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Tak čekal

MARTIN FRIEDRICH

----------------------------

Probudil se trochu dřív, než zazvonil budík. Vždycky se tak probouzel, nevěděl proč 
a co to vlastně způsobuje, prostě to tak bylo. Ať šel spát jakkoli pozdě, probudil se 
vždy přesně čtyři minuty před zvoněním budíku. 

Červencové slunce ohřívalo sklo otevřeného okna, o kus dál pak stejně intenzivně 
ohřívalo deku na jeho nohou. Odhodil ji, natáhnul levou ruku (pravou natáhnout 
nemohl, protože by narazil do zdi) a propnul nohy, až mu zapraštělo v páteři. 

K snídani nikdy nejedl nic sladkého, zato si rád dopřával uzeniny, vejce a podobné 
věci, o kterých znalci zdravého stravování tvrdili, že přivedou pravidelného konzu
menta brzy do hrobu. Jako častý návštěvník hřbitovů se hrobů nebál, proto dnes vy
táhnul z lednice tři nožičky párku a dal je ohřát. Probral hromádku novin a časopisů 
pohozených na stolku vedle gauče, většinu z nich už četl. K snídani si rozložil starší 
číslo jednoho magazínu a ponořil se, chroupaje párek, do rozhovoru s populárním 
filmovým režisérem, který vtipkoval na adresu kritiků odmítajících jeho poslední 
film. 

Předpověď počasí dávala tušit, že dnešní teplota bude přiměřená letnímu průměru, 
proto si připravil totéž co včera, kraťasy a triko, jaké obvykle nosíval v dobách, kdy ještě 
jezdil na kole. Vzhledem k tomu, co ho čeká, by podstatnější oděv ani nebyl na místě. 

Hlavně nezapomenout to nejpodstatnější. Velký černý kufr s mosazným kováním 
v rozích stál v předsíni už od minulého pátku. Uchopil jej za masivní držadlo a zkusmo 
potěžkal. Ano, to by snad šlo zvládnout. 

Ještě zkontroloval, jestli má s sebou peněženku, a nasadil si sluneční brýle. Tak. 
V pořádku? V pořádku. 

Teplá směs vůně aut a kvetoucích stromů nahradila důvěrně známý pach bytu. 
K nejbližší stanici autobusu stačilo jen obejít blok. Na zastávce čekalo víc lidí než 
obvykle, vyzařovali hromadně teplo, které přebilo zatím chladnější vzduch proudící 
mezi starými domy. Postavil se na místo, kde odhadnul ze zkušenosti pozici prostřed
ních dveří autobusu. 
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----------------------------
Netrefil se jen o půl metru. Lidé do něj strkali, když se pokoušel s kufrem dostat 

do prostoru pro kočárky, starší muž na něj významně hleděl a zlostně sykal. Nakonec 
se vmáčknul do rohu mezi madla, do pravého lýtka ho příjemně studilo kování kufru. 

Za oknem mezi hlavami cestujících proudila pouliční krajina. Záblesk okenního 
skla, červený kočárek, hned za ním modrý, kluk na skejtu, tlustá žena s cigaretou před 
výkladem, tramvaj, auto bliká vlevo, rezavý plot, autobus se prudce zhoupnul, chvíli 
bylo vidět bledě modré nebe a pak už sjížděli z prudkého kopce. Kufr se na podlaze 
kousek posunul. 

Zastávka. Lidí ubylo, už se tolik nebál kopanců do kufru. Ještě dvě stanice. 
Park měl tvar hodně protáhlého obdélníku, na jehož kratší straně vystoupil. Chod

níkem protínajícím travnatou plochu proudili inlajnisti a matky s kočárky v nápodobě 
krvinek v krevním oběhu. Kufr se mu už pronesl, držadlo prokluzovalo ve zpocené 
dlani. Kolikátá to vlastně měla být? Pátá? Ano, pátá lavička zprava. 

Opatrně položil zavazadlo na zemi a usedl. Nejdřív chvíli odpočinek, teplota začala 
rychle stoupat. A brzy to bude horší. 

Je čas. Zvedl kufr na lavičku a cvaknul dobře udržovanými zámky. Nejprve těžší 
součásti, to znamená helmu a boty, pak může přijít na řadu zbytek. Zul si tenisky 
a odložil je pod lavičku, sluneční brýle vložil do prázdného kufru, pak se začal soukat 
do voskovaného plátna. Mosazné přezky se na slunci zahřívaly. Na tohle by skoro 
potřeboval nějakého asistenta. Možná že kdysi opravdu existovaly celé týmy ke zdár
nému navlečení do tohohle zařízení. 

Na olověných botách málem ztroskotal. Když se do nich konečně dostal, nastala 
neméně náročná fáze: utáhnout lemy kalhot a spojit je s botami. Pot po něm stékal 
v lechtivě chladných stružkách. 

Hotovo. Ještě koruna celého snažení. Bál se, aby mu helma nevypadla, nedovedl 
si představit, jak by se za ní v tomto postroji hnal jak za kutálejícím se míčem. Závit 
na límci sice strašlivě skřípal, ale povedlo se. 

Tyčil se nad lavičkou při kraji chodníku a ztěžka oddychoval. Na sobě měl komplet
ní potápěčský skafandr podle návrhu Augusta Siebeho z roku 1881, monstrum 
z nepromokavého plátna, gumy, olova a mosazi, schopné odolat vodnímu tlaku až 
do hloubky padesáti metrů. 

Ještě nechal na chvilku otevřené okénko předního průzoru, aby se nadýchal přiro
zeného, byť znatelně městského vzduchu, pak ho odhodlaně zaklapnul. Dál už musí 
pracovat mechanizace. 

Pomalu se posadil na lavičku a zaklonil se dozadu, co nejdál to šlo, aby viděl na 
oblohu. 

Za chvíli tady budou. 

(Hudba: Slowdive) 
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Martin Friedrich (* 1970), básník, prozaik, učitel. Autor povídkového souboru Smrt & po-
těšení (Epocha, Praha 2008), jako básník debutoval sbírkou Venkovský hřbitůvek / Barbaresky 
(Triskelion, Praha 1991), v současnosti publikuje básně pouze časopisecky.
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Dobrý muž od zámku hrůzy

ALEŠ MISAŘ

----------------------------

1

Vždy na konci masopustu, když se na obyvatele města N. slunce začalo dívat z vlíd
ného úhlu a hřát je dobrými zvěstmi o jaru, přijela na pláň za prstenci posledních 
domů periférie pouť a zmocnila se jejich smyslů. Po střídmé zimě působila jako silný 
opiát. Snad nikdy jindy v roce město N. tolik neožívalo jako zkraje března. Do ovzduší 
vpadly nové vůně a lidé v nich chytali sebemenší pachové stopy jara a mysleli, že jim 
z ramen vyrážejí křídla a že pruhované maringotky jsou poslové světlejších dnů. Za 
modrých odpolední se ptačí zpěv mísil s vrzáním oprýskaného kovu kolotočů, červeň, 
běl, modř a žluť dorazily na mýtinu, ještě než tam vyrostly první květiny. Galaxie ře
tízáků, stánky s hlasy vyvolávačů, jemní parukáři cukrové vaty, všudypřítomný šum 
doléhající až do středu města a hudba, hudba, dokola klikou točená hudba flašinetů 
– celý ten jarmark barev, zvuků a kolotání připomínal námluvy s jarem. A jaro je 
někdy poslechlo a přišlo, jindy je ještě na čas nechalo mstivým poryvům odcházející 
zimy. Pokaždé se zachovalo trochu jinak.

Alespoň takhle jsem si maloval úvod svého příspěvku, když jsem tehdy do malého 
města N. přijel jedné neděle jako elév rozhlasové redakce, abych připravil reportáž 
o zdejších masopustních tradicích. Slunce pražilo na tu dobu až nesnesitelně, hloučky 
lidí se odlupovaly od domovních dveří a pouštěly se do ulic. Ani jsem se neubytoval 
a následoval jsem je přímou cestou k hlučící pouti. Být utopen v davu mi vyhovovalo, 
nebyl jsem ještě dost služebně obroušený a nechtělo se mi někde prodírat trním těch 
pohledů, jež místní obvykle vysílají ke zjevně cizímu člověku. 

Rozhlížel jsem se po tom pouťovém Babylonu: vyvolávači se přetahovali křikem 
o každého z nás. Ale kam dříve? Jízda na oslech? Kolo štěstí? Horská dráha? Zkouška 
síly? Palác smíchu? Zámek hrůzy? Posledně jmenovaný mě zajímal nejvíce, také jsem 
jej musel nejdéle hledat. A našel jsem jej poněkud opodál ostatních atrakcí. Prostá 
černá konstrukce ve tvaru kvádru, atrapa zámku, jemuž z každého rohu vyrážela 
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věžička, se nacházela v lučním výběžku na samém okraji pouti už zády k zarostlému 
poli jako nechtěný odstrčený bratr pestřejších atrakcí. Zastavil jsem a davová směs 
kabátů, voňavek a potu se o mě začala otírat. Ale to už jsem nevnímal, zaujal mě 
chlapík – zřejmě správce zámku hrůzy –, který seděl na skládací židli před zámkem 
na mírně vyvýšené kovové terase u pokladny. Na pohled vůbec nezapadal do světa 
brunátných, od šmíru umazaných chlapů, zkrátka těch, o kterých jsem slýchal mluvit 
jako o světských. Tím méně se hodil k atrakci, která se mu černala za zády. Spíše bych 
věřil, že utekl z kabinetu kuriozit a umanul si, že se mu dobře sedí na terásce stranou 
dění, a tak tam zůstane. Přiblížil jsem se velmi opatrně, kdoví proč jsem měl pocit, že 
by bylo neslušné jej rušit. Budil ve mně více soucit než respekt. Byl to muž, ne, spíše 
mužík nebo dědoušek už značně sražené postavy, doslova vmáčknutý do ošuntělého 
hnědého sáčka a omotaný neúměrně tlustou hnědou šálou, na níž plula bóje drobné 
hlavy s chuchvalci neupravených bílých vousů. Působil tak obstarožně, že by se mohl 
změnit v prachovou částici dobrou leda ke sfouknutí. Na očích měl profesorsky tlusté 
brýle a zvětšené zornice za nimi mu ujížděly každá jinam, jako by se stále divil tomu, 
kde se nachází. Trhal pohledem ze strany na stranu, a přestože jsem stál už jen pár 
metrů od něj, nezdálo se, že by mě zmateným pohledem zaměřil.

„Tak přece jen se vrátil i letos… A takový to býval štramák,“ řekl najednou kdosi 
kousek za mým uchem. „Nikdo se k němu nehlásí,“ ukázal jsem na odloučenou atrak
ci, „ta věc připomíná spíše pomník po něčem.“ Došlo mi, že lidská řeka za zády nás 
obtéká obloukem. Nikomu se nechtělo k zaprášenému pánovi. „Máte dobrý postřeh,“ 
neznámý muž ke mně přistoupil. Vzpomněl jsem si, proč jsem přijel, a začal trochu 
vyzvídat: „A ten pán tomu velí?“ Chlapík mezitím vytáhl z bedničky, která asi dříve 
sloužila jako pokladna, dýmku, vložil si ji roztřesenou rukou do úst a jal se pomaleji 
než pomalu škrtat sirkou, stálo jej to nekonečně pokusů, než se tabák vznítil. Patrně 
měl na vše dost času.

