájem ve kterém bych bydlela po maturitě
stačila by mi v něm bezpečná náruč
konvice na čaj
skříň
postel
koupelna s vanou a umyvadlem
kuchyně kde hrníčky nebudou vrhat stín připomínající blues
vůně pánského parfému
prázdný rám reprezentující memento jako nalomenou kletbu
a psací stroj abych mohla žít černobíle a připadat si retro
prodloužili mi smlouvu
pořád platí
o tobě a o mrtvých jen v dobrém
anebo vůbec.
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Kapesní holky
Některým mužům by ses vešla do kapsy na saku
do takové té malé co je na prsou
to aby tě měli blízko
hlavně si neublížit a neohluchnout
o tom to je
když ležíš a všude kolem zní akustický tlukoty
srdce
místo kapesníku
vrátila ses křehká a zranitelná
na těle obtisklá kolečka hrníčků od kávy
nezapomněla jsi zalít papírové růže?
máš na zádech pověšený lapač snů
je plný, vysypat nejde a váží tolik
co jedno pohlazení
až budeš odcházet
uklidni neurotická světla bez stínítek
a nepoužívej prosím parfém
z kůže ho totiž
nevyvětráš

poznámka pod čarou:
odcházej potichu
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Ladislav Koliáš

Aforismy
VŠICHNI žijí za mřížemi, jedni z jedné, druzí z
druhé strany…
o MAZANÝ člověk umí podkuřovat i hasičům.
o Ze všech nejsnadněji se zabydlují bezdomovci
- v š u d e!
o INTIMNÍ: IN TI MNI!
o BÁT SE můžeme nejenom všeho, ale dokonce i
b á t se n e b á t…
o REKLAMA – o p a k o v a n ě (RE) k l a m a v á
(KLAMARE) p r o p a g a c e výrobku, služby,
obchodní značky, politické strany, společnosti či
i myšlenky, která má za svůj cíl hlavně zvýšení
prodeje, popularity a tak podobně. Podle média
může být současná klamavá reklama plakátová,
novinová, televizní, internetová, rozhlasová pro
uši a dokonce i světelná - na vytírání očí…
o LEPŠÍ než kuře PUŤA v hrsti i nežli vrabec KŠÁ
a kohout PUŤA PUŤA na střeše - zlatavá husička
HUŤA na pekáči.
o Vždyť ALE ON MĚL LIDI PŘECE TOLIK RÁD A
NADE VŠE JE MILOVAL!
Inu: KANIBAL!
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Epigramy
BÍLÉ VÍNO – ČERVENÝ TRAMÍN
Nalij tramínu dvě deci,
to se tedy dějí věci!
Červený – a bílý přeci…

NEJÍME DNES TO, CO DŘÍVE
Dnes je kebab tovar,
dříve to byl ovar.

ZUBY ČASU
Stříbro vlasů!

SNIŽOVÁNÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE KDEŽE, JISTĚŽE …
Reformovat – dávat daně,
jen těm, co nemají na ně…
Pro nejbohatší – dotace,
zbohatne se hlavně bez práce!

PRO DOBROTU NA ŽEBROTU…
Za všechno se pořád platí, vskutku,
a trestá – při každém dobrém skutku!
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Humorismy
RÁZNOST
Zvítězí-li volební stádnost,
má pak stříhání ovcí pádnost!

NUDITA NULITA
Co je to ta ELITA?
Ta největší JELITA!

GENDEROVÁ KOREKTNOST A CNOST
(GENDEROVÉ CHVOSTY – POSTY KOREKTNOSTI?)

A čemu se TO vlastně dělá - cnost?
Krom kabin ŽENY, MUŽI, OBSLUŽNOST,
si i ti NAŠI zaslouží svůj post !?….
Hlouposti – rado rodinná,
stačí jedna kabina !
???
V Í C I D Ř Í V - PÁREM SLOV EPIGRAMU,
NEŽLI ROK STRÁVENÝ U ROMÁNU…

DIA DUO DIALOG:
- „NO, SLEČNO, VY JSTE PERLA!“
- „NE, TO VÁM VRZLA BERLA!“

A MÁ TĚ...
VYDRA NA KABÁTĚ!
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Martin Koreček

A to jsem se ani nedíval
Viděl jsem slabého balvan nésti
a obra jak na violu hrál.
Věčného smolaře v zálivu štěstí
a odpadky, když uklízel je král.
Viděl jsem vodu kapat vzhůru
a oheň v ledu plát
Oči jak korálky pro drezúru
a krále jenž byl sťat.
Viděl jsem vše, lze to tvrdit,
Hloupého chytráka a ženu klít.
Soudce, co talár zlatem plní,
a mrtvého, který chtěl žít.

Dědictví
Pár rozmazaných obrázků,
komu to chci říci?
Zbytečnost v kapkách deště,
sklep na stříbrné lžíci.
Přezuvky chodí bez mrtvol.
to já je vždy chtěl mít.
Ubohost kape z lidských kol,
signálu slábne satelit.
Letopočty, čáry v kruhu, úmrtí,
zapsáno jest to švabachem.
Desáté číslo z devíti,
v poslední knize matriky.

Nezvaný smuteční host
S upřímností kondolovat,
a lidem štěstí přát.
Hlína, hroby, starý hrad,
úsměv chtějí roztrhat.
S divadelním uměním,
s modlou které věříme.
Proti světlu vrhá stín,
stačilo by říci ne.
S touhou vstoupit do děje,
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v oči všemu hledět.
Barva krevní linie,
tak podobá se šedé.
Proto táhni černý mraku,
slunce zapadlo již.
Ať do okvětních plátků
nezapadne mříž.

Budoucnost
Kameny se valí dál,
ulicemi teče mládí.
Louku ďábel pošlapal,
i andělům ta špína vadí.
Kdo byl hrdým králem lidí?
Třesoucí se ruka bázně.
Člověk člověka prý šidí,
ale hlas už dávno zazněl.
Ztuhlé cévy svírá pean,
plameny roky mlčí.
Leopold, Masaryk a Zeman,
dva beránci a jeden vlčí.

Studený požár
Zrnko propustilo život,
voda teče mezi prsty.
Střípky hudby, málo zbylo,
oči v hloubkách ty prý nespí.
Co je plné, dál se dme,
pavučiny v síty hoří.
V týdnu zemřít po sedmé,
luční kvítí v širém moři.
Síla linku určuje,
v řadě stojí otázky.
Na zdech špína, v ústech mech,
hovořil bych, není s kým.

Neútok
Hlava,
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gumový balonek
sledovaný vojákem v blyštivé zbroji.
Zelené meče,
uťaté liščí chvosty je zdobí.
Krev,
plovací blány.
Ucpaní slámka lapá po vzduchu.
Ryby jsou břichem vzhůru.
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Michal Kvirenec

krajina působnosti
z dorůstá na couvá
přerod jsem nestih
co se týče měsíce
dnes v noci
jsem k ničemu
bokeh je moje
krajina působnosti
strouhám tužku
stokrát spadlou
špičku ze špičky
klepu už kolikátou

nerezový svět
vyndáš čistý
špinavý vložíš
chemii přidáš
nerezový svět
místo lásky
svědčí ti to
po dvou hodinách
umeje se
neříkej
že v tom není poezie

uvěřilas
proč věříš lhářovi?
proč věříš lhářovi?
proč věříš lhářovi?
a nelži mi
že věříš mi
pivo v akci
v létě moře
půjčíme si
korunou
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kdo to objel
stoupačkama
všechno slyšíš
máme toho
směšně mnoho
před chviličkou
uvěřilas

na cedulky
potkal jsem tě před krámem
teplýma houskama vonělas
byly stejně jako ty
ze zmraženýho polotovaru
rozpekli vás
nic jsem nepoznal
naštěstí přišla unie
napsala to na cedulky

rukama starce
ve výtahu držím se
pohled sklouzne
na špagety z číny
změřím si tě
až k nevkusné bambuli
batoh na hory
spojil by nás
ono by se
něco našlo

uvidíš
satelitní chlapeček
tři dny civí do trampolíny
narodil se do beztatí
na co myslíš kluku
kudy vydáš se
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dnes ti končí fixace
a začíná puberta
zaskákej si
uvidíš

na jednom fleku
pohled poslední smířený
boromejský bimbá celou
muzeum KGB a ambasáda USA
na jednom fleku
čílila bys se
pod petřínem začal jsem
dnes zbyla z toho půlka
vzala sis ji s sebou

vysoká věrnost
ale jak to že
vždyť jsem přeci
až ti bude jedenáct
snad nevyhodim
hi-fi z okna
ale jak to že
vždyť jsem přeci

v blátě
I
neřekls mi
že jsou věci co se nepovedou
v blátě loveckých historek
kterýmas mě obemknul
jsem se válel dlouho
doteď možná
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II
sotva si po ránu promnula oči
jsi úplně stejnej
řekla
jak mohla sakra vědět
že pod polštářem
schovávám flintu

mezi panáky
panděro na nerezu
výstřih lepší
zajímá tě
(tulipány v půllitru
o pípu se opíraj)
před dvaceti lety
chleba s máslem
pochválils mi
jako z oka vypadlej
svýmu tátovi
fakt
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Jindra Lírová

Dárek
(Františku Novotnému)
Na Nový rok mám vždycky duši úzkou,
proto´s do výstřihu mi dal růži.
Čtu si tvé básně a tak krásné je to.
Kde že jsou k mání tak ušlechtilí muži?

Rozhodnutí
Dovolím andělům, vždyť je to v jejich moci,
ať zraněné to srdce pohostí,
a když už nespat za těch dlouhých nocí,
tak ať je to jen z radosti.

Dovolím sobě malou modlitbičku,
když ticho přemůže i čas
a ráno vejde pomaličku
jak stín tvých rozechvělých řas.

Dovolím hodinám, co chtějí hbitě
úlomky vteřin sebrat ze země,
novému dni, co jako dítě
klidně si stele vedle mě.

O hudbě
Rádio hraje Vangelise,
pokojem prýští vůně dálek.
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O krásné hudbě přece ví se,
že je tu pro nás místo válek.

Navečer
když zhasla louka plná pampelišek
když vyhořely hvězdy na šedém plátýnku
když se mi nikdo neozval
rozsvítila jsem v sobě…

Navečer II
když se stromy roztančily na skle obrázku
když vítr šel si poplakat do křoví
když déšť smýval barvy střechám
když zavřela jsem okno
a bylo po průvanu

Letní ples
Tančí se vzadu, na stráni,
a vstupenka je v ceně.
Šípky se dojetí nebrání,
létem ovíněné.

Kačenky oblak plují v dál,
tak roztomilé svým hraním,
a byl to srpen, kdo se ptal
po loňské sklizni z vinobraní.
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Do dalších dnů
Utápějí se v mlze
zatrpklá rána podzimní
se sluncem občas
zahrají ještě pinkanou
a pod střechami
orosenými křehkým sněním
určují taktovkou
směr dalším dnům

Měsíc v bílém
Měsíci ve větvích
kam jdeš?
Není to námraza
není to sníh
tys celý v bílém
vždyť se nastydneš!

----Stromy už mají kocovinu
a není na to lék.
Do šedé vlny halí zimu
na cestě vzpomínek.

----To jenom v nedbalkách podzim dotančil,
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když jsem ho doprovázela k ránu,
to jenom klopýtal a z plných sil
zaklepat přišel na bílou bránu.

O čase
Prodali přáníčko s betlémem,
zase až za rok bude k mání.
Zatím se tomu jen usmějem,
jak ten čas kolem nás odvážně pádí.

----Uchopit chvíli, která náhle je tu,
za poslední uzlík na vánočním dárku,
tichou poštou poslat ji světu
se stříbrem nadějí, vtisknutých do pohárku.
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Klára Lopuchovská

Básně se píší samy
Bílá je básnická barva
vždyť bílý je papír nepopsaný
Však básník je jen nástrojembásně se píší samy
Černá a bílá snoubí se spolu
a dohromady tvoří jen
básně a písně, balady, romance
a nemusíte být Rimbaudem
Bílá je básnická barva
a černá taktéž, neb jsou neutrální
a všichni jsme jen nástrojebásně se píší samy
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Helena Machová

A
Za plotem z různých lidských pravd
zvykli jsme se my mladí schovávat
čekajíc na hrdiny na koních i strojích
co za naše práva budou bojovat.
Nemusíme nic a
nic nám nechybí
viděli jsme svět
z břicha velryby médií
a nevíme, o co je třeba stát
jaký vedou cesty ke štěstí
co je slušné v které
situaci udělat
ten kolovrat
co spřádá náš čas
má na sobě prokletí
romantický svobody
ale stejně jako z románku
není nikdy rovnou láska
tak my
brodíc se
v holínkách hnojem demokracie
v principu netušíme
o co tu jde.
Tiše, aniž bychom si toho
Všimli
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začínají nám ruce svazovat
agrese z český pánve uniká
jak špatně zažehnutej plyn
a my hledáme sázkovou kancelář
ať můžem na správnym tipu
na den výbuchu
alespoň vydělat.

B
Slamová báseň o tom, jaké by to bylo, kdyby opravdu existovaly indigové děti
Výkřiky do lampou prosvícených nocí
ten řev
malincí lidi
s malými prstíčky
indigoví
vidí ti do duše
ten řev
ta pravda
naivní, hluboká
vesmíru propaganda.
Je ve mě přetlak, co nejde ven
sype se a drolí
a mě je smutno
smutno je mi
vždyť povenku pobíhá hromada hrozně divnejch lidí
srocujou se v davy
ignorujou malý národy
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a velký násilí.

Ženy jdou
za svou svobodou
v patosu se koupou
s povrchní spiritualitou za pasem
trapně se pitvoří před psem,
co přišel dojíst zbytky.
Zbylo dost
majitel nebyl z Horní-Dolní
minuty práce navršený až do nedohledna
až do nebetyčna
vězeňská pryčna
jakoby visela všem hodnostářům nad žlabem
v panice žerou
jako by měli jednu noc
a na chvíli byl den.

Dav ale očekává návod na život
jednoduchý teze
odveď jim pozornost
mluv, jak to z tebe leze
a hlavně nepřemýšlej o ničem.

A mě je smutno, smutno je mi
že vznešenost a krásu
prodali na trhu letošní konfekce
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za dolar a podepsanou směnku na lepší budoucnost
že obyčejná preciznost
mluvy
je luxus
na kterej nejsou peníze
a i tak je třeba dělat škrty
že vůbec o něčem mluví se
že pro formu předstírá se veřejná diskuze
pro lepší pocit
občana v záloze.

Ti maličcí leží v postýlkách
a smějí se
nejde jim to na rozum
a často potí se
aby se přiblížili smyslu.

Jen ten, kdo ztratil naději
hledá spásu z rukou příští generace
žádná barva není lepší
a každá schůze
každej malej krok
i když si dáš předsevzetí
a přijdeš až napřesrok
je zářez na pažbě občanský milice
a válka slov je pojistka na pistoli
atomovce.
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Korektnost je tu proto, že ti dává čas dohlédnout za obzor fráze
a ti drobnými prstíky
vrtí kotníky
a vraští čela
zrozeni při zbytečném nástřihu hráze
matkám, co cítí, že jim vzali práva
a že ta hluboká vesmíru propaganda
nemá jí příslušící moc
ti maličcí se smějí
do směšně malých peřin
neboť vědí, co my vědět nemůžem
že pravda leží, v lůně žen
a pomalu se rodí.
Že pravda leží uvnitř krásně večerního nebe
ať už tu jsme, a nebo nejsme
že kdo hledá pravdu, ten se špatně ptá
nejde o truhlu zlata, co je někde zakletá
že pravda je jen pojem
a všechno jenom...je.
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Pavel Martinec

Tenkrát …
tenkrát… mně myslelo to více
rozhodně méně těžkopádně
filtry z mých básní trhaly mi plíce
a hlavně povznášel mě pocit že jsem na dně
tahleta mřížka nulté perspektívy
to není přidaná daň z pohodlí a zvyku
ne, to jsou lačné oči, je to vůně skývy
a špaček v Holanově popelníku
tehdá to všechno jen tak vlálo kolem
občas to vtrhlo dovnitř občas bralo za kliku
nebylo třeba otevírat alkoholem
třetí či jiné oko básníků
a že nás srovnávali s Arthurem a Paulem
a že jsem s rozhalenkou bosky chodil polem
to je dnes jenom stránka z deníku
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Jan Míšek

Vzpomínka
Dva vlaky ve stanici a kolem davy jak na ranní mši,
spěchají pryč, pryč hlukem anonymity,
kamelot vnucující zadarmo barevné lži,
aby se rozplynul i poslední závan dobré nálady
- pohoda všedního rána uprostřed Prahy

Sedám si a vytahuji osahaného Hraběte,
jen tak přejedu očima patro ramen a tváří
než se utopím v řádcích …

Jsi naproti a otáčíš listy obézní knihy,
zřejmě poprvé a asi naposled v životě,
tě vidím …
přivírám oči a padám časem dolů …

a ptám se tě, zda by nešlo si zajít na pohár do Alfy
a náhodu mám dva lístky do Semaforu…
Tvé “v kolik?” zrušilo míjení vlaků,
prolnul se nám jízdní řád
a nevadil ani
šedivý chlad či čerstvý smutek z rozpadu Abby

Teď je pátek, já od tebe kousek, ty ode mě staletí.
Ještě chvilku, než se zavřou dveře…
tebe jen pramen neposlušných vlasů donutil zvednout oči
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První zastávka
Dlouho se šeřilo, zastávka v dešti oděná
dýchala všedností, bez fantazie, bez jména,
bez očekávání i snů a lesklá silnice vracela
stíny lhostejných.

Kapky smutek přehlušily, na chvíli,
ten jeho snad v tašce přes rameno,
její v prázdných dlaních jakoby spal.

Kroužek z kovu ohřát nemohl prsty zkřehlé,
pouze položka vyrvaná ze seznamu má dáti dal.
Podvečer zněl Bachem
a ještě v poledne bez smyslu, zvon teď na kostele nyní vpisoval
význam do času, co měl být zapomenut.
Zvlnil náladu, probudil ozvěny
lhostejností vyslané, jež chvěly se strachem.

Možná nenáhoda, vzdor, nehledat důsledky v příčinách,
do mlhy nikdo jiný nevyšel, prázdný prostor, obava. Na scéně pouze dva
a déšť.
Útržky vět, jen tak ze slušnosti, rozhovor o ničem a
zvuk vody, bezvýznam na pozadí, snad obava,
monotónní skladba, výplň tich mezi myšlenkami.
Říkalas něco tiše o životě,
JÁ mlčky špičkou boty vířil prach.
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Hledání
Kradu chvíle bez nálepky,
svlékám význam z řečí,
zírám do tmy beznadějně,
chci vidět tvou tvář.

Na každém rohu mizíš,
přes ulici tě poznávám,
v davu tvůj krok slyším,
zblízka se rozplýváš.

Zavírám bezcitně vzpomínky,
za oponu se nedívám,
však nacházím tě mezi řádky,
tvou vůni tak chtěl bych znát.

Cítím tě ve svých vlasech,
jak jarní závan větru.
Jsi velmi často za zrcadlem,
než setřít stačím mlhu

Kradu chvíle bez nálepky,
svlékám význam z řečí
…
kde jsi?
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Laura Novotná

Slza
Slaná radosť
Čistý smútok
Hra na city
Tichý útok

Vody slané
Zvuky pádu
Ukrytého
vodopádu

Jej nahý svet
nenápadný
Vo vreckovke
Ufúľaný

PO…/(PRAVDE)
Pravde hlavu neprestrelíš
ticho bude kričať
krv na rukách nezabieliš
nebudeme mlčať

zvony sĺz jej zvonili
ona stále žije
dvaja veniec uvili
zem ich lásku vpije
(Na pamiatku Jána a Martiny)
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NÁDEJ
Opäť raz tma.
Aké prosté, nie?
Prosím, zažnite dnes svetlo.
Vidím,
ktosi mi dáva znamenie.

Nemusí sa stále svietiť.
Isto ktosi čochvíľa zhasne
nečakane.
(Rátam aj s tým.)
Chvíľku mi bolo tak neuveriteľne
krásne.
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Dagmar Plamperová

Tažní ptáci
Zarazí tě průvan V očích se odrazí nebe
a hejno ptáků si vyklove cestu dovnitř
Na jih radostí, přes sever smutku
roztáhnou lásku
Letíš

U rybníka
Tvůj zpěv rozladil vlasce
Smrákají se. A ryby se
mrskají štěstím

Do okruží třou poznání,
že, co se napíná
jednou
klesne

Návraty
(máteří)
Krok, který do mě propadne,
nikdy neodezní

I kdybych se chtěla zastavit, být
vždycky teprve budu

Před sebou o krok nazpět
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Jarní
Sněženky rostou do roztrhání země
kvetou do okvětí světla,
tmy

Jsou krásné. Když truchlí
sněží soucitem

Modlitba
Nechci zachránit svět
Jen blízkost, se kterou
můžu mlčet
Kterou mi život nevezme
a nepřesadí ji

Alky
Pápěrky unášené
chřtánem modře
do nitrozemí

Když po moři bruslí
ztrácejí v piruetách hladu
křídla
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Identita
(z rozhovoru s Emily Dickinson)
Neumím chodit po špičkách
vedla mě náhoda tíží
Kdybych tenkrát řekla
že znám své ano
neznám ne
zůstaneš poblíž

Topoly
Slyším tě vyprávět lásku. Klasy padají k nebi

Blues
Na, háčku. Upevni lano. Dones pivo.
Vidíš tu krásu kolem?