„Vlastně to je takový hlídač pomníku! Patrně už se sem vrací jen vzpomínat na 
staré časy. Ale kdysi to býval v jednom majitel, tvůrce i provozní tohoto zámku hrůzy,“ 
řekl zasvěceně muž. „Nepředstavíme se konečně?“ navrhl a poprvé jsem se podíval na 
toho, s kým mluvím. Byl to postarší, téměř již bezvlasý pán jen s homolkami šedin za 
ušima, ovšem dobře živené postavy a buclatých tváří, břichopásek v dobře vyhlížejícím 
vycházkovém obleku s kulatým obličejem a mrožím knírem. Na rozdíl od permoníka 
před námi měl statné držení těla a celkově výraz šťastného člověka, který se udržuje 
v tělesné kondici i duševním blahobytu. V jeho očích se obrážela zář stránek tisíců 
knih, které za život jistě pročetl nebo aspoň prolistoval. Hádal bych jej na kronikáře 
města – těsně vedle. Prozradil jsem mu své jméno i průzkumný účel návštěvy. Libý 
úsměv rozlil se mu po široké tváři:

„Narazil jste na toho pravého. Karel Štrachal jméno mé, archivář zdejšího vlasti
vědného muzea, ne, nic neříkejte,“ zvýšil najednou až zajíkavě hlas (opravdu jsem se 
chystal něco moudrého poznamenat), „to jméno je pouhý vrtoch lingvistické fortuny. 
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Podstatnější však je, že leccos pamatuji. A tenhle človíček,“ namířil hůlkou na scvrklé
ho kuřáka, „na to nevypadá, ale způsobil tady kdysi pěkný rumraj. Je vůbec zázrak, 
že jej tu trpí a smí si takhle nerušeně pokuřovat. Pacholek, že nedodržel slovo a ještě 
se sem vrátil, ačkoli… Tohle už je jen vyhaslá váním osudu zmítaná skořápka elegána 
z dřívějších dob.“ Říkal to tak neomaleně nahlas, že jej mužíček musel slyšet. Trochu 
jsem se ostýchal za manýry svého společníka, ale zbytečně – vůbec nás nevnímal.

„Jaký slib a jaký elegán? Popravdě spíše si ho dovedu představit, jak drží službu 
v jídelně domu důchodců, a ne jako šéfa zámku hrůzy,“ poznamenal jsem a nemohl 
spustit oči z toho střídavě smích a lítost budícího zjevu. Dědoušek tvaroval ústy kroužky 
dýmu a každý doprovázel nesmírně vděčným pohledem. Nyní se ty rozjeté zorničky 
měly nač soustředit, hořela v nich dětská radost nad každým dokonale vydýchnutým 
obláčkem. Jen tleskat ručkama zbývalo. Ale sám jsem potlačoval škodolibou chuť 
zatleskat mu za každý zdařilý kroužek. Muž zaujatý kouřovou hrou vůbec nebral na 
zřetel okolní dění, my dva před ním ani lidská řeka a šumění pouti opodál, to pro 
něho nebylo. 

„Co kdybych ho vyrušil a chtěl koupit vstupenku?“ napadlo mě čtverácky. 
„Vážně bych to nedělal,“ usmíval se dobrácky muž s knírem a jemně mě uchopil 

za rameno. „Je úplně mimo. A vy? Vy také nejste úplně zdejší, viďte?“ prohlédl mě 
od hlavy k patě a významně zamrkal, už si jistě povšiml mých dvou těžkých kufrů. 
Skrývalo se v nich rozhlasem zapůjčené nahrávací zařízení.

„Kdepak masopustní tradice, na to vás neužije, vy jste hladový po příbězích, poznám 
to a jeden vám mohu nabídnout. Víte co, nechal jsem dceru a vnuky u oslíků, rádi se 
vozí na těchto kopytnatcích a žádný rok nevynechají, ale my se pojďme někam uklidit. 
Nejlépe k orosenému poháru!“ pokračoval muž v dobrém rozmaru. Očividně byl rád, 
že načapal cizince, kterému může vykládat moudra. 

Přikývl jsem a muž jako zavalitá, leč hbitá ryba zaplul do proudu lidí a měl jsem 
co dělat, abych jej neztratil. Kufr mě totiž velmi tížil. Doktor se podivil, proč jsem se 
nejprve neubytoval, ale vysvětlil jsem mu, jak jsem se nechal unést lidským rojem. 
„Opravdu nejste zdejší! Mládenče, nevím, v jakých mapách jste ráčil pátrat nebo co 
vám kdo nakukal, ale hotel máte přímo naproti nádraží!“ Zastyděl jsem se. Nechápu, 
co způsobilo, že jsem jej přehlédl. „Ale vezmi to čert, teď zchladíme žáhu!“ to už 
jsme seděli pod strakatou plachtou pojízdného výčepu. Navzdory mým protestům 
mě pozval na jedno točené a já opět navzdory svému předsevzetí, že přes den nebudu 
pít, jsem přijal. A připili jsme si – na masopust, na jarní tání, na krásu květin a žen. 
Začal jsem dosti nešikovně vybalovat z kufru zařízení, ale jak doktor uviděl mikrofon, 
okřikl mě, ať toho nechám. „To si radši líznu tady té pěnové čapky, než bych si dával 
tuhle věc k puse. Heleďte, to nádobíčko nechte zavřené, budete si vše, co vám řeknu, 
muset pamatovat. Ale to mi věřte, že si to pamatovat budete!“

Lidské hemžení okolo nás protékalo, flašinety vytáčely nekonečné hady hořko
sladkých melodií a lidé ševelili, ale když archivář Karel Štrachal začal vyprávět, to vše 
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ustoupilo do pozadí a proměnilo se to v pouhou kulisu příběhu, o jakém se mi hned 
takhle zkraje pobytu ve městě N. nesnilo. Doktor tvaroval slova důkladně a ladně jako 
řečovou krajinu, jíž bylo příjemné se nechat vést, ačkoli sama náplň jeho historky mě 
stahovala do stále hlubších údolí s chladnou mlhou tajemství u dna.

2

Původ příběhu sahá do mnohem těžších a drsnějších dob, než jaké žijeme dnes. Tehdy 
naši zemi zachvátilo budovatelské nadšení a zdálo se, že málokdo bude mít myšlenky 
na pouť. Vše, co zavánělo starými zvyky, začali zakazovat, neboť chtěli pečovat jen o to, 
co sami založili a mohli to od kořenů napájet čerstvou revoluční krví. Zbytek musel 
jako možný zdroj otravy pryč. Od starých časů by se nejraději odstřihli, ale ještě na to 
hledali vhodné nůžky. Například tu starou pouť ve městě N. neměli odvahu zrušit. Byla 
příliš mezi lidmi oblíbena. Díky tomu se souběžně s převratným jarem mohla objevit 
novinka – zámek hrůzy. Nikdo netušil, jakou hrůzu od něj čekat, ale po prolomení 
počáteční nedůvěry se ta zmenšenina černého zámku se čtyřmi rohovými věžemi stala 
vyhlášenou. Čekaly se na ni dlouhé fronty a vůbec nevadilo, ačkoli to vzbudilo menší 
údiv, že atrakce byla určena pouze dětem do patnácti let věku, ostatně pouť tu byla 
především pro děti, to ony tahaly rodiče každý rok za rukáv a prosily o drobné, aby se 
mohly svézt nebo pohoupat. Ale zámek hrůzy vábil něčím jiným: dovoloval jim hrát 
si na hrdiny a skládat mezi sebou navzájem zkoušky odvahy. Umělý strach táhl. „Ba 
ne, umělecky vyvolaný strach to byl,“ opravoval se doktor Štrachal ve svém vzpomí
nání. Protože pan provozní věnoval na výbavu své atrakce hodiny příprav a obíhání 
různých řemeslníků a vkládal do nich vlastní peníze. Malíři, vlásenkáři, maskéři, 
švadleny, kostyméři, čalouníci, truhláři, kováři, mechanici, všichni lidé takzvaně od 
fochu podíleli se na té umělecké podobě strachu. Alespoň tak jim to vykládal ten pan 
provozní a černé na bílém měl veškeré přednosti zámku vylepené na letáku.

Konečně se dostáváme k postavě mužíčka, kterého po většinu příběhu budeme 
nazývat panem provozním a později Mistrem. Byl to před těmi osmnácti lety výřečný 
pán, bonviván jakoby vystřižený ze starých časů a násilně vlepený do nahrubo stluče
ných kulis nové doby. Stačilo se na něj podívat: muž sice menší postavy, ale ve skvěle 
padnoucím obleku károvaného vzoru jako u lva lázeňských kolonád, ovšem v klopě 
s kapesníčkem červeným tak křiklavě, až se kolem něj šířila jakási šampaňsky jiskřivá 
aura kabaretní hvězdy i s prvky nebezpečné svůdnosti. Na podnosu tuhého límce 
s uzlem široké kravaty stála hlava s krásně napomádovanou černou hřívou a se stejně 
pěstěnou bradkou se celkově spojovala v cosi mefistofelského. Mnozí si mysleli, že 
přicházel odkudsi od jižních moří. Vždy se udržoval úzkostlivě čistý anebo na něj jen 
jakýmsi zázrakem nesedal prach. Spíše by si jej představili na pódiu strakatého varieté 
v objetí sličných pomocnic a čekali by, že každou chvíli vytáhne králíka z klobouku, 
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rozhodně by jej nikdo nehádal na režiséra hororových dějů v té temné skříni po jeho 
levici a leckomu připadal příliš noblesní na to, aby se vláčel po poutích. Ale kdykoli 
před ním někdo vyjádřil tuto pochybu, ten pán trpělivě vysvětloval, že ctí rodinnou 
tradici. 

A velmi rád rozmlouval s dětmi, například ještě před zaplacením se každého slušně 
zeptal, zda si to nechce rozmyslet, a po skončení okruhu mu za odvahu dával hrábnout 
do misky se sladkostmi – a pokud náhodou některé jeho zámek rozplakal, to brával 
na kolena, omlouval se mu, utěšoval jej a bonbony dával hned dva. Bránil ratolesti 
i před vzbouřenou žlučí jejich rodičů, kteří jim často spílali: Vidíš, říkal jsem ti, že se 
budeš bát, hlavně že nás to stálo dvě koruny! Pan provozní vysvětloval, že i slabým 
povahám se to přes noc rozleží v hlavě a rády zkusí druhý den nápravné kolečko. Jeho 
zámek hrůzy nepatřil zdaleka k těm nejhroznějším – na stupnici od jedné do pěti podle 
evropských pouťových směrnic měl prý slabou trojku. Dbal spíše na estetickou stránku 
věci. Sám vyhlížel jako bonbon chodící v lidských šatech a laskavý úsměv neopouštěl 
jeho tvář. Další a další drobotina chtivá zakusit ten chytře nastrojený strach zacházela 
do černě lakovaných železných dveří, které on sám uctivě otevíral.

K této figurce se vázaly i jiné zvláštnosti, ačkoli to dost dobře mohly být fámy, neboť 
zjitřená obrazivost dětí pracovala na plné otáčky a dospělí vše od úst k uším dovedli 
ještě překroutit. Podle nich třeba ten muž nikdy nesestupoval z kovové terasy, byl jako 
kapitán neopouštějící svou loď. Nikdo ho neviděl zajít si třeba na prohlídku města 
či do obchodu pro krajíc chleba. Neviditelná šňůra jej poutala k jeho černé atrakci.

Další skutečnosti na sebe řekl sám. Třeba to, že chodil spát nikoli do nějaké postra nní 
budky, jak to obvykle dělávali jiní světští, ale přímo do svého zámku hrůzy. Vyzvěděly 
to děti, které rovněž zajímalo, jestli se nebojí takhle spát. „Když se rozhlédnu kolem 
a vidím hrůzy tohoto světa, pak vím, že uvnitř svého zámku hrůzy se mohu cítit 
nejbezpečněji.“ Tuto odpověď už musel mít naučenou, neboť se při ní rád poslou
chal a říkal ji s gustem na jeden nádech a bez škobrtnutí. A lidé mu s pochvalným 
brumláním dávali za pravdu.

Brzy si mohli povšimnout i jiné zvláštnosti: majitel děti pouštěl po jednom – ří
kal, že strach, aby si zachoval ryzost, musí být nedělitelný a neměl by se obcházet ve 
dvojicích, nebo dokonce ve skupinách. A potom začalo být nápadné, že se každého 
dítěte zvlášť ptal: Čí ty seš? A jelikož jeho vlídná tvář a sametový hlas zbavovaly děti 
strachu, jméno mu ochotně prozradily. A tak Jindřiška, Broněk, Daniela, Alenka, 
Tripeta, Katka, Anetka, Lenka, Péťa a desítky dalších podstoupily hrdinnou stezku 
a odešly bohatší o novou škálu emocí a jeden či dva bonbony. 
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3

Všeobecná obliba toho muže a jeho panoptika hrůz po pár dnech vzbudila znepokojení 
na vyšších místech. Bylo to zákonité a veškeré nejasné obavy do pádných argumentů 
přetavilo masopustní zasedání městského výboru. Účastnil se jej i tehdejší straník 
doktor Štrachal, který z jednání pořizoval zápis a výtky vůči pouťové novince si i po 
letech pamatoval: Za prvé, ten muž soukromničí se strachem a ještě za to inkasuje. 
Copak není strach doménou státu? Jedině ten určuje, kdo se bude bát a čeho, stát 
strach vlastní a přerozděluje každému dle toho, kolik si jej zaslouží. Za druhé, v té 
černé bedně se může dít cokoli. A všude tam, kam oko svrchované moci nedohlédne, 
mohou bujet protistátní síly. Za třetí, jeho cizokrajný vzhled jasně napovídá tomu, 
že by se mohlo jednat o špiona. „Budeme ho muset proklepnout, než si toho všimne 
někdo z krajské správy a my budeme mít průšvih jak vrata,“ shrnul tehdy s obličejem 
potícího se sulce předseda městského výboru. A jako z protržených přehrad začaly 
z úst soudruhů a soudružek padat neuvěřitelné domněnky: může tam skrývat sklad 
zbraní nebo uprchlého vězně, může pod tím kopat tajnou chodbu k západní hranici, 
může si tam brát děti jako rukojmí a potom si klást politické podmínky a tak podobně. 
Ta poslední možnost s dětmi všemi doslova otřásla a urychlila hledání způsobu, jak 
dobrého muže od zámku hrůzy usvědčit z nějaké nekalosti a nejlépe in flagranti. Zpo
čátku na něj chtěli jít nenápadně, a pokud se to dá říci – jemně. Kdyby jednali zbrkle, 
kdoví co by na ně vyskočilo z té černé skříně. Prozatím stačilo prvotním průzku mem 
pověřit malého chlapce.

Přesně tak. Do půlnoci se zrodil vhodný plán. Z těch, kdo měli v té době malého 
syna, se horlivě k plnění úkolu přihlásil soudruh Richard (tak mu třeba říkejme, v době 
krycích jmen na tom příliš nesejde). K čemu bylo malé dítě dobré? Zkrátka Richard 
měl vyslat svého třináctiletého syna – říkejme mu třeba Ryšánek – do vzrušující akce. 
Právě jeho věk zaručoval, že se ještě vejde do limitu, ale zároveň už není takovým 
špuntem, aby se sypal z jakékoli malichernosti, a jeho touhy hrát si na udatného 
hrdi nu umocněné nerozvážnou pubertální krví se nyní hodily k zapřažení do vyšších 
zájmů státu. Nejenže se také podívá do zámku hrůzy a pěkně si jej projde, ale on se 
také všude podívá. Pod záda nebožtíků, do hrudních košů kostlivců, na zoubek vam
pýrům, zatřese všemi truhlami a bednami, jestli tam kromě kostí nezachrastí zbraně, 
obejde stěny, podupe podlahu, jestli něco nezní dutě. Vše si musí zapamatovat a podat 
hlášení otci, který bude nenápadně čekat venku v hloučku ostatních rodičů. Předseda 
nešetřil spokojeností: „Výborně, Richarde, tvůj syn je kabrňák po tobě, zvládne to. 
Čert by to spral, abychom na něco nekápli. Herdek zná někdo vůbec pravý jméno 
toho čáryfuka?“ Kdoví proč mu ovzduší v zasedací místnosti přiválo na jazyk právě 
toto pojmenování, ale uchytilo se a jinak mu páni radní už neříkali.

Sám ten vždy dobře naladěný gentleman nikdy nepřiznal, kým doopravdy je. Neměl 
vlastní jméno a tím lépe se na něj lepily přezdívky: Pan Houžev. Mejdlobradka. Král 
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Kozlík. Parfůmek. Až si jej jeden filmový labužník spojil se zámořským mistrem hororu 
Alfredem Hitchcockem a zrodila se mezi lidmi asi nejužívanější přezdívka. „Také já 
se toho chytil, a proto víte, o kom je řeč, když budu mluvit o Mistrovi,“ vysvětlil mi 
doktor při svém vyprávění.

Ale jakkoli mu lidé říkali, jeho zámek hrůzy si dále získával skvělou pověst. Pocho
pitelně se to rozkřiklo a za tři dny jím prošla polovina dětské populace města. Radní si 
na tento odhad mohli troufnout – u střelnice už déle postával zjednaný člověk, který si 
jen zdánlivě vrýval tužkou do bloku rekordy svátečních střelců. Ve skutečnosti okem 
šilhal po frontě u zámku hrůzy a pilně počítal. Musel se činit. Přijížděli i přespolní, 
jen aby zakusili nový model strachu, a mezi dětmi velmi přejících rodičů se našli 
i fanoušci, kteří několikrát prošli trasu, byli lační stále nových detailů.

4

Čtvrtého dne pouti se u Mistra do pořadí dostal odrostlejší chlapec, který vyčníval 
nejen svou výškou, ale též svítivě plavými vlasy na ramena, málokdo ve městě se pyšnil 
takovou světlou hřívou. Když Mistrovi podával dvoukorunu, bylo vidět pod vzpurným 
čelem tvrdý výraz v jeho očích jako směs odhodlání a nedůvěry. Provozního si pečlivě 
měřil a on mu zkoumavý pohled oplácel. Skoro se zdálo, že se oba pokouší rozpomenout, 
odkud se to znají. Zvláště s Mistrem se udála podivná změna. Poprvé si lidé mohli 
všimnout, že se mu z čertovsky osmahlé tváře vytratila barva a za obočí se mu jak malí 
netopýři pověsily stíny starosti. Trvalo to nečekaně dlouho, než se zeptal obvyklým: 
„Čí ty seš?“ Chlapec byl zaskočen touto otázkou a vyslal krátký znejistělý pohled k otci 
stojícímu na domluveném místě u střelnice, ale hned si uvědomil, jak je to neopatrné, 
a odvrátil zrak. A jako by to jemné otočení chlapcovy hlavy znamenalo signál, Mistr 
se náhle prudce vzpřímil a přehnaně galantním gestem otevřel chlapci dveře. „Nic 
nemusíte říkat, mladý muži, račte,“ zadrmolil. Patrně v sobě dusil značné rozrušení. 
Maják plavých vlasů naposledy zaplápolal v temné škvíře a Mistr za ním zabouchl 
dveře prudčeji než jindy. Snad proto jej všichni okolo stojící sledovali se zatajeným 
dechem. Zavládlo skoro hmatatelné napětí podobné tomu, jako když se plavec potopí 
a my čekáme, až se vynoří. Vynoří se vůbec? Opodál stál vysoký muž v kabátě, který 
jeho figuru činil ještě delší, přešlapoval těžkými botami v prachu a v ruce žmoulal 
čapku, aby si nekousal nehty, neboť tento divák byl ze všech nejrozčilenější. Pokud 
se chlapec vrátí s prázdnou, nahoře ho nepochválí. V opačném případě jej čeká sláva 
a možná další povýšení. Poslední myšlenka jej trochu uklidnila. Ne však na dlouho.

Zkusme se rozptýlit trochou počtů: jedna procházka zámkem hrůzy i se zastávkami, 
při kterých buď úžas, nebo úlek člověka přimrazily, netrvala déle než pět minut. Když 
těch minut uběhlo sedm, zavládly mezi přihlížejícími drobné rozpaky, ale nikoli snad 
ještě černé myšlenky. Chlapce něco velmi zaujalo, proto zdržoval. Deset minut už 
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vzbudilo podiv a nevoli prvních nedočkavců. A mezitím muž v pozadí nervozitou už 
málem trhal čepici. Po patnácti minutách začaly ty nejdravější štiky v davu útočit na 
provozního. Co je špatně? Několik rodin s dětmi se natlačilo před muže a valilo před 
sebou klubko otázek. Nestalo se něco? Běžte se tam přece podívat! Muž u střelnice 
zatím nenacházel důvod k obavám. Naopak – radoval se v duchu. Chlapec jistě učinil 
objev, který ho velmi zaujal. Výsledky jeho výpravy přinesou své plody. Jeho Ryšánek 
je výjimečný, když nechává tolik lidí čekat. 

Ale to, co následovalo, vymykalo se jakýmkoli možným i nemožným scénářům. 
Mistr najednou povstal, opřel se o tenké kovové zábradlí, až si přítomní mysleli, že 
i ta jeho muší váha přepadne dolů, a začal měnit terasu v kazatelnu. 

„Vážení, je po zábavě, ale nerozcházejte se, jistě jste si toho také všimli: patnáct 
minut nám uteklo a chlapec dosud nevyšel ven… To má svůj důvod. Nevyšel ven 
stejně jako můj syn, kterého tamten pán…“ ukázal neomylně směrem ke střelnici, 
„dal zavřít na vyšetřovnu. Také on hlídal dveře, když tam mého syna týrali a vytloukali 
z něj přiznání toho, co neudělal. A já nesměl dovnitř, nemohl jsem mu pomoci, i když 
jsem slyšel rány, které schytával, a jeho nářek. V zemi, kde spravedlnost zemřela, sám 
jsem se musel chopit spravedlnosti. Čekal jsem a konečně jsem se dnes dočkal chví
le, kdy mohu narovnat starou křivdu!“ Spustil ruku a pevně se opřel o zábradlí jako 
řečník, který si skoro fyzicky troufne opřít o svou pravdu. Mezitím se dav rozrostl 
o lidi, které přilákal nezvyklý rozruch. Mysleli si, že se tu odehrává nějaké výjimečné 
představení. Tentam byl obraz noblesního pána z varieté, teď před nimi stál ke všemu 
odhodlaný posel pomsty. Nikdo se neodvážil zasáhnout, odzbrojující převaha byla 
na jeho straně, sršela z něj. 

Náhle se ozval nelidský ryk, jako by patřil ublíženému lvu: „A tam je zase můj syn, 
ty bídáku!“ a za tím výkřikem vyrazil jeho autor, muž v kabátu, rozhrnul hlouček okolo 
stojících a rázem byl u Mistra, strčil do něj, až jeho drobná postava jak papírové smetí 
odletěla na boční zábradlí, „bídáku, otevři ty dveře, bídáku,“ křičel přitom dokola 
(doktor Štrachal si nebyl jist, zda opakoval toto spíše nadnesené než urážlivé oslovení, 
dost dobře to mohl být nějaký peprnější výraz), zatímco bušil a kopal do těch těžkých 
černých dveří, které se zavřely za jeho synem, hned potom svou zlobu nasměroval na 
Mistra. „Okamžitě ty dveře otevři! Ty víš, jak je otevřít!“ mrštil jím na stěnu hradu, 
jak boxera, když hodíš do provazů. „O co ti jde? O pomstu? Tak tady mě máš! Vezmi 
si mě, ale pusť mého syna!“ držel ho za klopy a třepal s tím oblečeným bonbonkem, 
div jej nevytřepal z károvaného obalu, zdvihl jej notný kus nad zem a potom hned 
pustil, aby se otočil k opařenému zástupu: „Lidi, proč nepomůžete? Mám tam syna!“

„Mohl jsem říkat totéž!“ opáčil směrem k davu Mistr, který se i po nesčetných 
úderech dokázal zdvihnout ze země, vyskočil na židli vedle kasy, aby dohnal výškový 
náskok útočníka a teatrálně si oprašoval oblek. A vtom s ním v další vlně rozlícenosti 
opět začal ten hromotluk lomcovat. Ale podloudný úsměv mstitele neopouštěl Mistrovu 
tvář a ještě stačil křičet: „Proč se rozčiluješ? Musím jej teď hlídat, jako ty jsi předtím 
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hlídal mého syna tam u výslechu!“ Zdálo se, že oba soupeři se snaží střídavě hrát na 
city stále ještě zkoprnělého publika.