Je krásně na světě.
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Markéta Plešková

Mravenci
Můj papírový domeček ze života drží pohromadě
průsvitnou lepenkou. Jen ať vypadá stabilnější!
A kolem běhají strašáci a vichřice duní na zahradě
a já se krčím v koutě jako ta jediná, kdo je zdejší
Kdykoliv zavane vítr trochu silněji než obvykle my
- já a moje obavy - se choulíme pod veřejemi
Už dost! Křičím proti větru proti dešti proti zkáze
Co bys, osude, řekl trochu lepší rovnováze?
Už dost! Křičí na mě nemilosrdný svět na oplátku
už jsem skoro na konci, mám jinde začít od začátku?
Blesky se od průhledné izolepy odráží
a na nebi
se mi na vteřinku zdá duha, pak se svět zachvěje
a já vím, že tenhle dům nezažije budoucnost.
Najednou mi lepenka překáží
a já trhám
a spolu s papírem se boří i malicherná naděje
na normální holku a normální život a poslední most
A já vycházím zpoza prachu a ztrouchnivělých trámů
a na lebku mi dopadají první nevinné kapky deště
Jako by právě nepromáčely poslední zbytky plánů
jak splynout v davu, jak udržet nescvaknuté kleště
společnosti.
Najednou zahlédnu barevný oblouk nové šance
Duha se mi nezdála, za mnou se bortí můj starý život
z karet a já vykročím do nového rána krokem psance
Po dlouhé době cítím vzduch na tváři cítím
svaly nervy kosti
Slunce svítí a já znovu nalézám krásu celého
světa před bílými stěnami vězení plného konvencí
Co je na zapadání do davu tak skvělého
Jsme teda lidé nebo mravenci?
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Kateřina Smolová

…
Celý život utíkáš
Z prohnilého hnízda
I od sokola, co chtěl Tě chránit
Kam ses to vlaštovko zatoulala?
Nezbudeš pak na vše sama?
Celý život jen utíkáš
Vlaštovečko
Utečeš i od nás?
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Vlastimil Šantroch

Sonet
Vlnky o břehy pleskají tiše
Jedna za druhou (druhá za třetí)
Rackové žebrají (pak odletí)
Vzduch je jak med (těžko se dýše)
Za řekou (někde tam za opyšem)
Třeskutým smutkem vřískají zvony
Slunce se schovává za záclony
Z oblaků (rackové vzlétnou výše)
Na mostě zvoní píseň tramvaje
Nedělní odpoledne u řeky
Rackové řvou (led v srdci roztaje)
Vzdechy a sliby něžné doteky
Jako bych z mraků slyšel šalmaje
Chtěl bych tu zůstat s řekou navěky

Rez a slzy
Slzami skrápěný pokrytý rzí
Svět se už s novým ránem probudil
Ďáblové křepčí a andělé spí
List knihy se náhle zkroutil a shnil
Svět se už s novým ránem probudil
Holka si v parku o zeď pinká míč
List knihy se náhle zkroutil a shnil
V děravých kapsách marně hledám klíč
Holka si v parku o zeď pinká míč
Krysy jdou z kanálů a v dálce hřmí
V děravých kapsách marně hledám klíč
Slzami skrápěný pokrytý rzí

Dům – syn – strom
Měl jsem podle knih
Postavit bílý dům
Ale jak roky šly
Jednou nebyly
Na to Peníze
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Podruhé Čas
Potřetí Chuť
A proto ten dům
Dodnes nestojí
Ničeho nelituji
Měl jsem podle knih
Zplodit syna dědice
Mám jen dcery
A teď i vnučku
Povedly se

Všechny
Ženy všude okolo
Kdo čím zachází
Tím i schází
Ničeho nelituji
Měl jsem podle knih
Zasadit silný strom
Aspoň v tomhle
Jsem nezaváhal
Stromů
Jsem zasázel
Desítky
Dnes už to bude
Lesík mocných kmenů
Ničeho nelituji
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Jaro Tomek

½ času
Kdybych měl
jednu
půl-hodinu

Než přijdeš

Plující mraky
poslední vlaky
- nechal bych –
jen tak

Modro-bílou i zelenou
nechám
sobě samou
jako kostku
v chodníku sazenou

Mám totiž
půl-hodinu
než přijdeš
A všechno změníš

Jako vítr
Fouká vítr
asi nejsilnější
Copak přinese mi
Jestli Tebe
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Budu nejšťastnější
Jestli ne
Budu šťastný
že alespoň chvíli
Jsi tu byla
pro mne…

Měl jsem chuť
Ti psát
Tě vídat
hladit

Měl jsem na Tebe chuť
a utopil ji v pivu

Měl jsem chuť
Ti číst
Ti psát
povídat

Měl jsem na Tebe chuť
a utopit v pivu
jí nešlo

Já - měl jsem
na Tebe chuť
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Irena Topinková

Naděje umírá poslední
Vymletou cestou děravou
rachotí kára života
všude bodláčí
a málo sedmikrásek.
Kára kvílí, naříká
všude nenávist
a málo lásek.
Jak osel za mrkví
vleče se unaveně
v bláhové naději,
že zítra to bude jiné.
Kolem vlci vyjí
co dělat
výt taky,
když jde o přežití?
Snaží se nerozsypat
dovléct na rozcestí
co když je za ním naděje
a kousek štěstí?

Žalář
Uvěznili mladou duši
do těla
co bolest kruší.
Prý poslouchat ho nyní musí
naučit se pokoře.
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A ta hloupá duše vzpurná
mladá je
a nerozumná.

Po horách by létat chtěla
krásy světa neviděla
po večerech tančit tango
to kdyby ta duše směla.

Rozsudek je neúprosný.
Tak za špatné chování
dostala teď doživotí.

Chybí návod na stárnutí

Smutek lamp na Kampě
Bývali zvyklé svítit milencům,
kteří se ještě držívali za ruce.
Teď svítí turistům
z luxusních restaurací
kam vzácně nahlédne
rodilý Malostraňák
jak Wolkerova
tvář za sklem.
Ještě, že jez
nemůže šumět anglicky
a Vltava dál zpívá své písně
do opileckých snů
bezdomovcům
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spícím na lavičkách.

Flamenco
Tanec srdce.
Víření
rudé sukně.
Strnutí.
Mihnutí
odhalených paží
divoký pohled.
Špička a podpatek
vyťukávají
strhující
rytmus.
Naříkavý hlas zpěváka
plný touhy a smutku.
Živoucí plamen
zachycený
ve zpomaleném čase.
Tleskání do rytmu.
Kolem tanečníka
víří
divoká
rudá mlha.

Kudykam
Nespím
všechno je jakoby ze skla
svítání přebilo svit měsíce.
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Venku se zimní
zimní se i ve mně.
Je pozdě na to sčítat omyly
je pozdě na to začít znovu.
Někdy ten život
strašně zabolí
nepochopení studí
jako zimní nebe
a i když toužím po souznění
nebudu loutkou,
která přikyvuje.
Nespím.
Únava halí mne
šedým šatem beznaděje
zním disharmonicky
svému okolí.
Bloudím světem,
kde neumím se zařadit.
Láska, sliby, klam
důvěra
je nedostatkové zboží.
Nevidím cestu
nevím kudy a kam
jsem jedno velké
bezradné
KUDYKAM.

Beznaděj jedné touhy
Březový hájek tiše šelestí
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do šerosvitu noci.
A Káně
něžně znavené
po jídle odpočívá.
Touha mne sužuje
tak beznadějně marná.
Touha pouze
po té idyle.

Migréna
V uších mi hučí migréna.
Čekali jste
skučí meluzína?
Tůdle.
Kašlu na rýmy.
V očích jiskřičky.
I vlnovkami můžu sloužit.
Migrénin kůň už se vzpíná.
Vyrazíme.
Zas jednou mne pokořit.

Večer nad Prahou
Petřínské lampy prosvítí
krásu večera Babího léta.
Dokonalá kulisa pro milence.
Milenci nejsou.
Jen osamělí majitelé pejsků
a běžci
řešící v mobilu
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manažerské problémy
příštího dne.

Kde jsou Ti,
kteří potřebují k životu i krásu?

Relativita času
Jen šťastné okamžiky
jsou v čase.
Právě Teď.
Ty nešťastné
vláčíme sebou
jak nesundatelný batoh.
Proč?
Snad ze strachu z opakování?

Poučení
Vztekem jsem rozhýbala
šero kolem.
Úleva.
Lítost
zbaběle prchla
a já dýchám.

Léto s dědečkem
Cítím vlhké seno z louky
za časného jitra
ještě dříve,
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než slunce
trávě rosu vypije.
Vidím ladný pohyb kosou
mého fešného dědečka.

Vzdech a vůně posečené trávy
zpěv skřivana.
Existují ještě?
Nevím nic o alergiích.
Ležím na dosud vlhké zemi
pod sebou dědečkovu vestu vonící tabákem.

Nebe plné beránků
o které nemusím mít strach.
Svačíme chléb se špekem.
Dědeček zapíjí Žitnou.
Dostávám ochutnat – naše tajemství.

Přemýšlím,
která vdova nás dnes pozve
na dobrý oběd
za posečenou louku?

Budu hlazena po vlasech
někdy dostanu novou mašli.
Hodná holčička
báječného dědečka.

Babičce,
která se zatím upřímně modlí

70

Literární Vysočina 2018

Poezie

za odpuštění
všech dědečkových hříchů
neseme bohatou výslužku.

Babičce,
která přes všechno dědečkovo hřešení
je jeho jediná.

Někdy mne večer
dědeček vezme k Černému koni,
kde krásně hraje
na heligonku.

Snad mne maminka pustí,
když slíbím,
že opravdu,
ale už opravdu nikdy více
nebudu dopíjet
červené a zelené zbytky
v malinkých skleničkách
co prý nejsou limonáda.

Může existovat krásnější léto?

Jen někdy
za horké letní noci
spánek se ztrácí
a dědečkova heligonka
vypouští
do vůně letní noci
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vzpomínky na Italii.

Matou, dětskou duši.
Proč zní pokaždé jinak?

Jindy noční zahrádkou
zní tóny jiné
Stalinovy oblíbené
tóny Suliky.

Na půdě
ve staré truhle
medailonek
s pramínkem černých vlasů.

Babičkou respektován.

Také balalajka
usedá na ni prach.

První světová válka?
Pro pětileté dítě
procházka hudebními světy.

Až mnohem později
narušena
úplně jiným vyprávěním.
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Radek Trouš

***
Na hřebu v kůlně
i po těch letech
– na duši sjeté kolo.

V řetězu vázne
kdysi smích.

***
V nehlídané chvíli
když myslel
že je sám
vykřikly za dvorem
lopaty hlíny.

***
Roztáhne záclony
a všechny je splaší.
V noci se
neslyšně snesli
shlíželi jak
kličkujeme ulicí.

***
K ovcím si vzal
tátovou svetr.
Matka se ztratila v kuchyni

73

Literární Vysočina 2018

Poezie

a psi přišli o rozum.
Na chvíli
nevěřili
vlastním očím.

***
Ptáci stříhají
padající oblohu
v letmé úsměvy.

***
Léto
znavený kejklíř po štaci
odchází na jih
bez rozloučení

za ním belhá
srpen o holi.

***
Stehlík…
Na jabloni
…
Jen pár…
Tady
tady a na lopatce
……a trochu níž…
…
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Promiň…
Na zahradu
Je pryč
……neuslyší.

***
Měla
devatenáct.
Ječmen ji
škrábal do stehen
v bezčasí
stoletých lip.
Uprostřed polí
tiše našlapovala
a když ji vyslovili
prchla jako pták.

***
Ve snu
nastupuji do vlaku
ona se usmívá
když mezi stanicemi
řvu růži.

***
Rozkročená
netuší
v sobě báseň.
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Ján Urban

Jeden život
A byl i život suchý
a lásky bez vůně
vyprahlé všechno
co vzal jsem do dlaní
byly i barvy slzami rozpité
byly i instantní emoce
a byly i brilianty - malinko nepravé
byly i facky- číhaly za rohem
byly i přímky
sem-tam i ohnuté
a nebylo všechno špatně
byly i lásky voňavé

autobusová zastávka
někde na konci světa
jízdní řády staré
už hezkých pár set let
podivné světlo co usnulo na lavičce
a stejně z něj čiší strach
jakoby celá planeta existovala
jen pro tuto budku
mlha přede mnou
raději nechci vědět co za mnou
ani co tady zůstane po mně
čekání jen o pár minut delší než věčné
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tak ať je nějaký pohyb v tomto domě
setřu prach z tabulky a čtu:
autobusová zastávka uprostřed smutku

Jak život šlapal
kudy šel
do lásek, do snů
do svědomí
řev zkušeností – čekej zradu
bolest poznání – příteli
zrovna ty!
jsi možná lehký ale bolíš
a život šlapal kudy šel
vlastně krutý kamarád
permanentní zrádce
co chutná sladce
a není věčný – bohužel

Úděl muže
Učit se, mučit se , propůjčit se,
nezůstat nikdy pozadu
splácet, přeplácet, doplácet
nenávidět milovat
dělat kompromisy
…a mít u toho všeho dobrou náladu.
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To rádo jsem koupil růže a brambory
jako bych byl
biologickým otcem samoty
kterého vlastní vůle zanedbává
jiskra v oku a brambory ve váze
už taky žádná sláva –
tu nemoc bez řečí
vyléčí
slabý dotek rtů

Mlčení o lásce
i tak může být krásně
postačí jedno objetí
slovy i ublížíš
i zatajíš
i zalžeš
dotek jen a vše je jasné
správné místo
okamžik
ucítím – co je ti

Tak pozdě?
či brzy?...
noční třeštění
inspirace co určitě přijde
trocha pomoci
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sametová kůže
a co nás minulo - počká
ať máme odvahu
vyplout do dne
…nebo do noci

Údiv úleva úděl
večerní láhev vína
doma
sám
naboso vyběhnout na trávník
nakopnout hvězdy
údiv – proč z pořezaných dlaní
kape vlastní semeno
úleva – to pouhá touha
oplodňovat
úděl – mám vlastně štěstí

Popelář
stanu se popelářem
střepy jakéhosi srdce
ztracená potence
hromada černého svědomí
pár lžiček pláče
surovost
nabyté vědomí
kopačky od děvčat
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smůla a roztřesené ruce
dlouhý spánek
krátká noc
všechno se vejde na můj vůz
a pak se vrátím, pěšky
smetištěm
bez stopy potu na čele
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Kateřina Václavů

Třikrát o děvkách
I.
Usměj se, má krásná .. děvko.
Zazpívej své óó
a zazpívej ho bez otázek.
Zakruž si bočky, zahřej .. říhni,
chceš-li.
Červená je Tvá barva očí.

A pak?

Pak se zas usměj, má drahá bezedná.
Opři se o svou vůňi.
Klekni a podaruj.
Ni obláčkových zámků
.. jsi čistá, vílo.

II.
A někdy .. někdy ta má dáma nechce víc než hlubinný výkřik.
Když se opravdu setmí,
vyleze se protáhnout do říše prazvláštních vášní.
Zakalí jas, zdivočí vlas, navlhčí..
Zmrskej mě pro vjemy.
Uřízni paži pro objem.
Sám se připoutej.
Nechť ta kouzla znovu přeskupí mě.
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Tanečky se slečnou vybraných mravů,
s děvkou hranatou kulatých tvarů ..
se sami zaplatí.

III.
Chápu, že se bolíš víc, než byla-li bys kopretinkou.
divný to motorek byl Ti dán …
chodí pešek okolo
a je na něm vskutku cosi ďábelského.
Nádechem pokorně se tázající,
s výdechem naráží v zatáčce závitní.
Pešek debilní ironický!
Chápu, že se bolíš víc, než byla-li bys kopretinkou…
ale chlast Ti z nebe nezaprší..
a achych ouvej … jak krásně se společensky nedýchá.
Zkus to, děvče – vyškrábnout si tu divnou vrtulku.
Ať se pohnu ironicky nad Tvou kopretinkující tváří.
Na louce vzdechlin Tě jistě pochopí.

Zkus to, děvče – narážet tím – ty nesdílitelným –
zatím for ever .. třeba je tam někde ďurka..

Tobě, co mě prý miluješ...
Napsala bych ti báseň,
Tobě, co mě prý miluješ.
Ale bude půlnoc, tužka mi dopsala … víno, záchod a tak.
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Ni já. To Odin, či mocný Odér,
plodná touha Bezvíčková volají Tě.
Ni já. Labyrintová s hloupým klíčkem na dně.

Vážně. Jsem jen ten červík, co se kroutí, aby mu bylo přišlápnuto.
Jsem kapka cizí duše a náročně Ti kapu.
Jsem hloupá husa, co vás všechny pohostí,
možno i Tvou soukromou female fatale býti.

Ale Tobě, příteli, své heslo prozradím.
Vím, proč nepovím a ty víš, že vím.
Otoč se na podpatku i s tou dírou a upaluj.
Na paloučku v hustém ruském – pohlaď ji a odhoď ji.
Nezaceluj, prosím.
Nechť je Ti skrz krásně profouknuto.
Mou odpovědí je ta krásná rozmazaná Kooningova.
Jsem to já, to fakt přísahám.
Tak radši ustupte, ať se nepotřísníte
nebo se z plných plic podívejte.
Je v tom propast, nad kterou sama tančím,
je v tom to rozlité víno.
Má čistá křídla a Vy jste tam někde taky.
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Na oltář světla spadla jsem.
Ni návodů tudy, kudy, Budulínku.
S lákadlem prudkých pohybů,
s průvanem nových rán.
Zase ses ukryl?
Tak si tam zůstaň.
Mám a … a tisíc důvodů,
věřit, že neuvězním.
Můj indi-pozemský háček.

Jen si mě vyzkoušej!
rozkrvácej mé hloupé zažito.
Ještě jednou mě učiň
malým večerním faux pas.
Vzdor a natruc,
znovu tam upadnu.

…
A milostnou báseň napiš o tom,
že jen tak se daj poznat hloubky hlubokých..
Nenávidím tě,
Dno utápěčský,
a miluji v tobě
svůj lehký krvácející tón.

…
Já Tě beru, má hrátko nové dimenze.
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Pak jsem tu tedy správně v tomhle okamžiku.
Čistý barvy kdesi pošly …
no neva …..
A ty je slyšíš ve mně znít?

…
Bože, to je krásný, jak mě laskáš.
Nakonec postačí, když dáš.
Tak na tohle jsi mě dostal!
Krátká perioda – dobrá perioda.
Jen mžitky Tvých prstíků, můj drahý fyzikáři.

Nakonec postačí, když mě budeš laskat.
A pak se vyměníme.
A pak .. kdepak!
Příliš krátké!
Kdesi jsem slyšela … že fyzika se nerozpadá.

A úplně nakonec postačí, když dáš.
pidi světlo černých děr.
Nekonečných chvilek laskacích.
Protáhni je do všech stran.
A pak se vyměníme …
No jo, budeš se mi moci pousmát..

…
Závodíš se svým vlastním srdcem?
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Kdo pozná, na který metě jste?

…
Až tě donutí ocenit se.
A že ti to zlomí pero.
A že jsem to kdesi na začátku tušila.
Já veliká bojovnice a co ji všechno nezlomí.
Jediný teskný hlásek
jedině v hlubině.
Ani mámy ani táty.
Láskooooo, jseš to ty?

…
Cítím, Kateřino, jak se umíš roztančit v tisíce tvářích.
A mám to potěšení být Tvá bezejmenná.
Pojď si hrát, má drahá přítelkyně.
V kroužku divoké konvergence.
A zkuste nám popsat to blbý slovo.
Každý poloměr má šanci, a ještě něco navíc.
To bude vono. Že jste tohle nechtěla?

86

Literární Vysočina 2018

Poezie

Marek Veverka

-bez názvuSaněmi sjíždím
Nekonečné kopce
Tvých bledých rtů
Zhora nať shlížím
Krůčky v sluni
V ráji tvých snů
Já hlupák
Nevšiml si
Samozřej chmur tvých posledních dnů

Nebe
Temná noc
Bezútěšná noc
Hvězdičky na nebi
Na hůře temné
Jako světlušky
Světlušky lásky svítí
A s úžasem ve tváři
Pozorujeme to divadlo
S lunou v hlavní roli

Květiny
Kdo seřezal ty květiny
S květy mořem slz politými
Že doplňují se jak udy
Ta voda a ty květiny
S posmutnělou bledostí
Stárnou nezpětně
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A jak chudáci proti jejich vůli
Plavou v tom moři slz
V té hliněné váze
A vadnou
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Martin Voráč

Ovečky
Ze stáda ztracené
nikým nehledané
Bez pastýře...