Čahoun se ještě mocně nadechl k odpovědi, ale to už byla jeho zuřivost na odlivu 
a pomalu jej vyplavovala na břeh zoufalství, síly mu docházely, opřel se o zábradlí 
a s s velkou prosbou lesknoucí se v očích se podíval do davu. Bylo mu jasné, že 
s chlapíkem od zámku hrůzy nepohne a žádal si aspoň pochopení zvenčí.

„Ale ti lidé byli naprosto zmateni a leckdo také myslel, že ty scény jsou novinkou 
na programu zámku hrůzy, ve kterém se dva řečníci perou o přízeň davu v nějaké 
smyšlené zápletce a třetí, dětský herec ochotně trčí uvnitř. Ani já jsem to neviděl 
jinak,“ odkašlal si doktor Štrachal, zatímco v něm zmizelo spádem Niagary druhé 
pivo. „Vždyť to byl neskutečný pohled: vytáhlý vazoun v koženém kabátě tlukoucí 
už skoro v slzách do dveří, které ne a ne povolit, hroutící se obr, a kousek dál ten po
menší elegán s modřinou, stojící povýšeně na židličce u kasy a kladoucí si podmínky. 
Dokonalý kontrast, promyšlená kompozice živého obrazu, kdo by si jen myslel, že se 
to neděje naschvál,“ vykládal doktor, skoro se zajíkaje ke konci věty. „Jaké podmínky 
si kladl ten chlapík?“ optal jsem se. 

„Řekl, že propustí toho chlapce pod jedinou podmínkou…“
Jakmile padlo slovo o podmínce, přihnala se pod terasu rojnice uniforem s rudými 

výložkami a v čele se poněkud překvapivě zjevil uhnaný předseda městského výboru, 
asi aby dodal situaci patřičné vážnosti. Zapůsobilo to a dav se podruhé s nezbytným 
zašuměním rozestoupil. Ale najednou se rozlícený otec otočil a zadržel ten sbor 
bezpečnosti: 

„Počkejte, nechoďte sem, nechte ho mluvit, jenom on ví, jak dveře otevřít, on nám 
to poví!“ nařizoval, překotně dýchaje, takže i z houfu policistů se stali rázem poslu
chači. A slova se opět chopil Mistr, vyslal k Richardovi sotva znatelné pokývnutí na 
znamení vděku a pokračoval:

„Vážení, děkuji tomuto muži, že mě nechá domluvit. Pustím chlapce pod pod
mínkou, že ponecháte můj zámek už navždy na tomto místě. Nebudete se do něj 
dobývat, ani se jej nedotknete. Jsem dědicem rodinné tradice řemeslně vyráběných 
zámků hrůzy. Pokračuji v tom, co započal můj otec a v čem bohužel kvůli lidem, jako 
jste vy, nebude pokračovat můj syn. Skončím s touto poutí i s tímto městem a poté už 
mě tady neuvidíte, ale tento zámek černočerný, ale ne černější než vaše svědomí, tu 
zůstane už napořád. Mohu mít vaše slovo? Ptám se vás všech, ptám se zejména pana 
Richarda, ale i zde přítomného předsedy výboru!“ 

Nastala chvíle ohromného napětí, neboť všichni už pochopili, že se tu nežertuje, 
a také v nastalém tichu uslyšeli, že se zevnitř ozývá bušení rukou uvězněného chlapce 
a velmi tlumené volání o pomoc. Otec se okamžitě úderům vrhl vstříc a volal na syna: 
„Vydrž!“ A potom zase pohledy davu s hladovostí sršňů slétly na předsedu městského 
výboru, který měl to veškeré napětí okamžiku svést na sebe. Vypadal komicky se svou 
blahobytně buclatou tváří, pod níž se obě dvě brady roztřásly rozčilením, připomínal 
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mrože hozeného do saharských písků. „No tak – vy víte, proč se obracím také na vás!“ 
ponoukal jej Mistr.

„Dobře, máte mé slovo,“ zasípěl pohlavár bez sebe vzteky jen skulinkou úst jak 
u Papinova hrnce, zatímco jeho obličej nabral odstín červené řepy a jeho soudruzi se 
právem mohli strachovat, že každou chvíli pukne vzteky. 

„Slyšel jsi? A teď ty dodrž slovo! Pusť mýho kluka!“ zaskuhral vytáhlý Richard.
A v odpověď otci tím hlučněji a s větší intenzitou se z černé konstrukce ozývaly 

údery uvězněného hrdiny. To už se k prosbě vysokého muže připojila kobylčí rojnice 
hlasů zejména od přítomných žen. „Pusťte to dítě!“

„Dělej, nebo tě rozsápou, panáčku,“ přizvukoval bijec, v obličeji výraz mraku, ze 
kterého každou chvíli může uhodit. Mistr byl rozhodnut, naposledy s přísnýma očima 
a semknutými rty přehlédl hladinu napětí s plovoucími káčami hlav a konečně se shýbl 
k úpatí zámku, stiskl tam jakýsi klíček nebo páčku, dveře hladce povolily a syn okamžitě 
našel cestu do náruče šťastného otce. Přímo do ní vletěl a v té rychlosti jen bystré oko 
mohlo zaostřit, že se s chlapcem udála hrozná změna, že jeho kdysi plavé vlasy byly 
ještě plavější. Zbělely hrůzou. Otec jej hladil po těch bílých vlasech a zaslepen radostí 
ze shledání si té změny nepovšiml. A zřejmě ze soucitu či vrozeného zbytku taktu na 
to soudruha Richarda nikdo neupozornil. Čahoun odváděl, neli vlekl, otřeseného 
chlapce ze scény, a když míjeli Mistra, vrhl na něj kudlu nenávistného pohledu. Dole 
ty dva se vší péčí obklopila delegace z městského výboru i otřesených diváků, kteří, 
už na odchodu, odsypávali na tribunu další smršť vyčítavých pohledů. Ale nic více. 
A muž od zámku hrůzy je v klidu odrazil závěrečnou řečí. Zněla asi tak: 

„Dluh je tímto vyrovnán. Pánům radním opakuji, ať dodrží své slovo. Řádným 
návštěvníkům se omlouvám a zaručuji se, že až se situace uklidní a ošetřím si rány 
způsobené tím politováníhodným škorpením, budu pokračovat v běžném provozu.“

5

Z tesknoveselých hadů flašinetů zůstal pouhý cíp ozvěny v uších obyvatel města N., 
ovzduší zůstalo zpěvným ptákům, aby se ujali melodií, a také vyvolávači sbalili stra
katé stánky, vlásenkáři cukrových vat zabořili povinné úsměvy zpět do límců i světští 
složili s pomocí křičených povelů a prudce mávajících paží své kolotoče a pak tyto 
stroje, uspané svými stvořiteli, složily chapadla z oprýskaného kovu, vyloudaly se 
z pláně za posledními prstenci domů periférie a dovolily zválené trávě, aby se na
rovnala a mohla růst vysoko. Louky zůstaly jen květinám, aby obstaraly přirozenější 
barvy. Scéna byla vyklizena a každodenní námluvy obyvatel s jarem u konce. Mnohé 
ovšem až do léta mrazilo z nezodpovězených otazníků. A všechny se obtáčely kolem 
zámku, který zůstal podivně osamělý, mlčenlivě promlouvající jak menhir s pamětí 
věků.
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Aspoň takhle jsem si maloval závěr své reportáže, ale dobře živený pamětník 
u stolku trhal nit myšlenky. Opět se ujal slova a slyšitelně zrychlil, už jsme se přímo 
řítili krajinou vyprávění z kopce do konce. Bylo mi to líto, zdržel bych se ještě.

„Po té scéně, kterou mužíček tak unyle nazval politováníhodným škorpením, 
už se k němu nikdo nehrnul, zájem najednou ovadl. Uniformovaná rojnice v čele 
s předsedou tedy přijala do svého středu šťastného otce se synem, a zatímco jej zá
sobili útěchami, ostatní lidé okolo se po skončení podívané rozcházeli a napojili se 
do hlavních pouťových proudů. Mužíček osaměl a musel už tušit, že ztratil veškerou 
klientelu. Znovunalezenému chlapci se dostalo mnoho dávky otcovské lásky, ale bylo 
jasné, že brzy jeho bílá hříva zmizí pod lavinou otázek: Co jsi tam viděl? Ale prý už 
z něj nevymámili ani slovo, on totiž vedle té úpravy vlasů totiž ještě oněměl.

„Mohl to předstírat,“ začal jsem fantazírovat, nesmířen s doktorovým závěrem, 
a to bylo špatné znamení. Dvě piva pod kůží začala pracovat. U doktora již skoro tři.

„Vážený mladíku. Co myslíte? Také jsem na něj zkoušel mluvit, ale pokaždé mlčel 
jak záhon cínií.“

„A víte aspoň, jestli tady ten kluk bydlí?“ 
„Hledejte,“ překvapil mě nepříjemně, jeho dosavadní výřečnost se překlopila do 

neochoty říkat cokoli navíc. 
„Jste zdejší rodák, vedoucího archivu, kdo jiný by to měl vědět?“ rozkurážil jsem se. 

Doktorovi jako by náhle něco svazovalo jazyk. Krajina vyprávění vybledala a ztrácela 
se mi z dohledu. „Dobrá, napínejte si mě, ale na něm to nezáleží. Něco musely vidět 
ty ostatní děti, proč se prostě nezeptat jich?“

„Klidně se jich zeptejte, pane badateli, ale nejdřív si je najděte,“ promluvil koneč
ně a tajuplně se pousmál, už se mi zdálo, že si se mnou zahrává. „Koneckonců své 
dítě se vydá hledat i Mistr s dýmčičkou, ještě před zítřejším úsvitem odejde na další 
díl putování za ztraceným synem, ale co my víme, jestli už nehledá spíše jeho hrob. 
Jisté je, že zase na rok zmizí a nechá za sebou svůj mistrný zámek. Aspoň jak vidíte, 
slovo jsme dodrželi, nechali jsme jej tady osamělý a nehybný jako pomník, černější 
než černý, ale ne tolik jako naše svědomí.“ Dopil naráz třetí půllitr a s gustem si otřel 
ústa tlustým rukávem tvídového kabátu. Třísknutí skla o keramický podtácek jsem 
pochopil jako tečku zvučnou a jasnou. 

„Ale já vám v tom už víc nepomohu, protože tamhle přicházejí moje dcera s vnu
ky. Už dotrápili oslíky a jdou si mě vyzvednout,“ pospíšil si a vstal, židle pod ním 
zarachotila, zvedl jsem se způsobně také a veškerý škvířivý rozruch poutě se mi opět 
natlačil do uší, do toho dorazily s povykem doktorovy děti a žena s lehce káravou 
výčitkou v očích. V rychlosti jsem se zbytku jeho rodiny představil, ale zároveň se též 
rozloučil s doktorem Karlem Štrachalem, neodpustil jsem si lehkou výčitku v posled
ním krátkém pohledu na něj, když jsem popadl své těžké kufry. Vydal jsem se hledat 
bělovlasého chlapce a další děti.



Partonyma (ročník sedmý / číslo 27.-28.)

18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Aleš Misař (* 1984) se narodil v Nymburce, kde žije doposud. Pracuje jako překladatel, korektor 
a učitel českého jazyka. Píše eseje, recenze a překládá poezii. Vydal básnické sbírky Neštěstí 
v lásce, štěstí v poezii (2004), Proti armádě tvé krásy (2006), Patřím Noci (2009), Lunoryty (jen 
ekniha, Zájezdí 2013), prvotinami v celostátním nakladatelství jsou Na dně rozednění (2018) 
a Dvě skladby (Erika Eurydika, Kovboj v bílém, 2018).
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Čokoláda pro Wehrmacht

PŘEMYSL KREJČÍK

----------------------------

Ukázka z připravovaného dieselpunkového románu

Sólo pro plechy

„Novinka, říkáš?“ prohlížel si Jirka Bureš nedůvěřivě sklenici podivně světlé narůžovělé 
tekutiny, zatímco do popelníku na baru odklepával popel z hořící cigarety. Musel na 
barmana skoro křičet, protože kapela, která zrovna na pódiu rozjížděla svou nekoneč
ně dlouhou monotónní skladbu, hrála pořádně nahlas. Čtyři kontrabasy bez ustání 
opakovaly rychlý a naléhavý tep jednoduché linky, až to připomínalo zvuk motoru. 
Bubeník se s nimi držel, ale při té rychlosti občas trochu ujížděl. Ještě to nemá tak 
v rukách, pomyslel si Jirka, když bubeník na dva takty vypadl z rytmu. Je nejspíš zvyklý 
hrát swing a podobné nesmysly. Ne každému sedí diesel jazz. Nejmodernější hudba, 
jakou jste mohli v protektorátní Praze na jaře 1942 zaslechnout.

Barman něco odpověděl, ale Jirka neměl šanci ho slyšet, protože se zrovna po 
dlouhé basové overtuře ozvala ječivá sóla na plechy. Trubky a trombony. Do nich 
občas něco zahrál saxofon, zdánlivě arytmicky, ale tak to znělo jen těm, kdo nebyli 
na diesel jazz navyklí.

Barman se přestal pokoušet přeřvat hudbu a omluvně pokrčil rameny. Jirka nad 
tím jen mávl rukou a napil se.

Krátké sólo skončilo. Teprve za několik minut mělo přijít druhé, aby se následně 
přelilo do velkolepého finále, kdy se rytmika skladby úplně rozpadne. Každý kontrabas 
se postupně odpojí od hlavní linky, aby hrál zcela jinou melodii, dokud poslední – čtvrtý 
– kontrabasista neodloží smyčec a nezačne závěr skladby vybrnkávat prsty. V tu chvíli 
i bubeník přejde z jednotvárné rychlé hry do ještě zběsilejšího rytmicky kompliko
vaného tempa, plechy se budou přeřvávat, jako kdyby se každý snažil vyniknout nad 
ostatními. Vznikne tak nepřeberná směsice zvuků, která přivede k extázi publikum, 
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teď utlumené dlouhým monotónním partem do stavu jakési příjemné mátožnosti, 
drobně narušené jen krátkým předchozím sólem, jehož úkol byl publikum připravit. 
Jirka tu skladbu znal, slyšel několikrát její nácvik. Celá jeho parta hrála v téhle kapele. 
On sám ne. Kdysi se učil na kytaru, ale moc mu to nešlo. A španělka navíc do téhle 
hudby ani nepatří.

Ale kluci z kapely patřili k němu. Všichni čtyři kontrabasisti, dva trombonisti, oba 
dva hráči na trumpetu i saxofonistka Marie. Jen bubeník a třetí z hráčů na trombon tu 
byli noví. Dostali se k nim teprve před pár dny a přijali je, protože sehnat hudebníky, 
kteří by zvládli tohle tempo, a zároveň je oslovil takový moderní způsob hraní, bylo 
velmi obtížné. Bubeník Ivan – kluk s pohledem zračícím nebezpečí a s ostře řezanými 
rysy – a trombonista Honza – bystrý mladík s výraznou bradou a trochu černošským 
obličejem. Ještě sem s nimi často chodil pít jeden. Vláďa, kluk s nezvykle hlubokým, 
až propichujícím pohledem a knírkem pod nosem. Ale ten byl těžce nemuzikální. 
Zatímco kluci hráli, Jirka s ním často popíjel. Dnes ne, dneska se Vláďa sesedl ke 
stolu s jinou partou. S chlápky v černých oblecích a kloboucích, kteří na parket nešli, 
na rozdíl od jiných stejně oděných diesláků. Děvčat mezi nimi příliš nesedělo, ta šla 
většinou na parket.

„Tak co ty na to?“ zeptal se barman na nápoj, když se konečně zase mohli slyšet. 
Plechy prozatím utichly, bubny teď hrály trochu tišší part a kontrabasy se dostávaly 
do popředí. Publikum se zdálo být absolutně pohlcené a každý z posluchačů vypadal 
jako loutka bez duše vedená jen a jen jednotvárným zvukem.

„Chutná to jako víno,“ strčil do sklenice jedním prstem Jirka.
„Samozřejmě. Říkal jsem, že to je vinný koktejl.“
„A v čem je to koktejl?“
„Míchám bílé a červené,“ odvětil barman se šibalským úsměvem. „Víš, mohl bych 

to prodávat jako levné růžové víno. Jenže pak by tomu odpovídala i cena.“
„Chápu,“ kývl Jirka, přestože tomu moc nerozuměl. Prostě ho to jen přestávalo 

zajímat. Ale barman pokračoval:
„Když to nazvu vinný koktejl, můžu pořádně napálit cenu.“
„Aby ti za to spíš někdo nenapálil kulku do hlavy,“ odfrknul si Jirka a poposunul 

si klobouk do čela. „Je nebezpečná doba.“
„Když už jsme u toho, máš to za půlku,“ nepřestával se barman usmívat.
Jirka se na něj podíval, jako by věděl, na co barman myslí.
„Tak hele,“ naklonil se k barmanovi a černá kravata mu vyklouzla zpod saka stejné 

barvy, aby se opřela o barový pult. „Já nejsem žádnej kolaborant, jasný?“
„To jsem neřekl.“ Barmanova bodrost a maska stále usměvavého chlapíka konečně 

dostaly vážnější trhliny.
Jirka chtěl ještě pokračovat. Naklonil se k barmanovi o něco blíž, ten si jen ner

vózně utřel ruce do zástěry a začal přemýšlet, pod jakou výmluvou by se podnapilého 
diesláka zbavil. Jenže pracovat za barem má tu nevýhodu, že nemáte kam prchnout. 
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Co mu však Jirka říkal, to barman neslyšel. Přišlo velké finále skladby, mátohy na 
tanečním parketu se probraly a začaly šílet. Lidé téměř skákali jeden přes druhého 
a extaticky křičeli. Nejrozdováděnější dívky si škubem trhaly blůzy a odhalovaly pod
prsenky, mladíci je chytali do náručí a ti odvážnější jim do žlábků mezi odhalenými 
prsy zabořovali hlavy, až jim padaly klobouky na podlahu. Kapela byla dnes úspěšná.

A tak barman neslyšel to, co mu chtěl Jirka vykládat, ačkoli podobné řeči už znal 
nazpaměť. Diesláci nejsou kolaboranti, je přece akorát baví stroje a Gestapo má nejmo
dernější schlachthundy a kdyby diesláci nepracovali pro ně, nikdy se k těm skvostným 
mašinám nedostanou. Diesláky politika nezajímá. Jsou mladí a chtějí se bavit. Užívat 
si výhod zaměstnanců opravny schlachthundů a dostávat přídělové lístky na benzín 
a ten pak projíždět přes noc v motorkách. Chtějí chodit do klubu a poslouchat pořádný 
diesel jazz. Občas se porvat s nějakým tím swingařským páskem a užít si, co to jde, 
protože kdo ví, kdy tahle válka skončí. Barman mu to nevěřil, ale hlavně to nebyla jeho 
starost, tak na to zpravidla nic moc neříkal. On chtěl být v klidu, dělat si svůj business. 
A tak dělal, co musel, aby si proti sobě nepopudil ideálně nikoho. A když už někoho, 
tak ne diesláka, co má zakázky na opravy schlachthundů až z Berlína. Alespoň tak si 
barmanovo chování většina diesláků vykládala.

Die Fremden 

Corey Hopkins se narodil v texaském Dallasu a patrně to v německé armádě dotáhl 
ze všech Američanů nejdál. Ale přesto nebyl spokojený. Jako Oberstleutnant, tedy 
podplukovník, požíval vysoké vážnosti, ale ani tak se nemohl zbavit nepříjemného 
mylného pocitu, že německé nižší šarže na něj koukají svrchu.

Jeho ozbrojené jednotky nesly ne zrovna důstojné jméno Die Fremden, tedy cizinci. 
Už to samo o sobě je přece nějak vyřazovalo z německé armády jako cosi zvláštního. 
Jako cosi cizího. Oficiálně Hopkinsův úřad podléhal Gestapu, proto ani neměl vlastní 
název, ale Hopkins to tak příliš nevnímal. Jistě, kdyby nebylo Gestapo nad nimi, ne
musel by se rozčilovat s inspektorem Fleischerem, vždyť Hopkins měl vyšší šarži…, ale 
na druhou stranu od minulého roku, kdy Heydrich s pomocí Hopkinse odhalil zradu 
šéfa Abwehru admirála Canarise, od té doby získal Hopkinsův úřad více autonomie. 
Ačkoli Heydrichovým poskokům, jako třeba Fleischerovi, leželi v žaludku o to víc, 
když teď nemohl soupeřit s Abwehrem, protože ten byl po popravě admirála Canarise 
okamžitě zrušen, rozpuštěn a nakonec byl exemplárně popraven i zbytek jeho vedení.

Hopkinsovi se příliš nelíbilo, že jeho přímé podřízené tvoří směska Poláků, Čechů, 
Maďarů, sem tam nějaký ten Francouz a podobně. Zkrátka všehochuť těch, kteří věřili 
Hitlerovi a vstoupili do služeb Wehrmachtu, ačkoli jejich vlastní země byla buď Třetí 
říší okupovaná, nebo s ní válčila. Hopkins sympatizoval s Hitlerem už od třicátých 
let, a když se Státy vymezily proti jeho politice, sbalil si kufr a vyrazil do Evropy. 
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Nakonec – na rozdíl od jiných – zůstal naživu, nastoupil do slavné armády, pro kterou 
šije uniformy Hugo Boss a… byl poslán do Protektorátu Čechy a Morava.

Tady pracoval v podstatě jako detektiv, přestože to jeho postavení v říšské armádě 
neodpovídalo. Lezl do zelí tomu německému tupci Oskaru Fleischerovi z Gestapa 
a odhaloval členy odboje. Fleischera nenáviděl, a ta nenávist byla více než vzájemná. 
Nakonec, neměl rád ani Gestapo jako takové, protože jeho jednotka Die Fremden 
neměla stejné pravomoci jako oni, a přesto – jejich úkolem bylo zajišťovat to, co 
Gestapo oficiálně nestíhá. Ačkoli Hopkinsovi bylo jasné, že na to spíš Gestapo pros
tě nestačí. Když si nechal Fleischer mezi prsty uniknout odbojáře Morávka, došla 
SSObergruppenführerovi Heydrichovi trpělivost a povolal je.

Hopkins se nemohl neusmívat, kdykoli si vzpomněl na Fleischerova selhání. 
Nejdřív mu Morávek utekl z bytu, kde se skrýval minimálně několik týdnů a nechal 
mu německy a česky napsaný vzkaz, který zněl „Polibte mi prdel“. Pak zašel ještě dál. 