Kde jste?!
Kde jsou?
Kdo se ptá?
Ptá se vůbec někdo?
Chybí někomu?!

Nezanechaly na této planetě
ani slaboučkou uhlíkovou stopu
zemřely v lůně matky ...
Nikdy nevezmou tátu za ruku ...
a mladý ekoterorista se z toho raduje

Hluší.
Nikdy neslyšeli
co jiní mluví.
Proto je nadále milují...
Znajíce jen dokonalé Ticho.

Němí.
Nepromluvili ani jedno slovo
se svými blízkými.
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Tedy - neublížili.
Mluví za ně jejich činy.

Nevidomí.
Nikdy neviděli
tvář milovaných,
vidí však
co jiní nevidí.
Srdce.

Bloudící.
Mnozí,
a jen někteří našli cestu ...
Domů.

Spoluobčané.
Miliony jich odjeli v dobytčácích na
"konečné řešení jejich otázky"
jen pár se jich vrátilo ...
Bez odpovědi!
Sami se stali otázkou.

Mnozí mrtví v dějinách se znovu narodili
mnozí živí mrtvými zůstávají
po celý svůj život.
Jen několik lidí
neumírá

90

Literární Vysočina 2018

Poezie

ale jdou rovnou do nebe ...
Týká se to i tebe.

Ovečky.
Ze stáda ztracené
nikým nehledané?
lidmi opuštěné?
bezejmenné?
bez tváře?
bez pastýře ...

Nebo přeci?

Dal jsem si inzerát:
Hledá se Pastýř. Zn.: nás všech

Faraonův výslech
Krev ze tvých rtů
po kůži hrudi stéká
kape do bílého mléka
had svou kůži svléká …
Paranoia vztahů
lásku neobléká.

Běloba strachu
ústa plná prachu
a nos plný pachu
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stupidních tyranů.
Zem plná hrachu
charaktery v krachu
poslyš, bývalý brachu …

Nevnímáš mlčení
ani mše zvonění
v uších umíráčku bušení
a další mučení
ve špatný sen se promění
jak dějiny umění
co nemají konce …

… masa plný hrnce. Mít.
Nebo zvěří honce být.
Či nebýt?

Věčná otázka.

Věčná odpověď: „Vstříc Kristu hleď! Teď.“

Děti rozvodu
Jsme děti rozvodu
a sedíce na schodu
kostela po ránu,
v poledne, večer,
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kouříme trávu,
pomlouváme mámu,
co strará se jen
a nemá čas,

a fotr zas,
byl včera pod vobraz,
a na dotaz odpověděl ručně.
Tak jsem vypad stručně,

na schody kostela,
(k nohám věčného)
když v srdci se setměla,
naděje na změny.
Nebo snad přece

- kostelník, nebe (se) otevře
a nebeskej fotřík s mamkou
řeknou: "Tak ahoj, jak se máš …?"
"Pojď dál … a najez se …
povídej, co a jak … večer
bude pohádka na přání … a pak,
tak dobrou noc … pohlazení
… pusa! A sen ..."

A ráno, ráno teplý kakao ...
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"Fakt, až tak?"

Lenochod
Lenochod šel na záchod,
lezl jako o život.
Jenže než krok udělal,
do kalhot si nadělal …
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Anna Hrbáčková

Lucky Boy
Co za to?
Co za co?
Co za to, když tam půjdu.
A co za to, když tam nepůjdeš?
Dej mi stovku.
Mám jen dvě.
Tak mi dej dvě.
Tak na.
Tak jdu.
Tak jdi.

Vzala Komenskýho a zamířila na bar nadělit jim něco dobrýho.

Co to bude?
Mám depku. Co je na to nejlepší?
To záleží, jestli je to kyselej problém, hořkej problém…
Problém je, že všichni lžou.
A na tos přišla až teď?
Tak mi dej GT. To bude tak akorát.
Co ti proved?
Má ženu a malý dítě a spí se mnou.
Já se mu ani nedivim.
Jak jako?
Ta jeho ženská je děsná. Dřív sem s ní chodil.
Aha.
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A proč s ním spíš ty?
Protože…já vlastně ani nevim.
Tak až na to přijdeš, tak dej vědět.
Jo, to dám.
Neřeš, to je na podnik.
Dík. Ve středu se stavim vyleštit nějaký sklo, jo.
No, moc to s tim leštěnim nepřeháněj.
Ty si fakt vtipnej.
Já vim.

Otočila se a s dvěma třetinkama plnýma ledu, okurek, ginu a toniku zamířila zpět k Tomášovi.

Na, tady máš.
Co to je?
To nepoznáš? Gin a toník.
Chceš tu okurku?
Jasně, sem s ní.
Klidně si vem i to brčko. Teda obě dvě.
A led mi nechceš dát? Tak já nevim, to jsem ti měla raděj vzít pivo nebo co?
No asi jo.
Ty seš fakt blbej.

Nezasmála se. Ani on ne.

Tak ještě jeden GT.
Takže nepřestal lhát?
Spíš začal ještě víc.
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A pro něj nic?
Ne.
To si nesmíš tak brát.
Jak jako si to nemám brát?
Chlapi jsou sráči. Jde jim jen o jedno.
To říkáš jen tak. Dyť to není pravda.
Ale jo, je to pravda. Jsme hnusný věčně nadržený hovada. Všichni do jednoho.
Ajo.
No jo. Sorry, že ti až teď otevírám oči.
Tak mi dej dvojitýho.
Neměla bys tak pít.
Neměl bys mi tak nalejvat.
Stav se už v úterý.
Proč v úterý?
Protože ve středu tu nebudu.

Připili si spolu na baru. Ona GT, on panáka jégra. Pak vzala svou sklenici a šla zase zpátky.

Tak kdy ji kopneš do prdele?
Co prosím?
Co prosim, co prosim. Proč se furt tak blbě ptáš?
No já jako nevím co teď jako vlastně…
Žádný nevim, žádný vlastně. Furt jen slibuješ a furt se nic neděje.
Ale chápej, Eliška je ještě malá, to je teď prostě blbý.
Eliška je malá. Ještě nezačala chodit. Už začala chodit. Ale padá. Roste jí první zoubek. Bolí to. Roste jí
druhej. Zuzanka kojí. Zuzance se přestalo dělat mlíko. Co tam budeš mít příště?
Terezo, ty vole…
Co prosím?
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Facka.
Po facce pondělí.
Po pondělí úterý.

Ahoj Pavle.
Ahoj Terko.
Vypadáš blbě.
Já vim.
No…tak co tam máš? Co Tomáš?
Co co?
No jak to jde?
Došlo to.
Jak jako?
No dopadlo to. Fackou.
Jak jako fackou?
Fackou. Prostě přiletěla.
Z jaký strany?
Kde máš hadru?
No počkej počkej.
Z jaký asi.
Z tý tvý?
Ne, z tý jeho.

Tomáš a Zuzana a Eliška usínají v jedný posteli.
Tereza leští sklenice od vína.
Zuzaně se začne dělat mlíko.
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Pavel míchá GT. Dvakrát. Dvojitej.
Tomáš lže dál. Potajmu píše Tereze.
Eliška v noci brečí.
Tereza má vypnutej mobil.
Pavel míchá další GT.
Zuzana Elišku uspává.
Tereza dá pusu Pavlovi.
Tomáš myslí na Terezu.
Elišce roste další zoubek.
Pavel zavře bar o hodinu dřív.
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Krzysztof Rejmer

Krobián
Nateklej a namodralej obličej, krví podlité oči jako u bejka, postava mirně zavalitá, tělo svalnaté, pivní
mozol, mohutné hýždě, křívolaké a úzké nožičky. Dýmka v zažloutlých zubech. Pořád řve jako tur. To
měl by bejt hostinský? Sakra! Prostě krobián. A pyknik. Podle Kretschmerove morfologické typologie
temperamentu. To se ví.
V hospodě baví se dva štamgasti.
„Vole! Co je s tebou? Dneska seš nějakej divnej. Na co si myslíš?”
„Zajímá se, vodkud von pochází, ten naš starej hospoda?”
„A proč?”
„Proč co?”
„Proč tě zajímá, vodkud von pochází?”
„Von nám čepuje tady pivo, a na nás řve, bude už téměř dvacet let, já píjím to pivo a sedím jako myš
pod koštětem stejně dlouho, a ty taky. Když křičí «zaverečna!», jdu si pokorně domů, a ty taky
pokorně jdeš ven, vole, a vůbec netušíme voba, vodkud von je, ten naš starej hospoda.”
„A co na tom zaleži?”
„To není v pořádku.”
„Asi z Laponska...”
„To není možná. Laponec bylby útlejší...”
“Řekl jsem z Japonska, ty vole, pouze současně jsem polkl pivo, to seš špatně uslyšel.”
„Z Japonska? Ale to taky není možná! Japonec je stejně hubený jako Laponec! Jedno písmeno vem na
lehkou váhu.”
„Jistě, to si piš! Ale jenom ženska! Japonka stále pije zelený čaj. Přece, vole, každý to ví, že se od toho
hubne. A to není všechno. Vona pije čaj a medituje jak rozluštit haiku.
„Haiku?”
„No, jó. Haiku. Tentokrát dobře seš uslyšel. To je takova japonská básnička a zároveň obtižná
hádanka. Zpočátku vypada to možná pěkně blbě, ale v tom je patrně nějaka vyšší filosofická múdrosť.
Vontologická. Například – dej si pozor – něco takového. Jmenuje se to «U Víta»:
Studí na dotek
Oblýskané sedátko
ve zpovědnici”
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„No, to je ale pěkná ptákovina. Ženské mají smysl pro nesmysl. Myslím, že tato žena je netykavka, a
přesto chce sbalit kněze, jenže vona ještě sama toho dobřé neví. Pro mě je to úplně zřejmé, je to
obyčejná sranda, žádná hádanka. Nic víc... A co japonští chlapi?
„Muži cvičí sumó, to v japonštině znamená zápas. Nejprve několik let jenom žerou, protože hubený
nemá šanci vyhrát. Vepřo, knedlo, zelo, sushi, plzeň… Vepřo, knedlo, zelo, sushi, plzeň... A tak dále.
Od rána do noci. Šest až deset let. Pak každý přikrčí se jak na zachodě, a jeden na druhého strašidelně
se dívá. Docela jak tenhle naš hospoda na nás! Cílem zápasu je vyřadit protivníka z dalšího boje. To je
opravdové umění. Ve středověku v Japonsku tenhle zápas stal se součástí vojenského výcviku.
Vítězem je ten, kdo...”
„Nech toho, vole! Chápu, co chceš říct. Je to hnusné!
„Ale nechápeš! Je to jiné, než si myslíš!
„Posečkej, vole! Voni, tim myslím těch Japonců, nepijí pivo, jen sake!”
„Sake? A co to je?”
„To je rýžová pivo...”
„Dobře, tady sake.”
„Nekecej... A co chmel?”
„V tom je, mýšlím, ten háček. Voni dávají tam místo chmele nějaké mořské řasy.”
„Ksakru, toto není vhodné pro pití! Jistě, že je to nezdravé!”
„To máš pravdu. A proto voni po třetím pivu dělají seppuku.
„Cože?”
„Vypada to poněkud jako domácí zabijačka, ale místo prasete muž poráží sebe sám. Voni totiž
otevírají si břicho krátkým samurajským mečem, aby odstranit tyto mořské řasy. Jakmile takový
Japonec už roztrhne si panděro, co kvůli jeho velikosti není jednoduché, ihned nějaký pobočník
usekne mu hlavu velkým samurajským mečem. Pro obě je to velká čest. A tyto řasy jsou opět k
použití, dnes říká se tomu: recycling.”
„Nekecej! Asi se pobliju!”
„Pane Bože, to snad ne!”
„Ale jó !”
„Hospodo! Dvakrát slivovice! A honem!”
„Sakra! To vy jste nemohli, parchanti zatracení, říct mi to už hned, když jste přišli?! Teprve teď?
Myslíte, že mám další pár nohou? Hovada, hnusná hovada! Hergot! Tady není žádná rychlá služba! To
je hospoda, pánové, ho-spo-da opakuju, abyste to pro budoucnost věděli! Pohodlné místo pro
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posezení či odpočinek. A pokud se vám tady moc nelíbí, tak dveře máte otevřené, jsou zde dvě další
hospody.”
„Slyšíš, ty vole, jak von už na nás zase řve? Jako vždy. Japonec nebo Laponec, je to prostě krobián.
Bacha, příteli, povídám ti, dej si bacha. A prosím tě, nezvracej tady. Počkej, pujdeme ven, ulevíš si
teprve za rohem. Von pod pultem drží kartače, koště a ušpiněné hadry. Přinutí nás, a budeme do
večera čistit jeho podlahu. Neuvěřitelné, jaký je to krobián!”

Pohádka
Byl jednou sedlák. Ani on byl bohatý ani chudý, ani silný ani slabý, ani velký, ani malý. A měl ten
sedlák chýše. Ani ona stará, ani nová, ani prostorná ani úzká, ani v obci, ani na samotě. A měl on v
této chýši kamna. Ani ona v letě hřála ani zábla zimou, ani na nějí dalo se vařit ani za ní dalo se spát,
ani měla ona rošt, ani kavku v komíně. A měl ten sedlák kůňe. Ani ten kůň vraník ani šedák, ani byl on
pro orbu, ani do jízdy, ani to kůň ani osel. A měl ten sedlák ještě krávu. Ani ona strakatá ani červená,
ani ona mlečná ani řvoucí, ani měla ona vemeno, ani měla rohy. A měl ten sedlák slepicu. Ani ona
zakdákala ani zakokrhala, ani mu nesla vajíčka ani mu je krádla, ani ona byla na polévku, ani na
prodej. Také měl ten sedlák pole. Ani to pole skalnaté ani písečné, ani pod žito ani pod erteple, ani on
je obdělával ani ono leželo ladem. A měl ten sedlák knihu. Ani ona kostelní, ani kacířská, ani to byl
kalendář, ani zpěvník, ani v ní byly pismena ani obrázky. A měl ten sedlák pantátu a panimámu. Ne.
Bohužel ne, žádní rodiče to už ten sedlák neměl. Ale tento sedlák měl přece choť. Ani ona byla chytrá
ani hloupá, ani robotná ani líná, ani mladá ani stará. A měl on s tu choti dceru. Ani ona hezká ani
ošklivá, ani ona na vdavky ani pro Kristuspána, ani to holka ani to kluk. Takovy to byl sedlák. Finito
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Petr Balada