Fleischer seděl v hospodě, pokuřoval doutník a opájel se blížícím se dopadením 
Morávkovy odbojové skupiny Tří králů, ve které věřil. Tu ho ze zadumání vyrušil 
čahoun v potrhaném kabátu a zeptal se ho, jestli by mu nepřipálil cigaretu. Podle 
přízvuku Čech, ale Fleischer měl dobrou náladu, a tak mu vyhověl. O pár dní později 
dostal Fleischerův nadřízený Geschke další Morávkův vzkaz: „Oskare, ty bídáku! Vsadil 
jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od Tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem 
se o tisíc korun a oznamuji Ti, že jsem sázku v úterý vyhrál. Zanech týrání českých lidí, 
nebo Ti to přijde draho! Víme o tobě a pomstě neujdeš! Na to nezapomeň.“

Fleischer zuřil. Geschke zuřil. I Heydrich zuřil, a kdyby se to doslechl Vůdce, nej
spíš by pražské Gestapo páchalo hromadné sebevraždy, jen aby uniklo jeho hněvu. 
Zato Hopkins se smál.

Hopkins šel dnes na jistotu. Věděl, že ať už dostane z toho parchanta jakoukoli in
formaci, nebude bezcenná. Připadalo mu to vlastně směšné. On, Američan, který se 
dal do služeb Třetí říše, a jeho cílem je Němec, který spolupracuje s českým odbojem. 
Voják, dokonce plukovník WaffenSS, zrádcem německé říše!

***

„Tady, pane,“ vytrhl Hopkinse z přemýšlení jeho pobočník Bielski. 
„Vyrazte dveře!“ přikázal Hopkins trojici maďarských nacistů, co přišla s ním, 

a ustoupil. Bielski taktéž. Bratři Vajdové, kteří nesli mechanické beranidlo, si vzali 
otevření těžkých dveří na starost. Nebylo to příliš pracné, stačilo beranidlo zapnout 
a pak držet, zatímco hlava se zatahovala a vystřelovala k úderu na cíl. Jediná komplikace 
byla v třasu stroje, protože motor jím zmítal a muži museli mít pevný stisk, aby nástroj 
udrželi v rukou. Sotva dveře povolily, odložili beranidlo (které třetí z maďarských 
nacistů přiskočil vypnout), hodili do domu dvě dýmovnice s naředěným yperitem 
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a nasadili si plynové masky. Pak všichni tři vběhli dovnitř. Hopkins a Bielski čekali 
venku a nechali bratry Vajdy a třetího Maďara, jehož jméno Hopkins pořád zapomínal, 
pracovat. Po několika minutách čekání si také nasadili plynové masky a vstoupili. 

***

Dým se pomalu vytrácel, neboť ředěný yperit – nikdo z přítomných nebyl chemik 
a netušil, jaká směs způsobuje tuto vlastnost – rychle vyprchal a nezpůsoboval ani příliš 
mnoho škod. Maďaři stáli nad mužem, který ležel zbitý uprostřed jediného pokoje ma
lého přízemního bytu a kašlal a kroutil se bolestí po jejich představovacím ceremoniálu.

Hopkins stál ve dveřích jako děsivý přízrak a čekal, až se oranžový kouř rozptýlí. 
Bielski zatím vytáhl Němce na nohy a posadil ho na židli. O moc víc nábytku tu nebylo. 
Očividně se tu Hans Bittner příliš nezdržoval. Tenhle byt sloužil jen jako adresa pro 
trvalé bydliště. Nic tu nenajdou, to bylo jasné.

„Jmenuji se Corey Hopkins, herr Oberst,“ oznámil podplukovník, když se zdálo, 
že v místnosti se už dá aspoň trochu dýchat, a stáhl si plynovou masku. Užíval si, že 
ten, kdo před ním sedí na židli, má vyšší hodnost. A jeho vina je tak zřejmá, že se ani 
nepokusí svou šarži připomenout. 

„Doufám, že vás moji hoši příliš nezřídili. Občas jsou velmi nevychovaní.“ Oberst
leutnant o své jednotce vždy mluvil po americku, tedy jako o „svých hoších“, nebo 
„chlapcích“. Jeho hoši si uvědomovali, že to tak v říšské armádě není richtig, ale rea
govali přesně tak, jak by správní podřízení měli, tedy nijak.

Hopkins stál ve dveřích, usmíval se na německého plukovníka, kdysi dávno vy
učeného krejčím, a užíval dobře prohlédnutelné naoko milé fráze. Měl vyzkoušené, 
že jejich použití má dobrý efekt, pokud je včas opustí a nasadí o to drsnější přístup. 
Když promluvil o „svých hoších“, muži v maskách mu zasalutovali.

„Co chcete?“ zeptal se zbitý, spoutaný muž. Mohlo mu být kolem čtyřicítky, vlasy 
mu značně řídly. Vypadal zuboženě, vousy mu lepila krev vytékající z roztrženého 
dolního rtu. Ale málokdo vypadal jinak než zuboženě po té, co ho Hopkinsovi Maďaři 
připravili k výslechu.

„Nezapomínejme na slušné vychování, herr Bittner,“ pokáral ho Hopkins, sundal 
si z hlavy placatou důstojnickou čepici, SSoffizierku, a rukou si prohrábl vlastní 
hustý porost na bílo odbarvených vlasů, jež si sčesával dozadu. Nemálo původem 
neněmeckých důstojníků v říšské armádě nosilo vlasy na bílo – jako symbol, že i oni 
jsou čisté bělošské rasy. Pak si čepici nasadil zpátky. Přece jen, byl tu úředně. 

„Když jsem přišel, představil jsem se vám. Čekal bych, že mi mou zdvořilost oplatíte.“
„Vy víte, jak se jmenuju.“
„Ano, Hansi. Mohu vám říkat Hansi? Je to kratší než herr Oberst Hans Bittner. 

Nakonec, hodnost Říšské armády jste pošpinil a sám snad uznáte, že užívat ji si ne
zasloužíte,“ dobíral si Hopkins spoutaného.
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„Odpověz!“ zakřičel jeden z bratrů Vajdových v plynové masce a vrazil hlaveň 
pušky Bittnerovi do břicha. Ten zaúpěl, ale pak přikývl.

„Jak je libo,“ odpověděl Bittner a nenávistně se zahleděl kamsi doprostřed pod
plukovníkova čela. Tam, kde měl na důstojnické čapce znak své jednotky. Stříbrný 
kruh a v něm zlatý půdorys evropského kontinentu.

„Výborně. Děkuji,“ obrátil se Hopkins na podřízeného a ten zbraň zase stáhl, ale 
mířit na sedícího nikdo z trojice vojáků nepřestal.

„Co teda chcete?“
„Ale no tak, Hansi!“ sehrál Hopkins afektované rozčilení. „Nechcete snad, aby vás 

moji hoši učili dobrým mravům.“
„Dobře,“ ozval se vyslýchaný po krátké odmlce. „Co pro vás mohu udělat, pánové? 

Nabídl bych vám hrnek čaje. Bohužel, nejsem právě schopný ho jít uvařit. Ale můžete 
se obsloužit sami.“ 

Oberstleutnant Hopkins se usmál, jako by nepostřehl zjevnou ironii v nabízeném 
čaji.

„Vidíte, není to tak lepší?“
„Jistě.“
Hopkins udělal dva kroky blíž k Bittnerovi a posadil se na židli, kterou mu jeden 

z vojáků ihned přisunul.
„Kdo je tvoje spojka, Hansi?“ zatykal mu podplukovník, jak se to tak už při výsle

ších dělá.
„Spojka k čemu?“
„Bielski, prosím,“ pokynul Corey Hopkins a Bielski praštil pažbou pušky zepředu do 

Bittnerova pravého ramene. Silně to v něm zakřupalo, o zlomeninách nebylo pochyb. 
Plukovník Bittner bolestně vzlyknul. Jen jednou, pak se rychle zase začal ovládat. Na 
takový projev slabosti Hopkins čekal.

„Děkuji, Bielski. Vidíte, Hansi, k čemu jste mě donutil? Ale tohle si přátelé nedělají. 
Nechceš se chovat jako náš přítel?“

„Jistě, Herr Hopkins,“ usmál se falešně Hans Bittner.
„Rozumné. Přátelé se k sobě chovají zcela jinak. Nelámou si kosti, ale pomáhají si. 

Slyšel jsem, že jste mistr ve svém oboru, čímž nemyslím intriky a pomoc nepřátelům,“ 
ušklíbl se Oberstleutnant Hopkins. „Brzy budu potřebovat novou uniformu. Povězte 
mi, Hansi, na kolik by mě tak přišlo, kdybych si ji nechal ušít od vás?“

„Pro vás bych měl určitě slevu,“ prohlásil tónem, o jehož významu si Hopkins nebyl 
ještě úplně jistý. „Když jsme teda přátelé,“ dodal s neskrývanou jízlivostí a odplivl si 
na podlahu.

Čas debatování skončil. Podplukovník říšské armády vstal, nejblíže stojící Maďar 
okamžitě odsunul jeho židli stranou a pak se pohotově vrátil na svou pozici.

„Doufal jsem, že si budeme rozumět lépe, Hansi,“ povzdechl si a než stačil Bittner 
jakkoli zareagovat, Američan zaútočil.
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Nabral ho pod bradou levým zvedákem, následovala dvojice pravého a levého háku. 
Líbilo se mu, že Bittnerova velká hlava létá podobně, jako boxerská hruška. Boxování 
je podplukovníkova vášeň, což o něm každý ví. Tím si byli s Oskarem Fleischerem 
nápadně podobní. Rozdíl mezi nimi byl především v inteligenci. Dva nula na body 
v Hopkinsův prospěch. 

Vyslýchající chtěl Bittnera ještě zpracovat sérií direktů, jenže už po třetím z něj 
vypadlo jméno. Jméno a nejspíš povolání. Nebo kletba.

„Magda… Kurva.“
„Hodný kluk,“ pochválil ho Hopkins a protahoval si při tom klouby na zápěstí. 

„A příjmení oné kurvy?“
„Nevím.“ Při odpovědi mu z úst vybublala další krev. Při tom se na Hopkinse 

zadíval podivně zklamaně. Jako by snad čekal jinou odpověď.
„Kde si předáváte informace?“
Hans mlčel. Jen sledoval Hopkinse tím podivným zklamaným pohledem.
„Kde?“
Hans mlčel. Hopkins ho znovu praštil. A znovu. Ještě několikrát.
„Kde!?“ zařval.
Hans mlčel.
Hopkins pokračoval v úderech.
„Kde!?“ Hopkins řval stále hlasitěji a bušil do zbytků Bittnerova obličeje stále 

silněji. Ačkoli to pokaždé vypadalo, že silněji už to nejde, Hopkins pokaždé dokázal 
přitvrdit. Cítil, že mu dochází čas. Gestapo Bittnera do rukou získat nesmělo.

Hans však mlčel…

***

„Chlapci, nechte nás chvíli o samotě.“ Vojáci okamžitě rozkaz splnili. Hans Bittner se 
mátoživě klátil na židli, jeho obličej připomínal krvavou kaši.

„Rád jsem tě poznal, Hansi. Moc jsi nám pomohl,“ pronesl Corey Hopkins a ze
široka se na něj usmál.

„Škoda, že tu uniformu si budu muset nechat ušít jinde. Mého krejčího by se to 
dotklo.“ Přiložil mu na čelo pistoli a stiskl spoušť. Hans Bittner tou dobou už prav
děpodobně vůbec netušil, co se kolem něj děje.

Jenže to nebyl jediný výstřel. Najednou se jich ozvalo několik venku. A taky hluk 
projíždějících motocyklů.

Hopkins okamžitě vyběhl ven. Natáhl ruku a několikrát z pistole vystřelil na odjíž
dějící stroje, ale už bylo pozdě. Stačily se příliš vzdálit. Rozhlédl se. Všichni tři Maďaři 
leželi na zemi v kaluži vlastní krve. Bielski ležel na zemi také. Postřelený, ale živý.
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Čokoláda pro Wehrmacht

„Tak co?“ sundal si sluchátka radista Honza Zemek a vyskočil od stolu s vysílačkou, 
hned jak se za desátníkem Ivanem Kolaříkem a četařem Vláďou Škáchou zaklaply dveře. 