Selfie
Stál a díval se na padající list, dokud ten mu bázlivě nezavadil o rameno, jako to dělávají děti
při hře na honěnou, když se bojí, aby hned nedostaly babu zpátky. Taky ji hrával. Obtloustlý malý
korkový špunt.
Koruna stromu zašuměla. Prsty listů ho zasypávaly doteky, o které nestál. Zavřel oči.
Když je znovu otevřel, bylo po všem.
Pokračoval v cestě. Lámal suché paže, rozrážel upadané dlaně.
Telefon po prvním zazvonění zahodil. Ve skutečnosti jen vypl zvuk. Naštvaný na les, že se
nechá rozbíjet civilizací. Naštvaný na sebe, že je pořád idealista. Naštvaný na Zuzku, Lenku a Julii, že
se nechal ovlivnit.
Těžknul mu krok. Bláto se spojilo se vzpomínkami.
Vypuštěný rybník smrděl. Poslední hejno divokých hus se ladně vzneslo. Labuť, co zůstala, do
týdne zemře. Hodil po ní kamenem. Přišla blíž. Rákosí se naklonilo ke břehu. Vypuštěný rybník
smrděl.
Očistil si o stavidlo boty. Cítil se líp. Prach zůstal.
Někdo na druhé straně zapískal. Pak štěkot. Zase písknutí, zase štěkot. A poslední hejno
divokých hus se ladně vzneslo
Byla tam cesta a pár chat. Tam na té druhé straně, co štěkal pes. Do jedné se vloupal.
V sedmnácti na to ještě měl. Teď už by tomu ani nedokázal zabránit, kdyby šel kolem. Ať si každý
děla, co chce. Je svoboda.
Z lesa se ozval křik dětí. Snad na ně spadne strom.
Vyfotil si zblízka labuť. Nevydržela pózovat. Snímek byl rozmazaný. Vypadal dobře.
Přes hledáček bloudil okolím. Všude jen špatná kompozice. Nic, co by stálo za kousek paměti.
Přiblížil si pohozený kus hadru visící na suché větvi místo malin. Rukáv od košile.
Chlápkovi, který seděl u rybníka, bylo teplo, a tak si utrhl rukáv. Uprchlého vězně kličkujícího
před honitbou zadržel agresivní keř. Vrah snažící se ukrýt mrtvolu si vybral tu nejhorší zkratku do
lesa. Podivín zdobící. Agresor ničící.
Malý rukáv chlapecké košile. Pedofil zatahuje chlapce dál od očí svědků. Podobný vzorek nosil
otec.
Posunul objektiv jinam. Zpátky na umírající labuť. Třeba je to její práce. Zobákem si čistila svůj
hrob.
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Zuzka nosila jeho košile a říkala tomu splynutí. Lenka nosila jeho spodní prádlo a říkala tomu
fetiš. Julie nosila jeho dítě a říkala tomu zkurvenej osud.
Děti vyběhly z lesa. Chtěly vyfotit. On nechtěl. Nevzdávaly se. On nechtěl. Hodily po něm
kamenem a utekly. Labuť se zdála být klidnější. Opustil ji.
Zbrázděné pole přecházelo na obzoru v oblohu. Tmavě hnědá do světlé a výš do zakouřené
hospody.
Dráty vysokého napětí jako čárky za každé vypité pivo. Účet, prosím! Ale platit nebudu. Mé
svědomí je savo.
Natáhl do nosu vůni podhoubí. Zapátral pohledem na kraj lesa. Všude samé listí. Mohl by ho
klackem rozhrnovat, ale vlastně nechce vidět, co je pod ním. I zvědavost má už za sebou.
Možná, kdyby existovala na foťáku funkce označená piktogramem houby, která by je
umožňovala najít. Plácek pokrytý listím se na fotografii promění v rodinnou idylku hříbků. Hledači
lysohlávek maskováni členstvím ve fotografickém kroužku.
Prohlídl si nabídku režimů u svého přístroje. Houbičku nenašel. Nastavil dámu v klobouku,
zamířil do vlnobití hlíny a nic.
Z místa odkud přišel, se ozvalo zpomalené hřmění padajícího stromu.
Pokračoval v chůzi. Blížil se do bodu, od kterého se přestane dívat pod nohy.
Minul rozkymácený plaňkový plot zahrady. Kdysi domestikované jabloně se navracely ke
svému divokému zimnímu já. Vítr mával jejich přerostlými dredy. Zbavoval je posledních kousků
konzumu. Šlachovité růže zápasily s šípkem, zatímco slunečnice se smiřovaly s prohraným bojem o
léto a hlavy jim z pocitu marnosti klesaly níž. Ale možná se jen chtěly podívat, jak vysoko vlastně od
země narostly a už se nenarovnaly. Luplo jim ve stonku.
Na brance byl namalovaný čtyřlístek. Nikdy skrze ni nešel. Vždy se protáhl prostorem
chybějících prken. Čím víc byla zahrada v rozkladu, tím raději do ní vstupoval.
Bál se dne, kdy ožije. Kdy ošklivosti budou násilně vnucovány estetické hodnoty. Krása není o
původu, originalitě, samovolnosti. Krása je umělohmotný konstrukt naší představivosti o ideálním
světě.
Dokonce uvažoval o koupi. Vyhledal si na internetu aktuálního majitele. Zjistil, že je po smrti.
Jak jinak. Dědické řízení dosud probíhá. Když zemřel jeho otec, nechal všechno propadnout státu.
Vědí růže, že ten, kdo je zasázel, zemřel? Prodlouží se kořeny rostlin, aby se s ním mohly
spojit?
Procházel se po pozemku. Tady natáhne houpací síť. A v tomhle místě stluče chatku s velkou
zastřešenou terasou. Pozoroval by z ní, jak odletí poslední plotová laťka a zahrada pohltí les.
Bylo to jediné místo, kde se bál přiložit fotoaparát před oko. Usmyslel si, že pokud by pořídil
jediný snímek, všechno zmizí.
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Zaslechl vrzání kola. Přikrčil se. Nedýchal. Zavřel oči. Když je znovu otevřel, bylo po všem.
Nechal se obestoupit stromy a vzhlédl. Daleko od zahrady. Kousek od pěšiny protínající les,
po které před pár vteřinami dupal běžec s kapucí přes hlavu, aniž by si všiml, že je pozorován a focen.
Všechny větve se zdály strnule stejné. Ať už po sobě sahaly, odkláněly se, proplétaly, trčely
vzhůru, klesaly, postupně umíraly. Přišly mu fádní.
Vybral si jinou partu kamarádů, co si byli vnuceni. Hned věděl, že jsou ti praví.
Mačkal spoušť, aniž by nafocené snímky kontroloval. Chtěl se vyhnout zklamání.
Shodil ze zad batoh. Nechal ho padnout do mokrého listí a několikrát na něj šlápl, když
s hlavou vztyčenou hledal ten správný úhel. Točil se do kola. Poklekl k modlitbě. Nepřestával.
Pravidelně oddychující běžec dokončoval další okruh v protisměru. Zdálo se, že jeho kapuce
změnila barvu.
Opatrně položil přístroj na zem. Rozepl batoh a vytáhl silný konopný provaz zakončený
utahovací smyčkou.
Potěžkával ho v ruce. Přemýšlel, kterou větev si vybrat. Byl z té nabídky nervózní. Jako když si
jde kupovat oblečení a v obchodě místo jedné mikiny se mu jich vnucuje pět.
Zuzka s ním ráda nakupovala, říkala, že ho tím kultivuje. Lenka s ním ráda nakupovala, jen
pokud si odnášela víc věcí než on. Julie ráda nakupovala bez něj. Všechny tři bez vkusu na mikiny s
kapucí. Buď mu byla tak těsná, že si pod ní nemohl dát ani tričko, nebo měla mizernou barvu a potisk.
Julie nesnášela kapuce. Vedli spolu diskusi na téma nezdravého ponoření do své vlastní identity,
kterou zakončila poznámkou, že každé utahování šňůrek od kapuce je malé oběšení. Malá smrt při
orgasmu ji děsila o dost méně.
Tak jo, bude to tahle. Rozhoupal lano a přehodil přes větev, pod kterou musel stát na
špičkách, aby dobře utáhl uzel.
Poodstoupil.
Sebral ze země fotoaparát a chvíli s ním manipuloval. Hledal správné nastavení.
Znovu se podíval na oprátku. Udělal zkušební snímek. Vždycky měl rád realitu na zkoušku.
Přišla mu opravdovější. Snažil se to vysvětlit Julii. Pokývala hlavou. Dohodla se, že první těhotenství
bude jenom na zkoušku. Na pár týdnů zkušební zkurvenej osud. Jeden nenarozenej krátkej život proti
třem otrávenejm dlouhejm. Misky digitálních vah.
Dohořívající podzimní světlo mu vyhovovalo.
Stoupl si pod oprátku. Provlékl hlavu okem. Rukou urovnal vlasy. Naposledy zkontroloval
zrcadlovku. Natáhl s ní ruku před sebe, usmál se do objektivu a stiskl spoušť.
Zavřel oči.
Když je znovu otevřel, bylo po všem.
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Maxim XXL
Ten den jsem měl odpolední, od rána jsem stihnul vyluxovat, umýt auto a odvézt ho do opravy. Pro
zbytek rodiny jsem uvařil oběd, už zbývalo jen nakoupit něco na zítra. Když jsem podruhý vycházel
z domu, šmírovala u vchodu ta baba ze čtvrtýho a dělala, že pleje záhonky. Dokonce mně odpověděla
na pozdrav, jakoby jsme byli nějací kamarádi. Já se ale rozhodit nenechal, protože jsem moc dobře
věděl, že u ní je to pokaždý jinak. Před Maximem jsem pochopil, že bych asi udělal líp, kdybych se mu
pro dnešek vyhnul. Nedostatek košíků mě sice varoval dost jasně, ale já se sem vlíknul v tom šíleným
vedru, a tak jsem se rozhodnul, že to zkusím přežít. Když se ke mně blížila paní s jediným prázdným
vozíkem, stály už za mnou tři další a byly tak nažhavený, že jsme se o něj málem poprali. Uvnitř
nebylo k hnutí. U automatu na flašky přešlapovalo sedm pupkatých chlapů, každý s basou prázdných
lahváčů. Jednomu z těch břichatců se flaška se speciálním uzávěrem pořád vracela a on se s tupou
bezradností ohlížel po nás: „To přece není možný… Dyť sem jí koupil tady…“ „Milej pane, existujou
lahve vratný a nevratný. A tohle je ta druhá.“ Snažil se mu vysvětlit pupkáč, co stál přede mnou. „Ale
dyť sem jí koupil tady…“ Opakoval ještě několikrát vyděšeně ten první, než to konečně vzdal. Po čtvrt
hodině čekání ve frontě mi displej oznámil, že ani já nemám to správný sklo a také moji jedinou lahev
vyplivnul ven. Vyhodil bych ji do koše, ale nikde žádný nebyl, tak jsem ji odložil do rohu u vchodových
dveří. Stál jsem teď s pojízdným košíkem u turniketu a rozhlížel se, kudy se prodrat dovnitř. Davy
zpocených lidí a stříbrných vozíků, proudily supermarketem, jako dravý řeky a nad tím vším se
vznášela vtíravá melodie nasládlýho popu. Vzrušený hlasy nakupujících připomínaly hukot vosího
roje. Lidi do sebe vráželi nákupníma košíkama jako býci při koridě, v oddělení se zeleninou se dva
důchodci přetahovali o okurku a jedna zmalovaná paní v červený paruce křičela na jinou, že ona měla
ty jahody v ruce jako první. Popojel jsem k zeleným bednám a sáhl po vyhlídnutým rajčeti, ale
pěstěná ruka se zlatými prsteny byla o zlomek sekundy rychlejší. Postarší dáma po mně jen hodila
výhružným pohledem. Opatrně jsem se přesunul o kus dál. U beden s mrkví bylo taky plno, tak jsem
košík zaparkoval u regálu s drogerií a šel si navážit zeleninu. „To ste ušetřil, cóóó?“ Ozval se za mnou
přísný hlas prodavače, když jsem odlomil mohutnou stopku z už tak dost předražený papriky a položil
ji zpátky do bedýnky. „Hoďte to laskavě aspoň tady do toho koše. Ty tu máme pro takový… jako ste
vy…,“ zařval a nechal se znovu pohltit řekou barevnýho oblečení. Nákupní horečka okolo mě se na
okamžik zastavila a já cítil bulvární zájem o moji osobu. V rozrušení z tý nečekaný pozornosti se mi
nedařilo najít na váze honem ten správný symbol a dav za mnou začal nenávistně syčet. „Můžu?“
Usmála se na mě sympatická blondýnka a stiskla čtvereček s obrázkem papriky, který jsem měl celou
dobu přímo před očima. Potom mě pohladila po rameni tak, jak se to dělává opožděným dětem.
Vrátil jsem se ke svýmu nákupnímu košíku. Přesněji řečeno vrátil jsem se na místo, kde ještě před
chvílí stál můj vozík. Teď jsem tam stál jenom já s pytlíky navážený zeleniny. Rozhlížel jsem se, jestli u
někoho nepoznám ten svůj, ale bylo to marný, všechny vypadaly úplně stejně. Ještě chvíli jsem do
sebe nechal strkat, než mě hlavní proud začal unášet směrem ke košům s pečivem. Stal jsem se
malinkou částí dlouhého hada, jehož pohyb se náhle zastavil. „No jo, to zase zdržujou vochutnávači,“
správně odhadla jedna ze zkušených zákaznic, stojící teď v koloně přede mnou. Lepkavá hudba, před
kterou nebylo úniku, nepříjemně zesílila. Stoupnul jsem si na špičky a zahlédl klubko hladových mužů,
obléhající pultík s rozdrobeným chlebem. Jejich ohnuté hlavy se pravidelně pohybovaly, jakoby to
byly hlavičky nějakých ptáků u krmítka. Ochutnavači se cpali chlebem a zdálo se, že nesouhlasné
mručení davu vůbec nevnímají. Jen někteří psychicky méně odolní si začali kousky chleba spěšně plnit
kapsy. Konečně se had znovu pohnul a my se pomalu plazili vpřed. Ruce jsem měl plný a tak jsem se
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jen prodral kolem vyzobanýho krmítka a s bezmocnou lítostí minul pult s uzeninama. Vlevo ode mě,
kousek od krabic s čokoládama jsem zahlídnul opuštěný vozík. Nějak se mi podařilo vypadnout
z hlavního proudu. Vozík vypadal úplně jako ten můj, jen ta desetikoruna v něm už nebyla. Najednou
jsem si vzpomněl na toho zarostlýho chlápka, který mě sledoval, když jsem jí tam dával. „Dávejte
sakra pozor!“ Ozval se výkřik odněkud zdola. Teprve teď jsem si všimnul, že na zemi pode mnou leží
nějaký muž a schovává si pod regál s piškotama jednu Ramu za druhou. „Děte si pro svojí,“ kouká na
mě ten ležící chlápek, jako kdybych mu ji chtěl vzít. „Sou za půlku, ale jen tři kusy na osobu. Tak
sebou koukejte hodit. A dejte si to, kam chcete, ale u piškotů je to moje.“ Noty popovýho zázraku
neuroticky poskakovaly po reklamních sloganech všeho toho strakatýho zboží a bez přestání útočily
na můj nervový systém. Snad to byla nějaká vnitřní sebeobrana, ale přistihnul jsem se, jak si tu
přiblblou melodii začínám pobrukovat. V tý souvislosti mě napadlo, že už jsme všichni tak trochu
zešíleli. Ten vykuk, co ležel na podlaze, mě musel nějak infikovat, protože jsem se vydal směrem
k oddělení se zlevněným zbožím. Po Ramě zbyly na zemi jen vyrabovaný krabice, tak jsem si jako
náplast na zklamání přihodil do košíku kyselý mlíko, poněkud vyschlou makrelu a patku ztvrdlýho
sýra. Všechno s prošlou lhůtou a všechno za půlku. „Á pán kupoval v tuzexu!“ zvolala pokladní na můj
vkus až moc hlasitě, když načítala slevu. Sotva jsem zaplatil, už u mě byli. Dva černí šerifové, každý
z jedný strany. Táhli mě i s košíkem někam dozadu, že prý si to tam vysvětlíme. Potom mně přehráli
zpomalený záběry, jak odkládám tu flašku u vchodu, jak ulamuju paprice stopku, a prodavač na mě
něco křičí, a nakonec bylo vidět i to, jak si beru ten opuštěný vozík. Menší z těch dvou při tom někam
volal, že už asi dopadli vykradače košíků a co mají dělat dál. „Jasně, osobní prohlídku,“ horlivě
přikyvoval, jako kdyby jeho nadřízený byl ukrytý přímo uvnitř vysílačky. Co nastalo potom, by nebylo
nic příjemnýho, ani kdyby u mě hledali drogy, a popisovat se mi to nechce už jenom proto, že
nezaručím, aby to někdo nečetl před desátou. Přitom jim stačilo najít u mě blbou desetikorunu. Mý
jediný štěstí bylo, že jsem u sebe žádnou neměl. Ty dva ta skutečnost ale ještě víc rozzuřila. Vedli mě
kolem pokladen jako nějakýho zločince. Menší mě táhnul za ucho, a jak jsem se musel předklonit,
abych si ho neutrhnul, větší mě zezadu poháněl obuškem. Pak mě donutili zvednout tu flašku u
vchodu a pod jejich dohledem jsem ji musel venku hodit do kontejneru se sklem. Na rozloučenou se
mi drze posmívali a poznamenali, že jestli příště nenakoupím aspoň za tisícovku, ať se tu radši ani
neobjevuju. S těžkým batohem na zádech, v každé ruce igelitku, spěchal jsem domů. Když jsem přes
stékající pot na chvíli oslepnul, zastavil jsem se uprostřed chodníku a odložil igelitky na zem, abych si
otřel oči a podíval se kolik je hodin. Moje hodinky byly v čudu. Čert je vem, povídám si, mám přece
mobil. Já si ale v tu chvíli opravdu myslel, že ho ještě mám. Potom jsem si vzpomněl na tu
nedůstojnou prohlídku a peněženku už jsem ani nehledal. Zpátky do reality jsem se vrátil právě ve
chvíli, kdy se mi vyhýbal houf zahraničních dělníků. Dav odšuměl a já se shýbnul pro igelitky. Těžko se
to chápe, ale když jsem zjistil, že už mám jen batoh, radoval jsem se, že budu aspoň dřív doma.
Dokonce jsem se rozběhl, abych nepřišel pozdě na odpolední. Po tom ponížení se šerifama jsem si
chvíli připadal jako hrbatý, ale nakonec jsem se znovu napřímil, a když jsem procházel kolem tý baby
ze čtvrtýho, která tu pořád ještě předstírala, že pleje záhonky, cítil jsem se už zase jako normální
člověk. Ze samý radosti, jak jsem to nakonec všechno zvládnul, jsem se na ní smířlivě usmál. Schválně
se pomalu a ztěžka narovnala, a jako když jed ukapává, povídá: „Jó, vy se máte nejlíp. Pořád si jen
někam jezdíte, nebo se procházíte… Ta vaše žena, to musí bejt chudák. Jestlipak jí aspoň taky někdy
s něčím pomůžete?“
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Adéla Černá

Poutník
Neměl jméno. Anebo ho možná měl, ale nechával si ho pro sebe, a tak se do lidského povědomí
zapsal jako bezejmenný – což by, jak sami jistě uznáte, nebylo zrovna praktické označení pro nikoho,
natož pro něj.
Vzhledem k tomu, že on sám se odmítal představovat, a to jakýmkoli jménem, ať už smyšleným nebo
tím, které mu věnovali jeho rodiče (protože přece musel mít rodiče, ne? říkali si zaraženě lidé, jež ho
už potkali, přestože si k němu ne a ne představit dva moudré obličeje s podobnými rysy), v jeho okolí
se brzy zažil jako Poutník. Kdybyste ho spatřili, i vy byste snadno pochopili, proč je pro něj jméno
Poutník tak příznačné.
Drobná útlá postava, plochá chodidla, odřené kotníky, ruce plné modřin a bolavých puchýřů, snědá
tvář ošlehaná větrem a hlavně ty staré, až moc staré oči. To všechno dohromady a ještě víc bylo
nejčastěji nasoukané v mdlých pytlovitých hadrech. S přibývajícím věkem si s sebou dokonce začal
nosit oprýskanou dřevěnou hůl, o níž se na svých cestách po Zemi mohl opřít.

cestu k lidem si hledal
Ahoj, těší mě, dobrý den, je to dneska ale krásný den, máte opravdu nádherný kabát. To šlo snadno,
podat pár vlídných slov, pookřát, slovo se načítá ke slovu, a než se pořádně rozkouká, najednou tam
je, na té cestě k novému (ne)známému. Typická konverzační slůvka a vřelé švitoření se postupem
času mění v dlouhé rozhovory, šeptaná tajemství a spiklenecké pohledy. Od malička byly veškeré věty
takzvaně jeho věc, jeho věrný způsob komunikace, dokud pohár nepřetekl. Písmenek bylo víc a víc a
všichni pořád mluvili, ne, ne – začali žvanit, plytce, bezobsažně. Hele, viděl jsi, jak příšerně včera večer
vypadala, rozešli se prý už dávno, všechny vás miluju už po jednom týdnu - a celé to ztratilo na
významu. V těch slovech už pro něj nebylo nic, co by mohl uchopit, co by uchopit chtěl nebo co by
rád poslal dál. Takse raději naučil mlčet.
-skrz slova
Slova se pro něj seskupila do nejapných, prázdných řečí, kdy se tak zběsile snažíte zakrýt neustále se
rozrůstající ticho mezi dvěma cizinci. A křečovitě se usmívat, neupřímně, ale usilovně, jako kdyby vás
mlčení mělo stát život. Začal se soustředit na pocity. Nezní to hloupě? Možná že ano, ale u něj to tak
bylo. Vnímal to, co lidmi otřásalo, ať už to byly vlny sympatie anebo tiché nepřátelství. Bylo to pro něj
mnohem jednodušší. Mohl ze sebe pustit všechno to, co jim chtěl říct, aniž by skutečně otevřel ústa.
Stačilo jen zavřít oči a cítit to na vlastní kůži.
-skrz pocity
Jak snadné je nechat se zlákat na cestu, kterou byste dřív odsoudili. Pocity, pocity se pro něj staly
silnou zbraní, jen trocha soustředění a bylo mu jasné, jestli se daný muž či žena zrovna utápí
v sebelítosti, očekává něco děsivého nebo se zlobí nad nespravedlivostí světa. Tolik věcí k němu
přicházelo, ať už se je lidé maskovat snažili nebo ne. Něco takového mu dalo schopnost dostat
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člověka tam, kam potřeboval. Stačí pár vhodných narážek s odkazy na to, co strašlivého/ skvělého/
nebezpečného/ jedinečného se v životě jedince právě děje, nějaké to pochopení a vcítění a bum, je
přesně na té cestě, kterou jste pro něho vytvořili, a když to uděláte dobře, ani si toho nevšimne.
-skrz moc
A jak člověk získává větší sebedůvěru, je úspěšnější a úspěšnější, alespoň tak jako byl on, než se
naděje, má klín plný zlata a stříbra. A co se třpytí, to ostatní přiláká jako psa kost. Není to zábavné
přirovnání? Chovali se skutečně tak jako zvířata, s tou výjimkou, že zvířata nelační po něčem tak
cenném a přitom zároveň tak bezcenném. Všechno šlo snadno, stačilo jen zamávat šekovou knížkou,
tuhle bankovkou, jinde zas bronzovou cetkou. Ty sápající se ruce, alespoň kus, dej nám alespoň kus
z toho, co máš, volaly, pustíme tě k nám, na cestu, která vede našimi životy, když nás necháš trošku,
trošičku tě okrást. Ohlédl se tehdy, tehdy jedinkrát se ohlédl a uvědomil si, kam až to sešel.
-skrz bohatství
Měl pocit, báječný pocit, a to po hodně dlouhé době, že konečně může začít úplně od začátku,
s čistým štítem a vzít to úplně z jiného konce. V prvotní fázi každého setkání se totiž vždycky objevují
úsměvy a to v mnoha podobách – stydlivé rozpačité pousmání, milé vřelé úsměvy říkající, ach, my už
se odněkud známe, viďte, tak povídejte, jakpak se máme, dále třeba i potěšený úsměv, který se vám
vyloudí na tváří, když spatříte očekávanou milovanou osobu. Byla to pro něj jemná cesta, křehká, ale
nádherná, vyloženě nádherná varianta, jak si získat něčí pozornost.
-skrz úsměvy
Získat si něčí pozornost znamená získat si něčí lásku. Četl to v jedné knize - zápletka, postavy i pointa,
to už je celé dávno pryč, ale tahle jediná věta jím stále rezonuje jako tehdy, když si ji prvně přečetl.
Úsměvy se přelily dál, v krásné nepopsatelné pocity, tentokrát ale pocity bezpodmínečné, nekonečné
a z každého úhlu jedině dobré. Žádná jiná cesta ho nedostala tak blízko k někomu jinému než tahle.
Ale nejenom k jiným lidem, ale taky, a to hlavně, ho navedla na cestu ke němu samotnému.
-skrz lásku

Když budeme mít štěstí, tak tehdy a jenom tehdy, ho všichni (ještě ?) jednou potkáme.
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Adéla Dvořáková

Pravdu máte na dosah ruky
aneb
peněžní příspěvek je čistě dobrovolný
Dobrý den,
tak koukám, že jsme se tu dnes sešli v hojném počtu. Dobrá. Tak tedy ještě jednou, dobrý den,
všechny vás tu vítám a – prosím, slečno v modrém, ano, myslím vás támhle vzadu, tady se nesmí jíst a
navíc tím rušíte ostatní. Jste na přednášce a jestli vás to nezajímá, běžte na chodbu, nebo – dobře,
děkuji…kde jsem to…ano, už to mám.
Jak víte, tak já, jakožto učitel, toho mám už hodně za sebou, přece jen, v tomto oboru se pohybuji už
pěknou řádku let – no, tak pěknou zase ne, do důchodu se zdaleka nechystám! – rukama mi prošla
velká spousta studentů a každý byl jiný, tak to bývá, že. Avšak poslední dobou narážím na hodně…jak
bych to…podivné děti.
Rád bych řekl nenormální, jenomže to by se tu určitě ozval nějaký ten chytrák s tím ohraným
filosofickým komentářem: „A jak můžeme vědět, co je normální, a co ne?“ Budu upřímný, tohle mě
vážně rozčiluje. Nemám rád ty neustálé dohady se studenty na toto téma, já chápu, že lidi se prostě
snaží…jaksi vyčmuchat na světě něco, co nesedí, snad aby to ostatním mohli omlátit o hlavu. Ale já
řeknu to, co říkám i svým žákům – od čeho mám oči? No od toho, abych viděl!
Nuže zpátky k tématu, to jsem zase utekl. Já vám POVÍM, co je nenormální.
1) Eliška Sýkorová - přestoupila ke mně do třídy ze speciální školy, to už taky leccos vypovídá, a mně
to bylo hned jasné - porucha soustředěnosti, snad lehká forma autismu, JENŽE ona tvrdila, že UMÍ
ČÍST MYŠLENKY.
(pacient č.1: Pane učiteli… já nevím, jaký výsledek tam mám napsat.
já: Jaký výsledek bys tam psala? Přece ten, co ti vyjde, ne? Vašku, prosím tě ztiš se, vůbec přes tebe
neslyším pacient č.1: Ale já právě nevím, jestli mám napsat váš špatnej, nebo můj dobrej…
já: Cože?
pacient č.1: No, protože v hlavě máte jedno to mínus blbě přehozený a pak já: Do ředitelny! Okamžitě!)
Jasně jsem ji varoval, aby mi nesahala na věci, protože si musela MOJE výpočty přečíst v
MÝCH papírech. A k tomu lhala před celou třídou!
(pacientka č.1: Ale já nelžu, pane učiteli, já za to nemůžu, já to nějak…slyším, ale nechci to slyšet, ale
slyším to, já nevím, co s tím mám dělat, aby to bylo všechno zticha –)
2) Karel Svoboda - to byl další případ. Neskutečně přecitlivělý kluk, v jednom kuse chyběl, odcházel
ze školy, stěžoval si na bolest hlavy, utíkal před spolužáky, a hlavně ty děti údajně slovně napadal!
(já: Můžeš mi vysvětlit, proč těm klukům pořád říkáš, že se bojí? Víš, že to můžou brát jako urážku?
pacient č.2: J-jenomže je to pravda, oni mají hrozný strach, já to poznám, a vy taky.
já: Cože?
pacient č.2: Ž-že mají strach jako vy…proto jste pořád tak nepříjemnej, protože se bojíte, že budete
sám, bez vaší ženy a dětí a já: ????
pacient č.2: Ke mně tyhle věci chodí, tyhle pocity, nezlobte se, ale všechno to cítím.)

111

Literární Vysočina 2018

Próza

Mohl by to být zdravý, relativně normální kluk, a on si vymyslí, že UMÍ CÍTIT POCITY LIDÍ, cituji
„někam vejdu a hned se na mě nalepí každá emoce“.
3) David Urban - jedno slovo, blázen, co byl přesvědčený, že je RYTÍŘ. Ano, slyšíte dobře, rytíř. Jedna
jediná věc mě na tom zaráží, kde se dostal k takové četbě, ze které čerpal ty detailní informace o
každé zbrani z doby křížových výprav. Očividně k tomu byla zapotřebí velká fantazie.
(pacient č.3: A vy jste se mnou byl v družině a Radka Macháčková taky, ale on měl koně já: Davide, za prvé, nikdy jsme spolu na žádném koňském historickém táboře nebyli, kolikrát ti to
mám opakovat. A za druhé, jak jsi správně řekl, je to Radka, takže žádný ON.
pacient č.3: Ale Radka byla kluk.)
Zjevně měl potíže i s genderovým zařazením, avšak s ním jsem měl největší trpělivost – holt to měl
trošku pomotané, ale z jeho zájmu jsem mohl něco vytěžit.
(já: Víš ty co, připrav si na další hodinu referát na přírodopis o těch tvých koňských plemenech.
Jenom k tomu nezapomeň ještě napsat, z jakých knížek to všechno víš, aby si to eventuálně někdo
mohl taky pacient č.3: Pane učiteli, já to nevím z žádný knížky, já si to pamatuju.
já: Ach, dobře Davide, jistě, tak ať ti to tam připíše maminka.)
4) Natálie Koubová, -třešnička na dortu, dámy a pánové, blížíme se ke konci. Poslední z mých
podivných žáků, avšak teprve až z představivosti tohohle děvčete jsem prakticky nemohl zamhouřit
oči.
(pacient č.4: Pozdravuje vás babička.
já: Natálko, vím, že to tu povídáš skoro všem, ale moji babičku jsi potkat nemohla.
pacient č.4: Já vím, protože vaše babička už umřela. A proto vás pozdravuje, aby vám tu bez ní nebylo
tak smutno.
já: …Už ti někdo doma řekl, že ze smrti si nemáš dělat legraci? Běž si sednout do lavice.
pacient č.4: Ona říkala, že tomu asi nebudete věřit. Ale máte pozdravovat i Barunku. Jenom nevím,
kdo to je.)
Koho by z toho nemrazilo? Nejen, že asi po nocích kouká na horory, ještě k tomu si někde musela
zjistit, jak se jmenuje moje nevlastní dospělá dcera.
Závěr? Všechny tyhle děti lžou. Učte své děti především pravdomluvnosti, aby si pak tolik
nevymýšlely a nepletly hlavu ostatním kolem sebe, podívejte, co s nimi pak mám práce, abych zkrotil
ty jejich hloupé řeči a pacientka č.5: Myslím, že byste měl zkusit přijmout, že všechno nemusí být závislý jenom na tom, co
vidíte. Jak víte, že máte pravdu, můžete to nějak líp doložit?
Jak vím, že mám pravdu? Paní, no tak, snad mi tu nechcete tvrdit, že taky umíte číst myšlenky?
Zdravý rozum, to bychom pacientka č.5: A co když jo?
Co prosím?
pacientka č.5: No, co když je číst umím?
Ehm, dobrá, tak tohle jsem opravdu nečekal. Slyšeli jste to všichni? Já myslel, že se to týká jen dětí, a
oni už si vymýšlí i dospělí, žijeme to tedy v pěkné době, že…abych vám ale, paní, zodpověděl otázku –
samozřejmě, že já mám pravdu, protože já jsem…já jsem to…studoval jsem to a dětské mysli – a
nejen dětské, že – jsou neuchopitelné!
A jsem přesvědčený, že každý člověk, který nemá o kolečko víc, mi dá za pravdu.
Přece abych to zakončil, od čeho máme oči?
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Od toho, abychom viděli!
Je tu snad ještě někdo proti?
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Roman Elner

Mikropříběhy
Václavské náměstí, ráj turistů
Crrr! Rozezvučel mi služebnu před rozedněním telefon. „Prosím vás, chtěla bych nahlásit kance, na
Václaváku, pod Koněm, d-o-s-t na mě dotírá, dělejte něcóóó!“ Hysterka. Přemýšlím: „Obtěžuje vás
nějaký muž?“ „Cožééé?! Posloucháte mě? Chcete ho k telefonu? Pomóóóc! Ať si mě nefotí! Nefotit!“
„Klid, paní, už k vám jede motohlídka.“ Kňour na Václaváku? Leda tak v Sherwoodu. “Pravdu máš.
Vyřešeno. Nebyl to kanec,“ hlásili mi navrátilí hoši a ukázali selfie: Svatý Václav, mí dva borci a šťastný
turista Vasil z baškirské Ufy … spolu s Lianou na vodítku. Nikoliv kanec, ale půlmetrákové selátko
prasete domácího! Praha pro fšecky dvojnohé, i čtvernohé.

Nebylo to v květnu, ale bylo to v Máji

Přiblížila jsem se k živě gestikulujícím spolužačkám, vyndala sluchátka z uší a naslouchala vodopádu
slov v rytmu tamtamů: „Daly jsme trojboj,“ chrlila Kiky. „Bermudský trojúhelník Paladium, Anděl,
Máj,“ doplnila náctiletá Viky. „Znáš to, znuděné shopaholičky a móda.“ „Vybrat extrovní kousky a šup
do zkušební kabinky.“ „Ale v Máji!“ „Neuvěříš!“ „Všechny kabinky obsazené!“ „Po odhrnutí jednoho
závěsu jsme překvapeně vydechly: ´Pane učiteli? Vy? Zde?´“ „A proč na sobě máte tu sukni?´ A on po
sekundách ticha: ´Ha, no, co, co vy tady, a konečně, kdypak vzniklo Československo!?´“ „My si
nevzpomněly!“ „Jak to! Přece 1. ledna 1993!“ poradila jsem mžikem, vědomostně hrdá.

Rendez-vous ve Vojanových sadech

„Byly jsme nerozlučné gymnaziální kamarádky zvané Štěpánská osma. Karolína našla přes
internetovou seznamku kluka. Pozvala ho na rande do milených, zelených, ruchu vzdálených
Vojanových sadů. My ostatní, rozesety po lavičkách, měly nenápadně dozírat. Korzující dvojice byla
překvapena našimi tajuplně pronášenými kluka hodnotícími známkami. Klučina prchl, nápad zůstal.
Na mé vojanovské dostaveníčko ovšem přišel Pan Božský. Místo mě okukoval nervózně okolní ženy,
které hodnotil! Na můj nesmělý dotaz se ke mně naklonil a pronesl: ´Ale ty jediná jsi jednička!´
Políbila jsem ho…“ „Jak z červené knihovny, babi. A kdo to byl?“ „Támhle jde, Týno.“ „Babi?! To je
děda!“ Vojanovy sady lásky.
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Taková slušná rodina

„Nějak posmutnělá, paní Vondráková. Copak zase proved, synátor? To už je pěkná šnůra průšvihů. Co
pamatuju, tak tenkrát devítiletec před Kotěrovou vilou obtáhl desetikačkou tu milionovou káru. Nebo
jak patnáctiletej zapálil před základkou na bejvalým Čapajeváku ten vrak! Když se v sedmnácti pokusil
vyloupit Čapkovic vilu, mylně jsme mysleli na okouzlení literaturou, ale chytil se chlastu a rval se jak
pes. A copak teď, vosumnáctiletej, patriot vinohradskej?“ „Za-zastře-lil č-člo-věka,“ hlesla zsinalá,
zestárlá Dana Vondráková. „No, to už je plnoletej,“ šeptla sobě sousedka Vencová. Dumala. Taková
slušná rodina. Příčinu nevyšpekulovala, ale pochlubila se sousedce. Baba jedna „zpravodajská“
v milionovém městě klepůchtivých.

Sudičkové z Hradčanského náměstí

Útočná manželka mě budí. Oblečeného v posteli. Hlásím příchod v pět. Nééé z pochlastávání U
Černýho vola, miláčku, ale z posezení s hasiči z Jedničky v Loretánské zahradě. Stydlivě drahé půlce
přiznávám, že cestou domů mi u kandelábru obličej ovila pavím pérem slečna Barbora a u morovýho
sloupu na Hradčanským mě přizvali k ohníčku klaun, harlekýnem a pierot, ke kterým po seskoku
z podstavce přivedl Tomáš Garrigue za ruku holčičku říkající mi s úsměvem dědo! Do mé obhajoby
pípnul mobil s smskou AHOJ BABI A DEDO! KAROLINA SE NARODILA V 5 RANO! Jsem z toho
tentononc, divný. Jsem vůbec Pepik?

Bezhlavý rytíř z Uhelného trhu

Lubor polehával na lavičce u pískovcové kašny Xavera Lederera na Uhelném trhu. Na hlavě čepici
rádiovku, kolem krku šálu, po ruce IKEA tašku. Byl srpen. Málokdo tušil, kdo je, jak žije. Míjen míjel.
Věčně postával na rohu Perlovky pod cedulkou Padlým ženám nebo sedával uprostřed dvorku
blízkého pavlačového domu a hleděl na dveře písařství. Vybočoval slušností, přeuctivostí k okolí.
Trpěl viditelnou zamilovaností do mladičké Lindy, pohledné prodavačky nedalekého krámku. Věděl,
že je posměšně nazýván Bezhlavým rytířem. Přemítal asi nad nicotností, nesmyslností,
postradatelností vlastního života. Jednoho dne zmizel. Už mu nemohla říct, že jí chybí. A jak! Osud
versus prodavačky 1:0.
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Na lopatkách

Člověk otupí, krása nánosem každodennosti zevšední. Časy venkovana uchváceného panoramatem
Hradčan i staronovopražskými kulisami minuly. Žebrák nedojme, nejsem naiva! Kapsáři jsou mi
ukradená cháska. Vedu hovor k sobě, našlapuji u kašny a vstupu do Karolina na zledovatělé, sněhem
poprášené dlažbě. Ta lampa přede mnou je nějaká podivná?! Nedomyslím. Jsem na lopatkách. Chvíli
necítím tělo. Z ruky kape krev a trčí skleněné střepy. Je rozbitá! Lampa i já. Ale ten krásný pohled ze
země! Nebe! Stavovské divadlo! Musím se takhle někdy, ale opatrněji, v létě, položit na záda.
Jestlipak jsou si lidé za osvětlenými okny vědomi té pražské krásy? Prorokem, vidoucím.
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Vítězslava Felcmanová

Děda s placičkama
Moje první setkání s dědou Jeřábkem proběhlo v nemocniční chodbě a bylo pondělí. Takové to
pondělí po vydařeném vandru, kdy má člověk ještě plný nos vůně lesa a večerního ohně, uši naladěné
na poslech ptačího cvrlikání a kytar, jazyk zmlsaný připáleným gulášem z kotlíku, prsty omačkané od
strun a oči zahleděné do dáli... prostě vandr vychutnaný všemi smysly. Odbýval jsem si tehdy civilní
službu v místní nemocnici, což naši komentovali slovy: to je dobře, ty klacku, že poznáš tu života bídu.
Měli pravdu, poznal jsem tam ledacos.
Pan Jeřábek seděl na lavici jako hromádka neštěstí, v ruce hůl, u nohou sbalenou tašku. Pobyl tady
několik dní a my jsme ho měli odvézt domů.
„Tak co, dědo, trochu vám to srdíčko poštelovali?“ zahalekal bodře šofér sanitky.
„Dobrý den, pane Jeřábku, máte všechno?“ zeptal jsem se předpisově a pomohl staříkovi vstát. Vzal
jsem mu tašku a pomalu jsme kráčeli k sanitce.
„Něco uvidíš,“ mrknul na mě kolega, „děda má doma takový placičky.“
Zakroutil jsem hlavou a nekomentoval to.
Když jsme pak Jeřábkovi pomáhali do jeho bytu v přízemí nevelkého činžáku, zůstal jsem němý
úžasem. To nebyly žádné placičky, ale camrátka! Neměl jsem čas je zkoumat, ani se to nehodilo, ale
odhadoval jsem to na mnohaletou sbírku. To jsem ale netušil, že si je nakonec přece jen prohlédnu.
O polední pauze jsme si dávali cigáro venku u zadního vchodu. Sestra Majka, taková okatá, copatá,
pardon, to odbočuji, nám řekla:
„Děda Jeřábek tady zapomněl knížku.“
„Tak já mu jí vezmu,“ nabídl jsem se.
„No, jestli se ti chce, jistě bude rád. Podle záložky je ještě nedočtená.“
Byl jsem zvědav, co děda čte. A zase překvapení. Muž se srdcem kovboje. Hm. Sice nedočtená, ale
podle stupně ohmatanosti čtená často.
Schoval jsem tedy pár buchet od babičky, co mi dala ke svačině. Zodpovědně jsem se ovšem
informoval o tom, jestli pan Jeřábek není diabetik.
A tak jsem se podruhé ocitl v bytě plném vzpomínek. Starý pán se smutně usmíval a dovolil mi
prohlédnout všechna ta úžasná camrátka, památky na vandry a potlachy. Bylo to jako v muzeu
trampingu. Na knihovničce stálo v rámečkách několik vybledlých fotografií, nad nimiž se tajil dech. Na
jedné z nich statný mladý muž rozkročený nad špalkem se sekyrou v ruce, chystal se rozštípnout
poleno. Úplně jako Charles Bronson ve filmu Sedm statečných. Kdo by to do toho staříka řekl, že kdysi
to byl takový chlapík! Černé vlasy a tělo samý sval. Jak ho asi život semlel, že je z něho smutný
pohublý dědeček. Možná bychom se divili, kým bývali ti bělovlasí senioři, jak se teď říká. Pravda,
někteří nám to svou povahou neulehčují, nerudní a věčně nespokojení.
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„Ano, to jsem já,“ pravil Jeřábek, „ale to už je dávno. A tady, to je moje Jeřabinka.“
Na dalším snímku rozesmátá krásná slečna v kostkované košili s věncem buřtů kolem krku.
„Když před léty umřela, puklo mi srdce.“
Nevěděl jsem, co na to říct.
„Uvařím vám čaj, mladíku,“ pomohl mi diplomaticky můj hostitel, „když jste vážil takovou cestu s
mou knihou. Mám ji moc rád. Jste hodný. To už jsem dlouho nezažil.“
Pak jsme tedy pili bledničkový čaj s medem, přikusovali buchty a pan Jeřábek, kdysi Jeřáb, pomalu
roztával. Tak začalo moje přátelství s tímto zajímavým mužem. Mé návštěvy se staly pravidelnými,
rád jsem poslouchal jeho vyprávění o starých časech. O jeho milované ženě Jeřabince, která byla také
nadšená trampka, s níž procestoval spoustu krásných míst, o kamarádech z osad, o kapelách, co s
nimi hrál. Na jedné z pozdějších návštěv mu vesele zablýsklo v očích.
„Dnes vám něco ukážu, mladý muži.“
A opatrně vybalil malé bendžíčko.
„To jsem si kdysi vyrobil sám. Věřil byste tomu? A hádejte jak!“
Ohromeně jsem zíral.
„To jsem vás dostal! Z brzdového kotouče! Krk mám ze staré kytarky, ovšem musel jsem upravit
hlavu, aby byla na čtyři struny. Poznal byste to?“
„To bych teda neuhodl, pane Jeřábku.“
Děda se zachmuřil.
„Poslouchejte, mladíku, pane Jeřábku, pane Jeřábku, to zní tak úředně. Pojďme, tykejme si. Může to
být naše tajemství. Až to se mnou zase sekne a vy mě povezete, budu pan Jeřábek. Nu?“
Nevěděl jsem, jestli mi to půjde lehce, přece jen ten věkový rozdíl, ale pak jsem si vzpomněl na svou
babičku a její kamarády a přikývl jsem.
„Výborně!“ zajásal děda, v očích mu vzplanul slavnostní oheň a obřadně nalil dvě malinkaté stopičky
téměř nevinného likéru.
„Já jsem Jeřáb,“ řekl a nabídl mi ruku.
Zalomili jsme palce.
„Ámos. Jsem totiž učitel.“
Přiťukli jsme si.
A Jeřáb povídal a povídal. Očividně mu to dělalo dobře, celý pookřál.
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„Poslyš, Jeřábe,“ odvážil jsem se konečně k otázce, co mi vrtala hlavou, „jak to, že jsi tak osamělý?
Přece jste měli plno kamarádů, jezdili jste na osadu...“
Jeřáb vzdychl.
„To máš těžký. Měli jsme malé děti a staré nemocné rodiče, práce a zas práce. A pak jsem ovdověl a
byl na všechno sám, nějak se mi do ničeho nechtělo. Vysedávat u ohně a zpívat sentimentální
písničky, voda, les, všechno ztratilo smysl. Kamarádi to zkoušeli, ale časem nevydrželi. I tu boudu
jsem prodal. Teď mám už jen ty vzpomínky.“
„A děti?“
„Jsou v zahraničí. Podporují mě, to ano, ale na dálku.“
Zamyšleně jsem míchal čaj, koukal na talířek s dalšími buchtami od babičky. Jestlipak by se daly
prolomit ledy, dostat toho starého parda zpátky mezi kamarády. Neměl by být tak sám. Opatrně jsem
tedy navrhl:
„Co ty na to, můj milý Jeřábe, kdybychom vyrazili na pivo někam, kde se hraje na kytary a tak?“
Chvíli bylo ticho. Jenom hodiny na zdi tikaly, za oknem chrastil kostlivcovýma pařátama živořící keř a
po parapetu přešel vykulený hladový holub.
Potom se na mě Jeřáb podíval takovým zjihlým pohledem a nesměle řekl:
„To bych rád.“
Napadlo mě totiž už před nějakým časem, že Jeřába seznámím se svou babičkou. Babička s akčními
kamarádkami objíždí všelijaká vystoupení kapel, má úžasný přehled o muzikantech. Také mají
pravidelné sleziny v hospůdkách, kde její vrstevníci nejen vzpomínají na mládí, ale mydlí do kytar jako
za mlada. Sem tam vtip, nebo vyprávění, ale hlavně hodně písniček. A žádné řeči o doktorech,
nemocech, nevyvedených manželstvích, či dětech.
A tak jsme se jednou vydali do hospůdky U motouzku, kde se scházeli babiččini kamarádi na
pravidelných zpívánkách. Tehdy byl Jeřáb ještě celý nesvůj a netroufl si vzít své bendžíčko. Ale časem
se osmělil a obohatil sešlost veselou notou. S babičkou navázali krásné přátelství, babička mu
radostně pekla buchty, chodili na špacíry a po večerech se bavili s partou pamětníků. Myslím, že i
jeho děti venku byly překvapené, když jim táta posílal veselejší zprávy. Dokonce nás jednoho dne celý
uzardělý překvapil novým bendžem.
„To mám od syna z Kanady.“
A vidíte, teď se po létech s Jeřábem loučíme. Stal se opravdu naším „dědou Ježábkem“, jak mu
říkají moje děti, dvojčata, co mám se sestřičkou Majkou. Ve špitále jsem poznal nejen tu lidskou bídu,
ale také kamaráda a lásku.
Funus má pěknej, i s kapelou. A já držím v rukách to jeho staré bendžíčko, které mi dal. V očích mě
pálí slzy a snažím se hrát tak, jako Jeřáb kdysi, na vandru, když se na něho usmívala jeho Jeřabinka.
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Václav Franc

Čertík v Trabantu
Když se Oskar podíval na poslední recenzi jeho nové knížky, mimochodem byla pod ní podepsána
docela neznámá Lucie Líbalová, docela se naštval. Co si to dovoluje, kráva jedna! Okamžitě si
vygoogloval informace o autorce, ale moc toho na netu nenašel. Asi jí chybí orgasmus! Jinak by
nemohla napsat takovou pičovinu. Prostě ženská bez orgasmu je jako ženská bez fantazie!