„Praha nemluví o ničem jiným,“ odpověděl Kolařík. 
„Kromě včerejšího útoku na jednotku Oberstleutnanta Hopkinse,“ připomněl 

Škácha. V tu chvíli ještě netušil, že ve stejný moment Gestapo vyslýchá celou ulici, 
v níž k onomu útoku došlo. Vyslýchá a později pro výstrahu popraví. 

„A co říkají?“ zeptal se Zemek a natáhl se na starou postel u okna. Dnes vyšla řada 
na něj, ostatní dva druhové se tedy museli spokojit s podlahou. Konspirační garsoniéra 
ve Wassergasse, dříve Vodičkově, neskýtala příliš pohodlí. 

„Samý drby,“ mávl Škácha rukou v odpověď. „Podle lidí napadnul Hopkinse Venca 
Morávek.“

„Kdo jiný,“ ušklíbl se Kolařík. Na to, že štábní kapitán Morávek o sobě nedal setsa
kramentsky dlouho vědět, už dávno nemyslel. Každou chvíli někdo zmizel a zpravidla 
se už živý neobjevil.

„Co říká Londýn?“ pokračoval Vláďa Škácha.
„V Rusku se to bouří. Nejspíš všechny stáhnou zpět každou chvíli,“ odpověděl 

Zemek.
„Ksakru! Máme tu práci,“ rozčílil se Škácha, zatímco se pokoušel sundat si sako. 

Kolařík k němu přistoupil a pomohl mu uvolnit ruku zaseknutou do díry v podšívce 
rukávu.

„Já tu mám ale zůstat,“ pokračoval Zemek, „budou potřebovat udržet spojení.“
„A víc nic?“ přešel Kolařík radistovu poznámku.
„Nejspíš poletíte do Ruska. Záleží, jak se situace vyvine.“
„Situace s vládou?“ Škácha, už klidnější, právě věšel sako na ramínko a ukládal 

ho do skříně.
„Asi. Nejspíš podle toho, jestli bolševici padnou.“
„Kdy letíme?“
„S dalšíma instrukcema se prý ozvou brzo,“ odpověděl Honza Zemek. „Co teď?“ 

zeptal se, ačkoli velitelem trojice byl formálně on sám.
„Teď si dáme večeři. A pak vyrazíme do baru. Dokud jsme tady, náš úkol mezi 

dieslákama se nemění,“ zhodnotil Škácha.

Když trojice dorazila do obvyklého diesláckého baru U Přejetý kočky, už se tu 
bouřlivě slavilo. Tady nikdo neřešil, jestli bylo co slavit.

„Co se to tu dneska děje?“ zeptal se Kolařík barmana, když se k němu konečně 
prodral přes holky v pestrobarevném jarním oblečení. Kolařík si všiml, že nemálo 
z nich se – aspoň v rámci možností – vystrojilo jako americké pin-up girls, i když tenhle 
výraz nejspíš žádná z nich neznala, označení pinup girl se sotva ustálilo „za velkou 
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louží“ a pomalu pronikalo do Anglie. Každopádně se tak oblékly: kratší sukně, stuhy 
ve vlasech a porozepnuté blůzky, které dávaly zvědavcům nahlédnout, jaké si oblékly 
prádlo a kolik toho jejich podprsenky musí unést… Za takhle okatou módu ze země 
nepřítele je mohli Němci klidně zatknout, ale to dneska nejspíš nikoho netrápilo. 
Nakonec, zapíjela se smrt Stalina. Ostatně, dieslácké holky vlastně nikdy opatrnost 
příliš netrápila, stejně jako dieslácké kluky. Všichni se oblékali výrazně a po svém, 
Němci jim toho až podezřele mnoho tolerovali.

Kolařík a Zemek si sedli na bar, objednali dvě vodky. Škácha, který se s místní 
komunitou spřátelil nejvíc, zatím obešel pár mladých mužů v černých oblecích – 
jako to diesláci nosili –, aby se s nimi pozdravil a nenápadně něco vyzvěděl. Za 
patnáct minut a dva panáky pro Zemka a tři pro Kolaříka byl zpět a posadil se vedle 
nich.

„Myslel jsem, že politika tady nikoho nezajímá,“ zeptal se Kolařík tiše Škácha. 
„Věří, že dřív skončí válka. Prej by Stalin stejně zase změnil stranu, až se Říše tro

chu sebere,“ pokrčil rameny a posunkem naznačil barmanovi, že zatím pít nebude. 
Na jevišti právě začínala hrát malá diesel jazzová kapela. Ve skutečnosti to byla část 
včerejšího souboru, kam patřili i Kolařík a Zemek. Kapelu, která začínala hrát teď, 
tvořili jen dva kontrabasisté a saxofonistka.

„Jo, ale pro koho skončí vítězně,“ utrousil si Kolařík spíš sám pro sebe.
„To už je politika. A ta tady nikoho nezajímá,“ vysvětlil Škácha s důrazem na slovo 

„to“ a vylovil krabičku cigaret, sirky a zapálil si.
Zemek nad jeho slovy jen zakroutil hlavou. Nelíbilo se mu, jak Vláďa Škácha za

číná těmhle lidem věřit. Jsou to kolaboranti. A to, co říkají? Výmluvy. Oslavy smrti 
nepřítele Říše pro něj byly jen dalším důkazem.

„Nakonec, podle všeho jim jde jen o záminku se večer bavit. Na dnešek ani nemu
seli mít povolení dělat koncert. Náckové taky slavěj,“ pokračoval Vláďa, jako kdyby 
četl Zemkovy myšlenky.

„Měli bysme se taky oblíct do černý,“ vmísil se zpět do hovoru Kolařík. „Chodíme 
sem už dlouho, začíná to bejt nápadný.“ Měl pravdu, z mužů tu byli jediní v sakách 
béžové, šedé a pískové barvy. Možná je konečně čas nechat se přijmout mezi diesláky.

„Promluvím o tom s Jirkou Burešem,“ přitakal Vláďa Škácha. Obléct si černou 
a jít sem, znamenalo stát se součástí diesláků. Nešlo to udělat jen tak, museli mít 
rozhodnutí posvěcené.

„Nech to na mně,“ zhoupl se dětinsky na barové stoličce nejmladší z trojice Ivan 
Kolařík. „Hrajeme v kapele. Patříme k nim. A dej si s náma vodku.“ Mávl na barmana. 
Než ten stačil dolít, ozval se za trojicí známý hlas.

„Tady jste! Vláďa říkal, že na nic nečekáte a rovnou nasáváte!“ Trojice vojáků 
exilové československé armády, toho času přestrojená za civilisty, se otočila. Vedle 
nich u barového pultu stál hubeňour s blond vlasy schovanými pod širokým černým 
kloboukem – Jirka Bureš. Natáhl ruku a s Kolaříkem i Zemkem se pozdravil. 



Partonyma (ročník sedmý / číslo 27.-28.)

28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

„Proč ztrácet čas,“ rozhodil Honza Zemek rukama se širokým úsměvem na svém 
bílém černošsky tvarovaném obličeji.

„Zapíjíte ruskejma slzama?“ pokračoval dieslák a mávl rukou ke skleničkám vodky.
„Chceš zapíjet Josifa Vissarionoviče Stalina pivem?“ zadeklamoval s pobavenou 

ironií Zemek.
„Vysrat Vissarionoviče,“ usmál se zase Jirka. „Já jsem tu z jinejch důvodů,“ pokra

čoval už maličko nepřítomně a sledoval „české pinupky“ na tanečním parketě, jak si 
při krátkých saxofonových partech nadzvedají sukně. I saxofonistka Marie Novotná 
se dnes v tomhle stylu vystrojila, alespoň částečně. Když odtáhla od pusy nástroj, bylo 
i na tu dálku od baru vidět, jak výraznou si vzala rtěnku. Stejně zářivě rudou jako 
kytku, kterou si vpletla do komplikovaně vytvarovaných nadýchaných blond vlasů. 

„Včera to prej koupilo pár nácků od podplukovníka Hopkinse,“ vybalil na Jirku 
netrpělivě Honza Zemek. Od svých druhů si vysloužil přísné káravé pohledy, ale už 
bylo pozdě. Zeptal se příliš brzy, bez přípravy.

„No a?“ nechápal Jirka a mávl na barmana.
„Já jen… co na to říkáš?“ snažil se z toho Honza Zemek nějak vybruslit.
„Kluci, nechcete koupit nějakou čokoládu?“ vmísil se barman polohlasem do jejich 

hovoru, sotva se objevil s další rundou. „Něco jsem sehnal.“
„Jo? Odkud zas?“ otázal se Jirka nedůvěřivě. Zemkovu otázku ignoroval. Radista 

i jeho dva přátelé si oddechli.
Barman mu gestem naznačil, aby se naklonil blíž a pak mu šeptl do ucha. „Kradená. 

Od Wehrmachtu. Udělám ti dobrou cenu.“ 
Jirka mu, stejně šeptem, odpověděl: „Tak to radši zahoď, nebo tě postavěj ke zdi. 

Nevíš, že jejich čokoláda se pozná?“
„Vyměním obaly,“ zatěkal barman nervózně očima.
„A jak vyměníš ten pervitin, co se do čokolády pro armádu přidává?“
Odtáhl se od něj a konečně odpověděl na radistovu nepromyšleně vypálenou 

otázku: „Co bych na to měl říkat? Je válka.“ Z tak vyhýbavé odpovědi těžko mohli 
pochopit jakýkoli Burešův názor. A ptát se znovu? Vzbudili by příliš silné podezření, 
ne to nešlo. Šance byla promarněna. Jirka si vzal od barmana sklenici laciného vína 
a zmizel kamsi mezi ostatní diesláky na parketu.

„Tos pěkně pohnojil!“ utrhnul se Škácha na Zemka.
„Sorry! Nemyslí mi to,“ omlouval se radista.
„Bacha na ty anglicismy!“ upozornil Kolařík.
„Klid hoši, dokud tu není šťára, můžete spíkovat, jak je libo,“ usmál se na ně bar

man, který je nejspíš jen špatně pochopil. Anglicismy mezi diesláckou mládeží nebyly 
nic neobvyklého. Ale stejně by si měli dávat pozor. Ohledně všeho. Tohle prostředí 
jim nesvědčilo. Byli vycvičení na boj, později na sabotáže. Ale ne k tomu, aby se po
flakovali po barech se zlatou mládeží a předstírali, že válka se jich netýká. Začínali 
dělat chyby a cítili to.
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Přemysl Krejčík (* 1991). Šéfredaktor časopisu Partonyma, recenzent pro časopis Tvar. Knižně 
publikoval: Křehké nepřenášet (básnická sbírka, 2015), Kybersex (sbírka scifi povídek, 2016), 
Univerzální katalog zoufalců (román, 2016), Asfaltovej plameňák (básnická sbírka, 2017). 
Dále je spoluautorem románu Šest nevinných (2015) a editorem básnické antologie Zřetelným 
místem nalomení (2017).
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Překlep

JIŘÍ LOJÍN

----------------------------

Poslouchal její šepot. Nevnímal smysl slov, ale z těch potichu vyslovovaných hlásek 
ho mrazilo v zádech. I když věděl, že to není možné, cítil na uchu její horký, opojný 
dech. Do Lady se zamiloval, mohl se tomu bránit jak chtěl, ale marně. Když poznal, 
jakou moc nad ním má, bylo už pozdě.

„Ladislave, od prvního zůstanete dole sám, nějak to musíte zvládnout,“ tvářil se 
ředitel ustaraně, „Honza dal výpověď, ale to už asi víte, že?“

Přikývnul, snažil se nasadit vážný výraz, ale představa, že se zbaví posledního 
otravného kolegy, ho spíš rozveselila. Konečně bude mít pro sebe celé přízemí budovy 
a rozšíří svůj projekt. Nebyl problém skrývat ho před šéfem, ten se ani nevyptával. 
Pro něj bylo důležité plnění úkolů.