Co to tady plká, že jeho povídky jsou jako šestkrát vymáchaný pytlík čaje, výluh bez špetky fantazie a
nových napadů. Stokrát omleté narážky na ženská ňadra, prášky na erekci, nebo mu za to platí nějaká
farmaceutická společnost jako za reklamu na její výrobky? Tak to už je docela silný kafe!

Nebo tady: Autorovi se zřejmě postaví, když si čte ty svoje výplody. Pak nemusí ani užívat pilulku. Asi
mu chybí šukání, proto do těch povídek míchá zoofilii i pedofílii, prostě kde nic není, ani smrt nebere!

Nad tou poslední větou se Oskar zastavil. Smrt?! Nedávno na něj sáhla a od té doby už nic nebylo
jako dřív. Nejen že přišel o manželku, ale i o paměť a nakonec ani to psaní mu už zdaleka nešlo tak
lehce jako před tím, než mu praskla aorta. Vrátil se sice zpět, zřejmě tady ještě má nějakou práci,
nějaké poslání, ale jaké, to si za boha nemohl vzpomenout.

Nalil si double Tullamore Dew, ačkoliv mu to doktor zakázal. Nakonec zakázal mu vlastně všechny
světské radosti, které Oskara ještě jakžtakž držely při životě. Kromě psaní. I sex jen postupně a
pomalu. Už žádné divočení, žádné volvo, porsche, meďák nebo renaul, ale jen pomaloučku jako
škodovka, nebo nedejbože trabant.

Ještě než pocítil teplo v oblasti žaludku, napadlo jej, jestli ty ostatní recenze na jeho poslední knížku,
vesměs vyznívající příznivě, nejsou vlastně jen medvědí službou. Ano, litují jej, mrzáčka, kterému se
ani nepostaví, když uvidí obnažené ženské ňadro, litují jej, proto ty smířlivé recenze od lidí, kteří mu
dříve nemohli přijít na jméno. Proto mu lžou, neříkají pravdu. Milosrdná lež. Tak se to přece říká u
lůžka vážně nemocného. Ti, kteří jej dříve cupovali za každé slovo, za každou větu, najednou píší, jak
vyzrává, jak jeho kniha odráží realitu do našich životů, jak ukazuje světlo … jaké světlo ukazuje, když
jej vlastně štve, že všechno není jako dřív?

No jako dřív? Možná by některé věci změnil, nemusel všude vyzvonit svoje nevěry, třeba by Hedvika
zůstala. Třeba by ani ta aorta, třeba by … pozoroval na sobě, že opravdu některým věcem nepřikládá
takovou důležitost jako dřív. Třeba když mu Renata řekla, že jejich hluboce intimní záležitosti jsou tak
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maximálně třináct centimetrů! Tenkrát ji okřikl, že čtrnáct a půl! Dneska by mu to bylo už jedno. A
tohle myslí ti pisálci, když uvádějí ve svých slintech, že vyzrává, že ukazuje světlo, že se obnažuje …

Měl pocit, že v kahotách přece jenom pocítil drobné pnutí. Že by to s ním ještě nebylo tak špatné.
Vlastně jej zachránila. Měl by jí poděkovat. Řekla mu pravdu! O jeho erekci, o jeho psaní! Žádné
milosrdné lži, žádné kecy, ale tvrdě na věc. Začal si představovat redaktorku Lucii Líbalovou, jak se
obnažuje, jak se opaluje nahoře bez na horkém slunci někde na Makarské, jak si sundává kalhotky a
proud moči kropí pláž někde na chorvatském pobřeží. Jak líbá Líbalová?

Zaradoval se, že zase funguje, ale … především vzal noviny a pod recenzí našel mail
„ Lucina95@seznam.cz“ . Co může znamenat ta číslovka? Že by velikost poprsí? Nebo rok narození?
Musí jí poděkovat, že mu konečně otevřela oči. A přivedla k životu to mrtvé zvířátko. Musí ji pozvat
na drink a pak … třeba bude všechno jako dřív. Žádný čertík v trabantu, ale ďábel ve ferrari.

A pro jistotu si na první schůzku vezme jednu pililku. Co kdyby …
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Tereza Holubová

Dědeček roku
Namlouvala jsem si, že pracuju na své nové knize, ale reálně jsem většinu času rozdělovala mezi zírání
do stěny a usrkávání čaje.
A právě tehdy mi hlavou probleskla zcela zásadní otázka: Kde je ta lebka?
Za svůj psací kout jsem si zvolila kavárnu U Tři dny starého oběšence. Tmavé prostředí, vůně kávy,
přítomnost kostí a podivných zvuků – zrovna teď se z té skříňky vlevo ozývalo klepání, jako by se tudy
dobýval šotek – a temná hudební kulisa na mě měly překvapivě inspirativní vliv.
„Fridrichu, vy jste odstranil tu lebku?“ zaječela jsem, aby mě kavárník, zalezlý v kumbále, slyšel.
Zpoza závěsu se vynořila hlava s dlouhými černými vlasy svázanými sametovou stuhou. „Co?“
Ukázala jsem na místo, odkud na mě jinak běžně zíraly prázdné oční důlky.
Fridrich vyběhl do lokálu. Černé kalhoty, tmavé košile, výraz masového vraha; když se začal se
šíleným mumláním přehrabovat mezi rituálními noži a svazky sušených bylin, pochopila jsem, proč
tak často figuruje v mých nočních můrách.
„Vy jste ji někam schovala!“ obvinil mě. Jeho hlas zněl jako ze záhrobí, jeho výraz byl nelítostný…
„Já? Ze zásady nesahám na dvě věci: přezrálý banány a lidský ostatky.“
„Nemohla zmizet, hlídám si ji jako oko v hlavě.“
„Takže se sebrala a šla hledat zbytek těla?“ Tenhle rozhovor mě rozhodně bavil víc než ten, který
jsem tu měla psát.
„Je to vzácná lebka,“ odsekl. „Propašoval jsem ji z Jižní Ameriky. Patřila...“
„Panebože!“ chytila jsem se za srdce. „To byla skutečná lebka? Žádná umělá napodobenina?!“
Pohled jeho černých očí říkal, že jsem úplně pitomá.
„A ty kosti jsou jako taky pravý, jo?“ vřískala jsem. „Co když se z toho šíří ňákej mor?“
Ignoroval mě a pokračoval v hledání. Pochopila jsem, že v tomhle stavu rozrušení mě asi neobslouží,
takže jsem si došla kafe udělat sama. Cestou jsem odhrnula závěs a mrkla do kumbálu, abych se
ujistila, že Johanka, jeho dvouletá vnučka, netropí nějakou neplechu.
Zatrnulo mi. „Kde je Johana?!“
„Hraje si vzadu,“ odsekl, jako bych ho otravovala.
„Není tady.“
Jeho výraz rozhodně neodpovídal výrazu člověka, který zjistí, že se mu ztratilo malé dítě. To zmizení
té pitomé lebky ho zasáhlo víc.
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Zato mnou lomcovala hysterie. „Děláte si srandu?! Sakra musíme ji najít!“
„Uklidněte se!“ okřikl mě znuděně. „Kdyby šla přes lokál, všimla byste si jí?“
Přejela jsem pohledem na své obvyklé místo, odkud jsem měla skvělý výhled na dveře. Klopýtající
dítě by určitě neprošlo bez povšimnutí. Přikývla jsem tedy.
Fridrich zkušeně ztlumil hudbu a naslouchali jsme. Nikde se neozýval pláč, vřískot ani žvatlání.
Fridrich nevypadal, že by se chystal projevit nějakou další snahu, tak jsem ho trošku popostrčila
„Kdy si ji má Maruška vyzvednout?“
Fridrich pohlédl na hodiny a zničehonic začal oplývat nebývalou aktivitou – přehazoval polštáře,
zvedal hrnky, volal, sliboval, nadával. Jestli na něj někdy něco platilo, tak jeho dcera Marie.
Po chvíli marného pátrání si dal ruce v bok a zamyslel se. „Chobotnice se umí protáhnout úzkou
trubkou. Nemají děti taky nějakou podobnou schopnost?“
Tváří se pořád stejně, takže opravdu nikdy nepoznáte, jestli to, co říká, myslí vážně.
„Ne,“ odpověděla jsem pro jistotu. „Ani se nemění v jiné předměty a nejsou to ani šotci, kteří by...“
zarazila jsem se. Šotci…
Obešla jsem ho a otevřela dvířka té skříňky vlevo od mého místa. Na jejím dně se choulilo malé
děvčátko. Spalo a… ano, objímalo lebku. Musela se v té skříni zavřít ještě než jsem přišla. Z vědomí, že
o ní Fridrich nevěděl minimálně hodinu a nijak se tím netrápil, se mi dělalo mdlo.
„Johano!“ zvolal očividně znepokojen, avšak ne ze zjevného důvodu. „Mohla jsi s tou lebkou něco
udělat!“
Nejradši bych ho umlátila. „Vaše vnučka si hraje s lebkou – bůhví, jestli to necucala – a vy se bojíte o
tu lebku?“
Fridrich vymanil ostatky z pevného sevření drobných ruček, téměř nábožně tu věc prohlédl a pak –
myslela jsem, že mě raní mrtvice – zabouchl dvířka od skříně.
„Jak vysvětlíte Marii, že její dítě spí v almaře?“ zeptala jsem se rezignovaně, když uložil chudáka
Jihoameričana zpátky na jeho místo. Kavárníkovi to asi vážně došlo až teď, protože se ke skříňce zase
urychleně vrátil a klidně spící Johanku přesunul.
Sedla jsem si k notebooku a začala psát text Dědeček roku. Jak říkám, tohle je nesnesitelně
inspirativní místo.
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Vít Kadeřábek

Píseň dyslektika
Paní učitelka předstoupila před naši třídu a prohlásila, že slohová práce dopadla příšerně.
No, na učňáku už tyhle oznámení neberete zas tak tragicky a spíš pohledem kantorce naznačíte, že je
vám volná a ať si hledí svého.
A ona si hleděla. Vytáhla ze štosu papírů jednu práci a řekla. „Až na Vítka, takhle to mělo vypadat.“
Seděl jsem jak přimrazený, když mou práci přede všemi četla a já prvně v životě zažil úspěch na
hodině českého jazyka. Já, který od první třídy neznal lepší známku jak trojku…. Já, který skoro zvracel
strachy při hrozbě, že budu vyvolán, abych četl. Já, který byl o češtině nejoblíbenější ve třídě, protože
se nikdo nemusel bát, že bude nejhorší. Já – slyšel svou práci číst před celou třídou i s doplňujícími
komentáři plnými chvály.
Nemohl jsem uvěřit tomu co se dělo. Byl jsem jak ve snu a snad prvně v životě jsem se na češtině
usmál a zhluboka nadechl. Nic na světě v tu chvíli nebylo krásnější.
Nemohl jsem se dočkat až mi ten papír s mojí slohovkou podá a já ho budu držet v ruce. A když se
tak stalo, obřadně jsem ho uchopil položil na lavici a s hrdostí, kterou jsem v sobě dosud nepoznal,
jsem se na něj zahleděl.
Rudnul od červené propisky. Na textu o rozsahu A4 bylo padesát čtyři hrubek a dole jedna, ale o to
větší pětka.
Ten den se ve mě cosi definitivně zlomilo.

O slepé patroně, která se nakonec trefila.
Byla jednou jedna slepá patrona a ta si moc, moc přála trefit se. Věděla, že tak ji nevyrobili, že její
úkol je jiný, a že má hlavně dělat rámus, ale ona si tak moc přála trefit se. Snila o tom už od chvíle,
kdy ještě ani nebyla v krabičce. A její sny nebyly přehnané, nemyslete si. Netoužila skolit dvacateráka,
zahánět teroristy ani popravit diktátora. Jí by bohatě stačilo trefit se do terče, nebo prošpikovat
nějakou starou plechovku. Samozřejmě, že by byla ráda, kdyby třeba při biatlonu trefila černý puntík
v dálce ten se sklopil udělal ze sebe bílý, načež celý stadion by pochvalně zahučel. Ale to ona
nemohla, byla slepá.
Co naplat, říkali jí všichni, smiř se s tím, holka. I takhle jsi důležitá. Vojáci s tebou můžou cvičit,
závody můžeš startovat, a když s tebou budou lidi opatrně zacházet, nemusíš se bát, že někomu
ublížíš. A ona to chápala. Jenže, jaké by to asi bylo krásně, trefit se.
Jednou, takhle večer, když byl všude klid, zaslechla tichounký pláč. Nejdřív si myslela, že se plete,
ale byla přece slepá a ne hluchá. A tak se šla naproti tomu pláči. Na okraji krabice s odpadem, tam
seděla malá kulka. Byla to krásná lesklá střela, hlaďounká, ale celá celičká ubrečená.
„ Proč pláčeš?“
Zeptala se slepá patrona. Střela si otřela ubrečenou špičku do kapesníku a vzlykla.
„ Já jsem podkaliberní.“
Patrona se na ní nechápavě podívala a střela pokračovala.
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„Chápeš? Vyhodili mě, jsem kazová, vyrobili mě menší, kloktala bych v laufu, prostě do hlavně
nepatřím.“
A znovu propukla v usedavý pláč.
„To je zlé.“
Uznala patrona sedla si vedle střely a jak jí bylo smutno, taky se rozbrečela.
V tom šla kolem stará paní mušketa.
„Co tady bulíte, holky nešťastné?“
Jak patrona tak střela odvzlykaly svoje neštěstí a zoufalství a smutek. Ale stará paní mušketa se jen
usmívala.
„A to přece není žádný problém, děvčátka moje nešťastná. Hlaveň už mi neslouží jako dřív a mířidla
jsem nikdy neměla, ale jestli chcete, opravdu chcete, pomůžu vám.“
Obě nešťastnice se na sebe podívaly a s nadějí kývly, že jo. A paní mušketa si rázně dupla svou
odřenou pažbou, úplně omládla a začala všechno po vojensku řídit.
„Tak zaprvé.“
Povídá ke kulce.
„Ty už nebreč a dej sušit kapesník, budeme ten kousek látky potřebovat. Až bude suchý malinko ho
namaž lojem a vyzkoušej, jestli se do něj zavineš tak, že ti bude čouhat jenom špička.“
Střela kývla a pustila se do práce.
„Ty patrono se budeš muset svléknout.“
Patrona se lekla a divila se, co to po ní mušketa chce. Ale ta pokračovala.
„Nedá se nic dělat v hylzně se mi do laufu nevejdeš. Musíš si svléknout tu nábojnici a zalézt si pěkně
na dno mojí hlavně.“
No co vám budu povídat, patrona se styděla, až jí prach zčervenal jako semtex. Ale nakonec
odložila hylznu a utemovala se na dně hlavně paní muškety. Potom přišla na řadu střela. Namazaný
kapesník měla okolo sebe ovinutý jako župánek. Sedla si v něm na ústí hlavně a paní mušketa ji
nabijákem pomohla dovnitř. Byla sice podkaliberní, ale v té ucpávce se jí klesalo za patronou hodně
ztěžka. Nakonec se ale k sobě dostaly. Přitulili se na dně laufu a culily se na sebe, jak se moc a moc
těšily. A stará paní mušketa si na pánvičku nasypala trošku jemného střelného prachu, rozfoukala si
doutnák a zamířila. Cvakla spouští, rozžhavený doutnák se opřel o prach na pánvičce, ten zašlehl chvilička záře a pak moc čoudu, ale to hlavni bylo, že z pánvičky zátravkou, to je taková malinká dírka,
která vede z pánvičky na dno laufu, tak tou zátravko se pár jiskřiček dostalo až k patroně.
Ta se nadechla a křápla takovou silou, až paní mušketa couvla dozadu. Byla to šupa jako hrom a
střela letěla jako vítr. Co jako vítr? Letěla rychlejc, než byla slyšet. A protože stará paní mušketa sice
neměla mířidla, ale měla odhad a zkušenosti ,tak to na druhé straně střelnice zasvištělo a
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v papírovém terči udělalo lup a přesně uprostřed se najednou objevila dírka. Krásná ostrá přesná
dírka.
Stará paní mušketa se usmála, ale né moc, věděla, že jí teď čeká ještě asi půlhodinové čištění, aby
nezrezla víc, než byla. Jenže to bylo druhořadé, hlavně, že se holky trefily.
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Taťána Kořenková

Pohádka z lesa – Skřítek
Upeču si dneska vdolky, chuť velikou mám,
doběhnu si pro pár šišek, těsto zadělám
Už budu mít plnou tašku, do polévky hříbeček
pod ním sedí, očka kulí, malý skříteček.
„Co tu děláš skřítku malý, tys mě ale polekal?“
„Hlídám jestli houby zrají, zdali hodně vláhy mají
chvilku jsem si taky hrál!“
Sedla jsem si proti němu na ležící kmen
usmívám se potěšena, splnil se mi sen.
„Bydlíš tu sám, kde máš mámu, tátu, sestry, bratříčky?“
„Všichni jsou teď ještě doma, pomáhají s úkolama
a sbírají větvičky!“
„A že jsem Vás ještě nikdy neviděla skřítečku?“
Podíval se na mě smutně:“Já jsem ztratil čepičku.“
„Houpal jsem se na kapradí, u potoka hrál,
čepičku jsem někde cestou na borůvkách zanechal.“
„Chceš-li ráda pomohu ti, budu hledat s tebou hned
tašku položím si tady, jak tu roste hebký mech!“
„Půjdem spolu cestou zpátky, kde jsi si tak hezky hrál
možná, že z té mojí výšky uvidíme, kdes ji zanechal“
Do dlaně jsem skřítka dala, aby dobrý rozhled měl
čepičku tak aby rychle z výšky uviděl.
„Bez čepičky jsem ztracený, každý vidí mě,
ptáci, lidi i veverky, snadno chytí mě!“
„Takhle chytla moji tetu hnědá veverka
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zanesla ji na strom k sobě, malá čiperka.“
„Všechno v hnízdě poklízela, veverčata ohlídala
až když zdárně poporostla, tak ji na zem zase snesla.“
„Ovšem ale dědeček, ten se proslavil,
vyhlédl si předzahrádku, tam se postavil,
nakročil si, postavil se, aniž okem mžik
a tak z něho přes den je teď v skalce trpaslík!“
V noci ale opatruje každou kytičku, hubí mšice
střádá rosu v květním kalíšku“
U nohou mi něco cinklo, je to zvoneček,
ke zvonečku přišitý je malý čepeček.
„To je ona, ta je moje na hlavu ji dám,
Už mě nikdo neuvidí, velkou radost mám!“
Je mi smutno, zas ho ztratím:“Jak tě najít mám?“
„Jen zavolej Křemenáčku!, já přiběhnu sám!“

O – jako Obezita
Jde o to, pojmenovat problém správným termínem
Čas malin nezralých je nenávratně v propadlišti dějin a já jsem o padesát kilo starší. Vše přicházelo
pomaloučku, tiše, nenápadně ale hlavně vytrvale. Tu jsem povolila knoflíček u pásku, tu se změnila
móda a já si pořídila nové oblečení trochu větší, až to tu najednou bylo. Potřebovala jsem si koupit
nové šaty a ať jsem oběhla několik obchodů, nikde mi nic nebylo, všechno bylo o nějaký ten
centimetr menší. Až jedna prodavačka se na mě pevně podívala a vyřkla ten hrozný ortel:
„Nechtěla byste to zkusit v nadměrných velikostech, já už tady opravdu pro Vás větší velikost
nemám!“
Zastavilo se mi srdce. Nadměrné velikosti! Já, které pan učitel v osmé třídě vložil do ruky zalepený
dopis pro maminku, ve kterém se ji zdvořile ptal, zda nestrádám a dostanu opravdu doma najíst, a
nemám hlad. Ovšem, to byla historie za 500,- a ještě před třicetipěti lety. Dnes by mi dopis nemusel
dávat, dnes jsem opravdu dobře živená! Co mi zbývalo. Psal se rok 1994. Vydala jsem se do Riegrovy
ulice, kde se obchod s nadměrnými čísly v té době nacházel a zkroušeně jsem vešla. Ovšem netušila
jsem, jak budu za svou odvahu odměněna. Obchod byl prázdný, takže mi byla věnována pozornost a
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v tomto případě také nadměrná. Paní šťastná, že má konečně zákaznici, předvedla prodejní koncert.
Jak lahodně znělo mým uším:
“Ne, ne, toto je vám velké, musíme něco menšího! Ale, ale, toto také ne, to na Vás úplně visí!“, a
tak to šlo pěkně jedno za druhým. Mé sebevědomí rostlo, zkoušela jsem to i ono, až konečně jsme se
shodly na dvoudílných medových šatech s plisovanou sukní. Odcházela jsem jak na obláčku, všechno
mi bylo velké, všechno na mě viselo a pro mou drobnou postavu v tomto obchodě bylo tak těžké
něco najít. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsem se s nastalým stavem postavy jaksi vyrovnala.
Samozřejmě jsem od té doby nezhubla, váhový úbytek nenastal, ale já k problému přistoupila jinak.
Zocelena četbou několikasvazkových humoresek „Z českých mlýnů“, kde pokládají kolem krků
potulných krajánků dívky buclaté ručky, kdy s potěšením všichni hledí na oblé rámě paňmaminky
mlynářky, jsem si řekla, vždyť kde dneska se najde takové buclaté potěšení, tak alespoň já, budu
nositelkou a pokračovatelkou měkkých boubelatých objetí z té krásné šťavnaté prózy, která se tak
příjemně čte.
Nad sebou jsem se hluboce zamyslela a dospěla k závěru. Od té doby, co jsem obklopena
několika centimetry kyprých oblinek, jsem v zimě nestrádala takovým pocitem chladu. Ano, já si
vlastně vytvořila „thermo“ figuru a mám pro mrazy vystaráno. Zde bod pro mě. A obezita? Fuj,
takové nestydaté a nevkusné slovo! Já nejsem obézní, já jsem taková pěkně kyproučká, baculatá a
jinak hezky boubelatá a hlavně vnoučata se mají kam pěkně přitisknout a už někdy někdo viděl něco,
co je hezky zaoblené a kulaté, aby to bylo ošklivé a k nekoukání? Já tedy ne!
Poslední šťastnou glosou, která mé rozhodnutí postavit se této problematice čelem, potvrdila,
byla věta bývalého kolegy,
„Ta dáma není tlustá, naopak je jí plná náruč!“
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A – jako ANKETA
V létě roku 1999 jsem přecházela Náměstí Republiky a najednou na sobě cítím pohled.Ve stínu na
chodníku před bufetem Fénix postával mladý elegantní muž s diářem v ruce , zastavoval kolemjdoucí
a pokládal otázky. Opustila jej poslední oběť a já zjistila, že další dotazovanou budu zřejmě já, neboť
široko daleko nikdo nebyl a hlavně pohlížel směrem ke mně. Byla jsem v dobré náladě a čekala, čeho
se asi anketa bude týkat.
Vyšel mi naproti, sebejistě a s lehkým pousmáním si prohlédl moji dobře živenou figuru (termín
převzatý z lékařské terminologie pro plnou postavu) a požádal o dovolení,zda mi může položit otázku.
Zostražitěla jsem a kývla: “Ptejte se !“
S potlačovanou škodolibostí a lehkým úsměvem se zeptal:“Jste spokojena se svou postavou?“
Toto jsem opravdu nečekala. Také jsem se usmála a opáčila :“Co ode mne chcete slyšet?
Zhoupl se na patách a odpověděl:
“Chci slyšet: Ano, nebo ne.“
Bylo mi padesát tři, před dvěma roky jsem prožila ztrátu maminky a přítelkyně, která podlehla
zákeřné nemoci v nejkrásnějším věku. Podívala jsem se mu vážně do očí a řekla:
“Budu Vám vyprávět příběh a vy, na konci odpovíte místo mne.“
„Měla jsem přítelkyni, překrásnou, vzdělanou, chytrou, štíhlou, plnou nadějí a lásky ke své
rodině a svým dcerám. Než je stačila uvést do života a být jim oporou v dospělosti podlehla rakovině.
Co myslíte, byla by raději zde s mojí postavou a vizáží, nebo by souhlasila s osudem, který ji potkal?“
Hlas se mi zlomil, když jsem se zeptala,“ Co odpovíte?“
Mladý muž mezitím zvážněl, podíval se na mě a tiše řekl:
„ANO, jste spokojená!“
Chvilku jsme na sebe hleděli, smutně jsem se usmála, protože všechno bylo ještě příliš čerstvé,
pohladila ho po ruce a rozloučila se.
Nedalo mi to, abych se za ním neohlédla, zda ve své anketě pokračuje. Měl diář složený a
protože i on se také za mnou ohlédl, posunkem naznačil, že už otázku pokládat nikomu nebude a
odešel do prostranství zalitého sluncem a novými nadějemi
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Karolína Letochová

Ávodel
Z oblohy se začaly snášet sněhové vločky. Věděla, že už nevstane. Otevřela oči. Mráz se jí pomalu
plížil do svalů, kostí, nervů a duše. Tohle se nemělo stát. Lehla si do zářivě bílého sněhu a celé tělo jí
hořelo. Vlastní nohy ji neposlouchaly a kladly odpor. Po čtyřech vylezla z jezera a nechala vítr, aby
kapičky vody z její kůže odvál až ke ztichlému městu před ní. Netušila, zda je ta hmota kolem ní led
nebo voda, nic necítila. Nadechla se, nos si křečovitě mačkala mezi palec a ukazováček, na kterém
ještě měla snubní prstýnek, a celou hlavou se ponořila do jezera, ještě ledovějšího než předtím.
Ochrnovaly jí končetiny, nemohla se pohnout a jen matně cítila, že jí hladina vody rozřezává dolní ret.
Mráz jí prolézal, jako by se snažil nad jejím tělem převzít kontrolu a ona skočila do nekonečné blyštivé
vodní plochy. Bradavky jí stály. Nakonec ke zmrzlému dubovému dřevu spadla i béžová podprsenka.
Strhala ze sebe oblečení a její tělo bylo obnažené před stromy, zimou a světem. Udýchaná doběhla
k modrobílému jezeru a rozbrečela se nad krásou celé té vodní masy, na které plavaly střípky ledu
s posledními zbytky sněhu.
Letí. Letí. Letí. Chvástá. Kvapí. Plyne. Pádí. Závodí. Probíhá. Valí. Maže. Zdrhá. Uhání. Jde. Míjí.
Sprintuje. Utíká. Běží.
Telefon jí vyklouzl z ruky a až s jeho dopadem na podlahu jí opět začalo tlouct srdce.
Píp.
„Děkujeme a vyjadřujeme upřímnou soustrast. Prosíme Vás, abyste se v co nejbližší době dostavila na
jakékoliv ředitelství za účelem podání informací o Vašem snoubenci, zesnulém v noci ze dne 2.4.2018
při autonehodě. Dobrý den, u telefonu Policie České republiky.“
Třesoucí se rukou stiskla tlačítko pro přehrání té první. Tři hlasové zprávy. Šest textových. Dvacet
nepřijatých hovorů. Rozsvítila obrazovku mobilního telefonu. Zaspala, budík po několika zazvoněních
svůj úkol očividně vzdal. Pomalu odhrnula peřinu a jednu nohu po druhé vytáhla z tepla.
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Martin Lorenc
Seděl na kraji postele a pil pivo.
Pootevřený okno, první jarní teplo. Příjemnej vzduch. Příjemnej vzduch a pivo. Příjemná vůně piva a
cigaret.
Někdo zaklepal a ze zdi pronajatého bytu se odloupl další kus omítky.
Típnul cigaretu, došel k lednici a vzal si další pivo.
Další zaklepání.
Otevřel si pivo.
Další klepání protínající příjemný vzduch.
„No tak jsem doma no.“ pomyslel si pro sebe a šel otevřít.
„Do… do hajzlu.“ vypravil ze sebe.
Za dveřmi stála žena. Vyzrálá a krásná. Rudé šaty zářily a odhalovali úžasné nohy dlouhé snad z nebe
na zem.
„Dobrý den.“ vypravila ze sebe žena v červených šatech „Pan Novák?“
Přemýšlel že řekne, že je Novák, jen aby šla dál…. „Ne, Tom.“
„Tom Novák?“
„Ne, Tom Kovář.“
„Má tu bydlet Novák.“
Mlčel a koukal na ni. Ona koukala na něj a ve vzduchu vysel příjemnej jarní vzduch.
„A kdo jste?“ prolomil ticho.
„Smrt.“
„Aha...“podrbal se na hlavě. „… kafe?“
„Jo.“ Vešla dál. Chvíli nemohl odtrhnout oči od jejího těla.
Odkašlala si.
Došel k lince, zapálil si cigaretu a dal vařit vodu.
„Jaký kafe?“ otočil se.
„Černý.“
„Jo, to dává smysl.“
Ticho. Nic neříkali. Jen voněl jarní vzduch, zvětralý pivo a cigára. Ta voda se vařila zatraceně dlouho.
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Cvak. Konvice dovařila. Zalil dvě rozpustný kafe a típnul cigaretu.
„Takže Novák to má spočítaný?“ položil kafe na stůl a židle zavrzala když na ni dosedl.
„No jo, ale má pár minut k dobru, když se přestěhoval.“
„Já už tu bydlim pár let.“
„Taky občas udělám chybu.“
„Kdo ne.“
„Taky fakt.“ upila kafe. „Bojíš se?“
„Pořád.“
„Myslím teď. Co když jsem si přišla pro tebe?“
„Říkala si že ne.“
„Třeba si s tebou jen hraju… Tak co, bojíš se?“ v očích ji zazářili jiskry.
„Pomohlo by mi to?“
„Ne. Ale lidi se mě bojej.“
„No a já se bojim lidí.“
„Nepřijdeš mi jako někdo, kdo se bojí lidí.“
„Nebojim se jejich síly. Ale jejich žvatlání. Všichni furt žvatlaj.“
„A litujou se.“ dodala Smrt.
„To ty musíš znát dobře.“ zasmál se až se rozkašlal klasickým tonem mnohaletého kuřáka.
Pili kafe a koukali na sebe. On spíš na její nohy. Jen změnil názor. Nebyly dlouhý z nebe na zem, ale ze
země do pekla. A taky si všimnul parfému, byl omračující.
„Nováka znám. Takovej parchant to je divnej. Taky jeden z těch žvatlalů.“
„Vedl celkem spořádanej a bežnej život.“
„Běžnej život...“ usmál se „...to je hezký.“
„Hezký?“
„Ten se tě bude bát, co?“
„Jo, takový se vždycky bojej.“ dopila kafe. „Ale ty se budeš bát taky.“
Podíval se jí do očí a jakoby se v nich topil. „Jo, to máš asi pravdu.“
Zvedla se a zamířila ke dveřím. „Tak na shledanou.“ Usmála se a zmizela na chodbě.

133

Literární Vysočina 2018

Próza

On dal hrnečky do dřezu, vzal si pivo a opřel se o parapet.
Cítil první jarní den, příjemnej vzduch, cigára a smrt.
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Daniela Ryplová

Literární přeživší prozkoumávají svět
Knihy by neměly hnít. Pravidelně utřít prach a prolistovat nestačí. Každý se chce pořádně provětrat,
poznat nová místa, prožít dobrodružství. Obzvláště v tomto století neomezených možností. A parta
knižních hrdinů č. 28056 se rozhodla pláchnout z knihovny do světa. Největší knihovna světa –
knihovna amerického Kongresu ve Washingtonu, kterou považovali za svůj domov, jim přišla
v poměru k jejich vzletným plánům dosti malá.
„Hééja! Velký Manittou mi dal vzkaz! Nastal čas dobýt další území! Apači se nespokojí s jedním
fochem na polici!“ Vinnetoua jednoho dne ráno popadla poněkud bojovná nálada. Netrvalo dlouho a
už stál společně se všemi mušketýry u východu z knihovny. Ostatní se sice zprvu pokoušeli namítat,
že nemají s sebou dostatek zásob (Babička), že ty moderní létající přístroje nejsou spolehlivé (Ferda
Mravenec), že neví, jak to s opicemi chodí jinde (Pipi Dlouhá Punčocha vydíraná panem Nelsonem) a
že nemají nalakované nehty (Julie), avšak bojovný duch a mohutné ruce Atosovy nakonec chytily i je.
První zádrhel přišel už na washingtonském letišti. Mušketýři, či spíše jejich zbraně, neprošli
bezpečnostní kontrolou. Ovšem tihle chlapíci si nenechají diktovat pravidla ani od vévody
Buckinghamského, natož od nějakých podvodníků ve směšných uniformách! Policisté padli omráčení
k zemi. A to ani nestačili spatřit pana Nelsona houpajícího se na ochranném rámu.
Následoval zběsilý útěk skrz krkolomné letištní chodby zakončený velkolepým skokem do nejbližšího
prázdného letadla. Někoho by snad mohla napadnout pošetilá otázka: „Hm, hezký. A jak asi odletí,
co?“ Ráda vyvedu dotyčné pochybovače z omylu. Ferda Mravenec samozřejmě vlastní pilotskou
licenci. Aha… Pardon. Ferda Mravenec se zhroutil pod tíhou Babičky, kterou po celou dobu běhu nesl
na svých hmyzích bedrech. Nicméně Pipi Dlouhá Punčocha je holkou pro všechno. Bez zaváhání sedla
do kabiny, učinila z pana Nelsona svou jedinou letušku a během minuty vzlétla tak, že by to mohli
zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
Letěli dlouho. A letěli by ještě déle, nebýt prudkého deště, jenž začal náhle bubnovat do letounu.
Romeo, vědom si historek, které vyprávěli jeho odvážnější vrstevníci z Verony, ihned nalezl řešení:
„Hleďte, země pod námi! To nemůže býti nic jiného než Anglie!“ Avšak Ferdu Mravence, jenž se
zrovna probral z psychického i fyzického kolapsu, při pohledu na stovky věží pod ním přepadl
sentiment a stesk po domově. „Pipi, Pipinko naše,“ křičel „zastav, prosím! Přistaň, provedu vás svou
rodnou Prahou!“
Problémy Nového světa, včetně akutního poplachu všech členů FBI a prezidenta vzbuzeného novinou
o úprku vzbouřených knižních postav ze země, nechal Ferda Mravenec plavat. S celou svou partou se
vrhl do víru evropského velkoměsta v srdci Evropy.
Druhý jimi použitý dopravní prostředek na území České republiky, totiž náhodně odchycený autobus,
vysadil naše milé přímo u Hlavního nádraží. I vyšli z něj skrz park znalými nazývaný Pražský Sherwood.
„Prokrindapána, jemine, hochu! To se dělá, brát staré ženě chléb od úst? Nenaučili tě doma dobrým
mravům?“ rozkřičela se zčistajasna Babička. Vinnetou, udiven tím, že Babička tolik zvýšila hlas,
takovou ji neznal, jal se pronásledovat uličníka, který Babičce nesebral chléb od úst, nýbrž peněženku
z plátěnky.
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Běh to byl velkolepý. Pachatel pádil svým obvyklým tempem – co mu síly stačily – skrz celou Prahu.
Vinnetou ho však přelstil! Vzal to druhou ulicí, po okapu vyšplhal na střechu a skočil milému zloději
přímo za krk. Onen uličník se lekl, neboť nebyl zvyklý na náčelníky Apačů, skákající mu na ramena. Za
trest mu Vinnetou nařídil uklízet veřejný prostor po dobu dvou týdnů a jal se vrátit zcizenou
peněženku zpět Babičce.
Ta ale není ženou, jež si nechá všechno líbit. Pro jistotu se rozhodla najít místní kněžnu Zaháňskou,
aby jí ty nepravosti mohla náležitě objasnit. Místo kněžny ale objevila jen jakousi ženu na magistrátu,
která o sobě prohlašovala, že je primátorkou. Babička, poněvadž neměla tušení, o čem to ta paní u
sta hromů mluví, začala jí dobře radit. Po pěti minutách to milá primátorka vzdala a přenechala
Babičce své místo.
Zbytek skupiny, který ještě pořád stál s otevřenými ústy u Hlavního nádraží, znovu začlenil do svých
řad Vinnetoua a přijal Babiččino pozvání na čaj. Cestou však narazili na Národní muzeum. To
nenechalo Ferdu Mravence chladným. Jakmile uzřel lešení tyčící své železné paže nad tím
mistrovským dílem architektury, vylezl po nejbližším žebříku nahoru, rozhlédl se a dal se do mravenčí
práce.
Ostatní mezitím strávili s Babičkou pěknou půlhodinku čajovým dýchánkem, během něhož Babička ze
své pozice ustanovila Vinnetoua strážcem pražských obyvatel především pro oblast kolem Wilsoňáku.
Ferda Mravenec se i za své nepřítomnosti stal oficiálním stavbyvedoucím dbajícím na opravy
Národního muzea.
Babička, když už tedy převzala moc nad celým městem, chtěla zachovat dobré sousedské vztahy. Pro
celou naši skupinu vyjednala návštěvu Pražského hradu. Mušketýry však více zajímal obranný
mechanismus Hradu nežli politické řečičky a s vybavením hradu nebyli ani za mák spokojeni.
Objevivše, že taková vzácnost, jakou jsou korunovační klenoty, je chráněna pouze sedmi dveřmi a
klíče od nich drží podplatitelní lidé, počali se třást zlostí. Ihned navrhli, že se stanou osobními strážci
klenotů, kterýžto nápad byl patřičnými místy přijat, jelikož mušketýři se obešli bez mzdy.
Avšak během zachraňování českých národních symbolů se ztratila Julie. Romeo ji po chvíli našel
plačící na zámeckých schodech. Nerozuměla diplomatickému jednání, nechápala mušketýrské
strategie, chtěla pryč. Romeovi se jí – i po tolika letech – zželelo. Vzal ji tedy na romantickou
procházku Prahou. Když mu v Pařížské vybílila nevybíravou formou účet, uklidil se s ní raději na
bezpečnější místo. Pravda, myslel taky trochu na sebe. Měl v úmyslu oběhnout si na Vyšehradě
tréninkové kolečko, aby nevypadl z formy. Jakmile však s Julií spatřili Slavínský hřbitov, připomnělo
jim to staré dobré časy. Prohlídka jim pár hodin zabrala. Správce hřbitova, který je objevil před
půlnocí choulící se mezi hroby, se nad nimi slitoval. Nabídl jim nocleh a pohostinství svého domova,
pomohou-li mu ráno hřbitov uklidit.
Když Romeo s Julií svou hřbitovní rutinu opakovali již třetím dnem, zčistajasna se objevila nešťastná
Pipi. S panem Nelsonem si vyšli do ZOO, avšak on se jí ztratil mezi dalšími opicemi. Byla by si je bývala
vzala všechny, jakýsi pán v obleku jí to ale ne a ne povolit. Chudáka Nelsona, který dělal vše pro to,
aby své milované Pipi pomohl, ještě zavřel do neprostorné krabice ukryté v hlubinách kanceláří. U
Julie se Pipi dostalo plného pochopení. Naštěstí měla za tu dobu Prahu prohlédnutou, okamžitě tak
Pipi poradila, aby panu Nelsonovi zkusila vysílat plán útěku kouřovými signály z tamté vysoké věže
v dáli.
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I přes nepřesný Juliin popis Pipi onu vysokou věž – Staroměstskou radnici s orlojem - našla. Šťastně se
shledala s panem Nelsonem, kterému kouřové signály začaly zapáchat pod nosem. Pipi totiž
k podpalu použila speciální lístky z rostliny KurKurDut původem z ostrova Kurekuredutů, které dokáží
přenášet tajné informace. KurKurDut rozpoznal v celé široké Praze pouze pan Nelson, jenž v té době
na krabici dávno pohlížel zvenčí. Při pokusu o zdolání věže se mu však podařilo strhnout jednoho
z právě procházejících apoštolů. Pipi si ovšem vždycky ví rady se vším. Vždyť je koneckonců jedno,
kdo před těmi turisty bude chodit, hlavně, když tam někdo bude. Chudáka spadlého apoštola
nahradila panem Nelsonem a sama se přidala ke Kostlivci.
Z pohledu obyčejného Pražana se život ve stověžaté metropoli během několika málo dní
mnohonásobně zlepšil. Nebojí se vystrčit hlavu z Hlaváku. Při cestě do práce se pokochá opicí v orloji i
tím, jak rychle najednou pokročila oprava muzea. A to ani nemá tušení, jaké změny pro obyčejný lid,
z něhož koneckonců vzešla, chystá Babička. Ani naši hrdinové však nevědí, že jejich malý výlet se dá
považovat za zradu světové mocnosti. Americký orel přece nikdy nespí!
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Matěj Soukup

Horkokrevný Jim
Kdysi mu říkali Jim Mlátička nebo Horkokrevný Jim. V roce 2019 vyhrál první místo v celosvětové
boxerské soutěži v Oslu. V kategorii těžké váhy už nezbyl nikdo, koho by nezbil. Právě v té době se o
něm začalo mluvit a psát v médiích a dříve neznámý amatérský boxer se stal hvězdou.
Už tehdy byla pořádná zima. Ale Jimovi ne. Zapsal se do paměti lidí jako ten, kdo v těch největších
mrazech běhá po městě bez trička, do půl těla nahý. A taky jako ten, kdo dokáže rozbít hubu
každému a bez důvodu.
Někteří tvrdili, „že tu horkokrevnost má prostě danou geneticky.“ Jiní se zase přikláněli k názoru, „že
je celej zdrogovanej.“ Jim předpokládal, že to bude něco mezi tím. Nikdy předtím neřešil počasí. Bylo
mu jedno, jestli je teplo nebo zima. Naopak ho v zimě rozčilovali řeči jeho manželky o tom, jak si
přeje: „ aby bylo zase léto,“ nebo v létě Jak by: „mohla už konečně nastat zima.“

Teď si říkal, že by mu trocha toho tepla přišla vhod. Oheň, který se mu po dlouhé době konečně
podařilo rozdělat, dlouho nevydrží. Široko daleko není žádné suché dřevo a každým okamžikem může
přijít ledový závan, který jeho malinký plamének naděje sfoukne. „Aspoň, že už nesněží.“ zamrmlal si
pod vousy, které nyní hyzdily jeho dříve hladce oholenou tvář. Po dlouhé době strávené sám se
sebou si navykl mumlat si pro sebe. Dřív by se takovým lidem vysmál a vynadal jim do bláznů a
pošuků, teď to byl jediný způsob, jak nezapomenout zvuk lidského hlasu.
Neměl rád lidi, kteří toho hodně namluví, přišlo mu to otravné a zbytečné. Ale její hlas miloval.
Vydržel ho poslouchat několik hodin v kuse. Všechny její malicherné příběhy o svých kamarádkách,
kabelkách a nových lodičkách ho svým způsobem fascinovaly. Vyprávěla o Stelle, která si na stará
kolena nabrnkla mladého kluka nebo o Jenn, která podvádí svého manžela na jeho pracovním stole.
Jenom nesměla mluvit o počasí. Jimovi vyhovovalo, že může jen mlčet a neodpovídat a ona byla zase
ráda, že ji nikdo nevyrušoval. Vzájemně se doplňovali.
Jim na Leonu vzpomínal ze dvou důvodů. První z nich byl ten, že mu ukázala správnou cestu. Přestal
brát drogy a pít alkohol, byla to těžká doba, ale pro ni byl schopen vzdát se čehokoliv. A tak o pár
týdnů později, po dalším večeru, kdy mu Lea chladila pytlíkem mražené zeleniny fialové podlitiny na
čele a po dlouhé diskuzi, která se neobešla bez slz, opustil i zápasy a našel si práci v továrně na
mraženou zeleninu.
Neměli toho moc, ale byli šťastní. A to byla ta druhá věc, kvůli které na ni tak rád vzpomínal. Byla to
ta nejveselejší bytost na světě. Dokázala se radovat i z těch největších maličkostí, které před ni osud
postavil. Ale každého jednou radost přejde.

Jim si přitáhl dlouhý, chlupatý kožich víc k tělu. Dřív patřil Leoně, takže mu byl příliš malý na to, aby
ho celého zahřál. Jak je to dlouho, co naposledy jedl? Den? Dva? V kapse kabátu měl ještě schované
tři čokoládové tyčinky. Měl čtyři, ale tu jednu zahodil, protože ji rozdělal a zjistil, že by si na ni vylámal
všechny zuby, jak byla zmrzlá. V batohu měl ještě čtyři konzervy s masem, ale rozhodl si je šetřit na
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horší časy. Dřív by se z jedné plechovky nenajedl. Byl by to pro něj jen předkrm. Teď měl čtyři a
nevěděl, na jak dlouho si s nimi bude muset vystačit. Znovu si přitáhl těsný kožich k chladné kůži a
vzpomínal na den, kdy jí ho dal.
„Vždyť je tak veliký, že se v něm celá utopím!“ Smála se a zvedla ruce, přes které jí dolů plandaly
dlouhé rukávy.
„Taky se do něj budete muset vejít dva.“ Usmál se Jim a ohrnul jí rukáv tak, že se objevila její maličká
dlaň. „Nenapínej mě. Co to je?“
„Nevím.“ Odpověděla prostě a volnou rukou si ohrnovala i druhý rukáv.
„Jak to, že nevíš?“
„Prostě jsem si to nenechala říct.“ Sdělila mu, jako by to snad bylo úplně jasné. „Bude to překvapení.“
„A jakou mám teda teď koupit postýlku?“ Nechápal Jim, ale Lea se jen zasmála. Objala svého manžela
kolem ramen a stoupla si na špičky, aby se ústy přiblížila k jeho uchu: „Přece bílou. Tu pak můžeš
nabarvit buď na modro, nebo na růžovo.“
Postýlka už ale na vždy zůstala bílá. Po jedné panické noci, kdy se Lea probudila s bolestmi
břicha, a po kvapném úprku do nemocnice se manželé dozvěděli, že je pozdě a Lea potratila.
Jim nikdy u nikoho neviděl takovou změnu. Samozřejmě, on sám si prošel velikou, ale
takovou jakou si ze dne na den prošla ona, se to nemohlo srovnávat. Najednou to byl on, kdo musel
mluvit o nesmyslných věcech jen proto, aby se místo odpovědi dočkal jen zarputilého mlčení. On se
musel smát, zatímco se ona mračila. A žádná z maličkostí, kterou jí donesl, její stav už nezměnila.

Jim, sledujíc plameny zavrtěl hlavou. Chtěl se téhle myšlenky zbavit. Chtěl jí dostat z hlavy a už nikdy
na to nemyslet. Měl přece spoustu jiných problémů. Narůstající chlad, stále se zmenšující zásoby
jídla. Tak proč se nemůže soustředit na ně? Chtěl se zbavit hanby za úlevu, kterou pocítil, když
zemřela.
Pohřeb nebyl veliký. Jen takový malý ceremoniál pro něj a pro její kamarádky. Její rodiče
nedorazili. Jeho také ne. Od té doby se mu zdálo, že všechno dobré na světě umřelo společně s ní.
Dny byly šedé zamračené a slunce bylo v té době vidět jen zřídka. Pak začalo to sněžení, které bylo
předzvěstí dlouhé a kruté zimy, která zabije většinu planety a těm, co přežili, sebere veškerou naději
na zlepšení.

Jak se tak Jim koukal na nezvykle malé a bledé umírající slunce, pocítil úlevu, že to končí. Věděl, že
zemře, ale místo paniky ho zalil ledový klid a poprvé po dlouhé době i radost.
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Vlastimil Šantroch

Flauto Dolce
Za devatero horami a devatero lesy, za devatero řekami a devatero mosty bylo nebylo... Teď vážně,
před více než čtyřiceti lety jsem byl na dětském (tehdy pionýrském) táboře v bývalé NDR.
Tábor byl v Krušných horách u městečka Breitenbrunn - nedaleko Božího Daru. Jako kluk jsem hltal
vyprávění starého horníka, naučil se jejich pozdrav Glückauf (obdobu našeho "Zdař Bůh"). Jezdili jsme
na různé výlety, tu do Lipska, tu do Karl-Marx-Stadtu (dnešní Chemnitz), tu do Klingenthalu na
skokanské můstky atd. atd. Jeden z výletů nás zavedl do města Markneukirchen, které leží nedaleko
od Lub u Chebu a ve kterém je muzeum hudebních nástrojů, jejichž výroba má na obou stranách
hranice velkou tradici.
Před muzeem nás oslovil zvláštní mužík, rozevlátý padesátník, vypadal trochu jako tehdy populární
roztržitý Pierre Richard, a nabídl se, že nás česky a ZDARMA (v dnešní době k neuvěření) expozicí
provede.
Jak slíbil, tak se i stalo – opravdu bravurně nás muzeem provedl, o každém vystaveném nástroji nám
něco zajímavého řekl, přidal i pár poznámek o historii výroby hudebních nástrojů v Krušných horách
(Erzgebirge) na obou stranách hranice.

Bylo to opravdu skvělé. Když se s námi před budovou loučil, řekl nám toto: "Milí mladí přátelé, když
jste tady v té NDR, kupte si tu jejich zobcovou flétnu, je třikrát levnější a desetkrát lepší než ty u nás
doma. A až přijedete domů do ČSSR, kupte si tam školu hry na zobcovou flétnu Flauto Dolce od
Ladislava Daniela. To jsem já. Na shledanou."

Poslechl jsem ho v obou případech. V NDR jsem koupil flétničku, doma školu. Přihlásil jsem se do LŠU
(Lidová škola umění) a začátkem září se začal učit hrát. Měl jsem tu dva učitele. Jednoho na
praktickou hru na nástroj – to byl aktivní klarineťák. Druhým učitelem byl trumpeťák, který mě učil
hudební teorii.
Trumpeťák měl v oblibě stupnice. Musel jsem je zpívat. Například řekl jen: "D dur",
já spustil "D E F G...", načež jsem dostal 'kameňák' do čela a Mistr zařval: "Fis, ty mamlasi, Fis"! Věřili
byste tomu, že to umím dodnes?
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Veronika Šubrtová

Ken Taurski
Nenávidím výstavy současného umění. Všechny vernisáže jsou stejné: ty sterilní bílé prostory,
připomínající banky nebo nemocnice, znuděný hipster nalévá špatné víno do jednorázových
plastových kelímků, po kterých se sápe holubí letka – fádní, upocená stafáž všech výstav. Mezi nimi
Fantom vernisáží, který za večer tutově obrazí všechny podobné akce ve městě, všude si stihne
udělat selfíčko s mistrem a letmo se pozdravit se všemi lidmi, které pravidelně míjí. Nestihne ani
zahájení výstavy. O nic nepřijde. Výstava samotná taky nestojí za řeč. To, co przní bílé stěny galerie,
se dá těžko nazvat uměním.
Na takových akcích (pokud mě tam někdo donutí jít) vždycky vyvstanou bolestné vzpomínky na Kena
Taurskiho. Ne, nikdo ho nemůže nahradit. Znuděné protáhlé ksichty kolem mě jsou toho důkazem.
Tváří se jako že: „Já vím, co se umělec snažil říct, mluví v jinotajích a symbolech, které jsou
srozumitelné pouze mimořádně inteligentním a sečtělým lidem, jako jsem například já; umělec chce
sdělit zásadní, šokující pravdu, která…jak to jen naformulovat…to se nedá vyjádřit slovy, to se musí
cítit, tady…“
Kecy! Je to celé o hovně a nikdo si nechce přiznat, že ztratil čas sledováním něčeho, co za to vůbec
nestojí.
Ken byl poslední výtvarný umělec v historii, který dokázal lidi strhnout, dát jim zážitek na celý život,
doslova je poznamenat. Ano, můžete si myslet, že moje hodnocení nebude úplně nestranné,
vzhledem k tomu, že já a Ken – asi víte, že jsme byli partneři a nejen v práci. Nevíte, ovšem, jak byste
mohli!
Snažili jsme se to utajit, Ken byl veřejně známá osobnost a nechtěl, aby se veřejně rozebíralo jeho
soukromí. Nechtěl riskovat, že nás spolu někdo někde uvidí, tak mě s sebou nebral na žádné
mimopracovní akce. Ano, novináři ho několikrát vyfotili ve společnosti jiných žen, to byla samozřejmě
součást krycího plánu, jak náš vztah udržet v utajení. Byl to Kenův plán, Ken vždycky uměl všechno
tak do detailů promyslet! Ty ženy byly prostitutky, já vím. Samozřejmě, není to logické? Koho jiného
by si Ken měl najmout, aby předstíral, že je jeho přítelkyně? Aby ochránil svou jedinou, opravdovou
lásku – mě!
Znali jsme se už od jeho studentských let. Ken navštěvoval ateliér multimédií a zpočátku mi vůbec
neimponoval, plácal se v poloze klasické figurální malby, ano, řemeslně sice skvěle zvládnuté, ale
proboha, koho v to dnešní době zajímá, nějaké obrazy. Jeho vedoucí ateliéru i spolužáci mu to taky
dávali pořádně sežrat. Divím se, že se na té škole vůbec udržel. Ale v posledním ročníku se v něm
konečně něco zlomilo a on odhodil své zkostnatělé umělecké názory jako starý kabát.
Vývoj jeho absolventské práce byl zahalena tajemstvím, Ken se nikomu nesvěřoval s tím, na čem
pracuje, neměl zájem ani o konzultace s vedoucím ateliéru. Všichni čekali, že to bude průšvih – ale
ne, byla to absolutní bomba! Ken zastínil všechny svoje spolužáky i vyučující a přes noc se stal
hvězdou uměleckého nebe.
Dílo mělo název „Forbidden View“ a spočívalo v tom, že Ken tajně natočil všechny své učitele a
spolužáky pomocí miniaturních kamer, skrytých v mísách školních toalet. Videa poté umístil na
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internet a samozřejmě všechny „účinkující“ označil a umožnil přidávat komentáře, které se online
přenášely a promítaly na školní fasádu.
Bylo to jako rána mezi oči. Celou dobu ho všichni podceňovali, včetně mě! Šla jsem tenkrát hned po
prezentaci za ním, a řekla jsem mu: „Tohle je to nejlepší, co jsem na téhle škole kdy viděla.“
On namítl, že to byl jen takový fór, že chtěl zesměšnit lidi, kteří se vysmívali jeho umění. Řekla jsem
mu, že se plete, že právě stvořil nesmrtelné umělecké dílo. A také jsme mu řekla: „Pracuj se mnou a
udělám z tebe hvězdu.“
A on poslechl. A tak začala jeho hvězdná kariéra, na které jsem se podílela. Jako jeho produkční,
agentka, účetní, múza a milenka.
První projekt, který jsme spolu realizovali, se jmenoval „Ecce Homo Sapiens“. Spočíval v tom, že jsme
do galerie umístili obří skleněné terárium a těsně před vernisáží jsme nic netušícího kurátora výstavy
chytili, svlékli a zavřeli ho dovnitř. Z počátku si myslel, že je to nějaký vtip a že ho po skončení
vernisáže zase pustíme.
Nechali jsme ho tam po celou dobu trvání výstavy, což bylo něco přes měsíc. Jídlo jsme mu spouštěli
otvorem ve stropě a občas jsme ho z hadice postříkali vodou. Podestýlku jsme mu neměnili. Měla
jsem strach, že by nám utekl a už bychom ho nedostali dovnitř a kromě toho vytvářely kupící se
hromádky výkalů krásnou metaforu zániku, nebo tak něco.
Potom nás čekal první opravdu velký projekt, který jsem nazvala „Pod kůží“. Jeho realizace nám
zabrala celý rok a zaměstnala armádu sochařů, programátorů i elektrotechniků. Jednalo se o
interaktivní objekty, které reagovaly na diváky pomocí čidel. Z objektů se po stisknutí různých
knoflíků ozývaly různé zvuky – smích, pláč, vzdychání, kvílení, prosby nebo řev. A čas od času, když byl
nějaký divák zabrán do hry, se otevřela malá dvířka a z nich vyjel dlouhý ostrý nůž a diváka bodnul – a
potom zase zajel zpátky. Bylo to naprosto neočekávatelné a náhodné. Měli jsme zklamaného
návštěvníka, který byl na výstavě celkem desetkrát, pokaždé několikrát oběhl všechny objekty,
pomačkal všechna tlačítka – a nic se mu nestalo! Zranění návštěvníci zato se cítili ohromně uvolněně,
jako kdyby prošli nějakým iniciační rituálem sdílené bolesti. Na sociálních sítích potom nadšeně sdíleli
fotografie svých zranění na stránce „Poznamenáni uměním Kena Taurskiho“.
Ta stránka mi moc líbila a přiměla jsem Kena, aby jí veřejně vyjádřil svou podporu. Rozhodli jsme se
koncept poznamenání uměním dotáhnout ještě dál. Instalace „To máš na památku“ byla tvořena
labyrintem s černých plechových desek, sporadicky osvětlených blikajícími, skomírajícími zářivkami.
Z reproduktorů se linul šepot v neexistujícím jazyce, který občas bez varování přešel v bláznivý jekot.
Na stěnách se objevovaly a zase mizely fotografie obětí brutálních vražd z policejních archivů. Občas
se pod procházejícím návštěvníkem otevřela podlaha (desky byly posuvné a ovládané počítačem), on
spadl dolů a zlomil si nohu. Nebo se z leknutí opřel o stěnu, která ale byla pod proudem. Těhotné
ženy měly vlastní vchod do druhé verze instalace, kde otevírací se podlaha chyběla. Namísto toho byl
v rohu hned za vchodem umístěn zdroj rentgenového záření, který se čas od času sám zapínal. Díky
tomu existují lidé, kteří jsou uměním Kena Taurskiho poznamenaní již od narození.
Chudák Ken se bohužel nedožil toho, aby to viděl. Umřel při hloupé nešťastné náhodě. Vypadl z okna
svého střešního ateliéru. Samozřejmě, hyeny z bulváru hned začaly šířit nesmyslné a ničím
nepodložené spekulace. To se přeci může stát každému, že vypadne z okna, dejme tomu při mytí
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oken, nebo když se koukáte, kdo to jde dole po chodníku a moc se vykloníte, zkrátka stává se to dnes
a denně, notabene, když nemůžete spát a spolykáte celé plato prášků na spaní, to jste pak trochu
dezorientovaní.
Proč by to Ken dělal? Byl na vrcholu, byl světově uznávaný umělec a hlavně – měl mě, které za to
všechno vděčil! Kde by beze mě byl! Nejspíš by se vrátil k malování a tvořil by nějaké velké, barevné
obrazy, portréty lidí, které znal, zachycoval jejich emoce, každodenní starosti i prchavé chvíle štěstí.
Nuda, koho to zajímá
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Jiří Vodička

Tvrdohlavý stařík
Jsou věci které naplňují letitého člověka v důchodu,spokojeností,štěstím a harmonyí.
Staré rosčmachtané bačkory,kterých se nemíní vzdát,ani po domluvě mladých když přijedou za dědou
na návštěvu,oblíbený otlučený hrnec na polévku či pobryndaný starý unolaný svetr ve kterém prý
dělá na veřejnosti ostudu,když jde do parku krmit ptáčky.A také nastává boj když přijedou mladý na
návštěvu a chtějí dědečkovi vnutit krásné anatomické pohodlné křeslo místo ošoupaného starého
ušáku,z kterého dírama leze vycpávka a z kterého si každý večer dědeček vychutnává večerníček se
starým opelichaným kocourem na klíně,či když mu chtějí ztopit prošoupanou rohožku před
dveřmi.Neberte mi ji já jsem na ni zvyklej ještě si ji užiju láteří a tuhle tu si sem dejte až po mé smrti a
vrací jim nejnovější výtvor očistné techniky na podrážky obuvi který se mu při odchodu zkoušejí
vpašovat pod dveře.A také deratizace ledničky neproběhne bez hlasitých protestů se snachami či
dcerou když mu chtějí vyhodit potravinové komodity které tak pečlivě šetří.Ten sýr mi nevyhazujte
ten ještě zraje brání si dědeček svou manu když mu vyhazují patologický útvar pochodující po
ledničce a zároveň s ním letí do koše i nazelenalý salám připomínající pistáciové želé.Ale na ten guláš
mi nesahejte dělal jsem ho před včírem a bude dobrej až se uleží zastává se mramorového škraloupu
na dňe hrnce když mu likvidují studenou špajzku a nahrazují čestvími potravinami a přitom vědí že až
přijdou příště budou tam ty potraviny ještě a v obviklé podobě neboť šetrný dědeček který si umí
vážit potravin nic nevyhodí.A nakonec jako obvikle dochází k umírání,na nic mi tady nesahejte a až
umřu tak si s tím dělejte co chcete.Během umírání si snacha všimne netknuté škatulky s léky,dědečku
ty léky na srdíčko neberete otvírá netknutou krabičku.Neberu odpovídá umíněně dědeček proto že
když si vezmu rohlík,hned je mi líp.A brýle na čtení nosíte? Aby Vás nebolely oči zkoušejí ještě,nosím
ale jen když prší komentuje dědeček když neprší vidím dobře.Tak příště dědečku zase přijdem loučejí
se mladí a dejte na sebe pozor a přitom vědí že je to marné je to marné neboť dědeček má svojí hlavu
a dělá si co chce.Zatracenej dědek tvrdohlavej jak starej beran,uleví si jeho syn když vychází z vrátek
před dům.Ani párem volů s nim nepohnem,nedá si říci kolikrát jsme ho přemlouvali aby se k nám
nastěhoval do domu měl by pohodlí ústřední topení,to zase nechce že by ho rušili vnoučata a když je
tři dny nevidí láteří že si je chce užít než půjde do hrobu.Kdepak na dědu platí jedině malá Anežka
připojila se snacha když mu řekne dědo ty jseš moje Kindr vajíčko děda hned změkne a sahá si do
štrozoku pro korunky pro svého mazlíčka na zmrzlinku a tu starou Aerovku co mu léta hnije v garáži
taky nechce prodat i když mu z veteran klubu nabízely tolik že by za to mohl být dva roky na Havaji a
léčit si tam to své revma.A v zimě mu každej den tahat kýble s uhlím to je taky radost posteskla si
dcera která většinou tuto povinnost zastávala a stěhovat se nechce že prý mu radiátory neprohřejí
kosti že musí mít živočišné teplo a dívat se do ohně když si otevře dvířka u kamen.No jo uzavřel syn
dědovo polemiku jednou také budeme staří a také tvrdohlaví s tím nic nenaděláme a víte co ženský
zvu vás na vínko a otevřel vchodové dveře do kavárny jejíž průčelí právě míjeli.
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