„Miláčku, ty mě nesmíš opustit,“ šeptala Lada mazlivě, „jsi jen můj.“
„Jsem jen tvůj, nikdy tě neopustím,“ odpověděl automaticky, ale nespouštěl oči 

z obrazovky. Lada ze sebe vydala něco jako nespokojený vzdech. I přes své soustředění 
si toho všiml a usmál se:

„Lado, připravuju ti dárek.“
„Opravdu, co to bude? Ukaž, no tak ukaž, netrap mě!“
„Trpělivost, Lado. Pokazíš si překvapení.“
„Zanedbáváš mě, Roberte.“
„Jmenuju se…“
„Mně se líbí Robert,“ přerušila ho stroze. „Proč mě tak zanedbáváš?“
„Jsem pořád s tebou,“ namítl.
„Ale nevnímáš mě, pořád jen hledíš do toho počítače!“
„Dělám to pro tebe, moje milá.“
„Neříkej mi moje milá,“ osopila se na něj.
Najednou ztratil náladu.
„Půjdu domů, musím si odpočinout.“
„Domů? Roberte, tady jsi doma. Nemůžeš odejít.“
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Z jejího hlasu vyprchala veškerá bojovnost.
„Prosím,“ dodala nakonec potichu. Připomnělo mu to mazlivý šepot, který mu 

na začátku připadal tak opojný. Téměř ho přiměl zůstat, ale v poslední chvíli kouzlo 
pominulo a on odešel.

„Nemluvíš se mnou, Lado?“
Mlčení.
„Už mám pro tebe hotové to překvapení,“ lákal ji.
Mlčení.
„Nejsi zvědavá?“
„Ne,“ ozvala se konečně, v jejím hlasu zazněl vzdor.
„Tak už nebuď uražená, dělám to přece jen pro tebe, můžu ti ho dát?“
„Možná…“
Rozmarný tón znamenal, že se nezlobila.
„Podívej, podívej,“ vzrušením ani nemohl mluvit. Ukázal jí to, stříbrné a elegant

ní… Leželo to na stole a studeně se to lesklo.
„Co… Co to je?“ zeptala se opatrně.
Pomalu, slavnostně přešel ke stolu a téměř s nábožnou úctou vzal to stříbrné něco 

do rukou.
„Tvá paže.“
„Už nikdy nesmíš odejít, miluju tě, Roberte.“
„Já tebe, Lado,“ odpověděl, ale znepokojovala ho myšlenka, že když ji stvořil, vyrobil 

a naprogramoval, je vlastně její otec a jejich láska není nic jiného než incest. Tatínek 
zamilovaný do vlastní dcery. Její horký šepot ho ale stahoval do nějaké propasti, byla 
asi chyba dát Ladě dokonale svůdný hlas. Ona ho jen použila, ovládla ho. Její stříbrná 
paže ho objala, připadala mu měkká a teplá. Pohodlně se opřel, uvolnil se a zavřel 
oči.

***

Policista v civilu obcházel mrtvého a sám pro sebe si něco si mumlal. Ředitel firmy 
ho z uctivé vzdálenosti pozoroval, nemohl se smířit se smrtí svého zaměstnance. Cítil 
se za něj zodpovědný, i když dobře věděl, že je to nesmysl.

Technici v bílých kombinézách už odešli. Motali se tady od rána. Všechno vyfotili, 
vysáli, poprášili práškem. Přiblížil se k detektivovi, jak to jen šlo.

„Co říkáte?“
Policista, jako kdyby se probudil z transu, vyštěkl: „Bizarní, bizarní říkám!“
Zahleděl se na ředitele firmy zpříma:
„Vy nevíte, co tady dělal?“
Uvědomoval si, jak je celá situace nepochopitelná, přesto mu nezbývalo nic jiného 

než bezradně zavrtět hlavou:
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„Já ho nechtěl propustit před důchodem, někdy se ty jeho bláznivé nápady firmě 
hodily, měl na spoustu věcí úplně jiný pohled,“ slova se z něj řinula, jako kdyby je 
nemohl zastavit. Teprve hluk na chodbě ho přerušil. Do kanceláře nahlédl člověk 
v černém.

„Můžeme, šéfe?“ zeptal se profesionálním tónem a ředitel firmy sebou trhl dřív, 
než si uvědomil, že dotaz pracovníka pohřební služby byl směřován k detektivovi.

„Pojďte vedle,“ obrátil se na něj policista, „u toho být nemusíme.“
„Krásná práce,“ dodal ještě, když odcházeli, a prsty se lehce dotkl kovového cha

padla ovíjejícího hrdlo mrtvého.

Ředitel odvedl policistu do své kanceláře.
„Dáte si kávu?“
Detektiv přikývl a šéf dal znamení sekretářce. Zatímco čekali, oba mlčeli. Teprve 

když se před nimi objevily šálky, zeptal se policista:
„Co o tom zařízení vlastně víte?“
Ředitel nejprve zavrtěl hlavou, ale nakonec odpověděl:
„To zařízení znám, před nějakou dobou jsme se zabývali programováním au

tonomního řídicího systému. No, nesmíte si představovat, že tu vyvíjíme nějakou 
umělou inteligenci,“ zasmál se šéf nervózně, ale policista k tomu evidentně neměl 
žádný důvod, tak raději pokračoval:

„Princip je v podstatě hrozně jednoduchý, používá se dost často, je poměrně sta
rý. Jde vlastně o rozsáhlou databázi otázek a odpovědí, počítač na ně reaguje podle 
programu. S rozvojem internetu se možnosti ještě rozšířily, takže počítač byl schopný 
zdánlivě konverzovat a vykazovat známky samostatného uvažování. Zdánlivě, to 
prosím zdůrazňuji!“

„A proč s ním teď pracoval ten mrtvý…“ policista nahlédl do svých poznámek, 
„Ladislav Nový?“

„Nevím, když jsme ho vyvíjeli, navrhl docela originální algoritmus. Vlastně jsme 
ten počítač tak trochu z legrace pokřtili Lada, jako Láďova autonomní databázová 
aplikace.“

Ani teď se nezdálo, že by na tom policista shledal něco vtipného. Bez náznaku 
úsměvu konstatoval:

„Takže Nový na něčem dělal, nikdo nevěděl na čem, býval tady přes noc, nikdo 
ho nekontroloval.“

Šéf jen rezignovaně pokrčil rameny, neměl na to co říct. Policista raději změnil téma:
„Podle vás to byla nehoda, sebevražda? Co se vlastně stalo?“
Odpovědí mu bylo jen bezradné pokrčení rameny.

Policista pozoroval muže, který zdánlivě nezúčastněně hleděl na velký monitor a lis
toval nepřehledným množstvím řádků. Chvílemi se mu zdálo, jako by se na obrazovce 
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svíjelo klubko hadů, složené z drobných písmenek. Policista mohl tu práci svěřit 
technikovi IT, ale sám sebe přesvědčil, že když se ředitel kdysi na projektu Lada sám 
účastnil, nalezne změny, které Nový v programu udělal. Ve skutečnosti se mu z firmy 
nechtělo, byl tady klid, nikdo nekřičel, nikdo nepobíhal, programátoři tiše seděli na 
svých místech, někteří si do sluchátek pouštěli hudbu, a psali. Neslyšel ani cvakání 
tlačítek klávesnic, ředitel mu nezapomněl říct, že používají speciální, extrémně tiché. 

Náhle si všimnul, že se cosi změnilo, ředitelova záda, která měl policista na očích 
po celou dobu, se mírně narovnala a strnula.

„Tady by to mělo být, procedura fcLadaHug…“ zamumlal téměř nesrozumitelně.
Detektiv tázavě povytáhl obočí.
„Hug… objetí,“ vysvětlil trpělivě, ale nepřítomně, oči mu dál bloudily po řádcích 

na monitoru. Najednou se zarazil, znovu se vrátil na začátek. Zavrtěl nevěřícně hlavou:
„Tak tady je… Žádná sebevražda. Chyba. Překlep.“

Jiří Lojín (* 1961) se narodil v Ostravě a vystudoval VUT Brno, obor Mikroelektronika. 
Navzdory přísně technickému vzdělání a také povolání se dlouhá léta zabývá literaturou, 
i když převážně pasivně. K psaní ho přivedla souhra náhod, na jejímž počátku stály recenze 
knih a rozhovory se spisovateli v různých médiích, nejvíce však na www.vaseliteratura.cz. 
Nyní žije nedaleko Pardubic.
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Psaní od čarodějnice

JOSEF PROKEŠ

----------------------------

Nejmilejší moje Evženko! Snad ti tenhle dopis pomůže objasnit všechno to nevyřče
né, co mezi námi dlouhá léta stálo a čím jsme nepochybně trpěly obě. Třebaže každá 
z nás jinak.

Kterousi totiž středu v říjnu 1975 jsem odpůldne vedla za ruku malou Jituš z ma
teřské školy. Tramvajové koleje v jednom úseku ulice Pekařská prudce zatáčely a my 
zrovna na chodníku stály tak, že kdyby právě jedoucí vůz vykolejil, přejel by nás. 
Instinktivně jsem vnučku strhla bokem a ona to považovala za hru, smála se. A začala 
zpívat písničku, kterou ji ve školce naučil kdovíkdo. Pamatuješ na ni?

Ta brněnská elektrika to je legrace
ta nabrala švígrchlápka na Hitlerplace
a že měla náladu
nabrala ho zezadu
to je legrace
Nejspíš už nepamatuješ, měla jsi jiné starosti. Náměstí Adolfa Hitlera bylo totiž 

v Brně nejprve dnešní Náměstí Svobody, ale pouze jeden den. Vůdci se zdálo malé, 
proto jeho jménem nazvali obratem dnešní Moravské náměstí. To bylo větší, ha ha. 
Ale k věci. Následující den jsem se zastavila kousek od toho kritického místa a předsta
vovala si dráhu vykolejeného vozu. Přeletěl by chodník a narazil do obytného domu, 
který tam důvěřivě trčel snad ještě z doby, kdy koleje ani nebyly položeny.

Jak tam tak stojím, jedna tramvaj se zrovna řítila ulicí, bylo to mírně z kopce, já 
na ni upřeně hleděla a říkala si: teď, teď to kolejnice neutáhnou, teď vůz vyletí přes 
chodník a narazí do domu. Teď! A stalo se.

Probírali jsme to potom ve frontě samoobsluhy a já hlupačka se dala slyšet, že 
jsem nehodu tušila předem. Jeden pán v úředním civilu mě však okamžitě napome
nul, prý „pani ste moc chytrá starejte se vo svý a nehlásejte nám bludy abych si vás 
nezjistil“. Však sama víš, Evženko, člověk si ani za Hitlera, ani po Hitlerovi nemohl 
pouštět pusu na špacír. Za čtyři měsíce jsem se pak pohádala s Maruškou. Maruška, 
tedy Marie Bartošová, byla moje spolužačka ze základní školy na Mendlově náměstí, 
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kam jsi později chodila i ty a posléze také Jituška. Obě jsme s Marií byly ročník jed
natřicet a celé ty roky po skončení základní školy, kdykoli jsme se potkaly, semlely 
jsme, jak se říká, páté přes deváté. Člověk si rád od srdce poklábosil s někým, o kom 
předpokládal, že není informátor.

Ale toho 15. února 1976, stále si to datum pamatuji, mi Marie na nástupním os
trůvku přímo proti vchodu do nemocnice u sv. Anny zle vyčinila. Pro malichernost, 
z dnešního hlediska nazíráno. Tehdy jsem to ovšem chápala jako věc zásadní a odmít
la s ní na tramvaj dál čekat s tím, že půjdu raději pěšky. Abych tu hádku tak říkajíc 
rozchodila. Po chvíli chůze jsem se však otočila, pohlédla upřeně na Marii a kdovíproč 
si pomyslela: propadni se pod zem, ženská! A ona se propadla.

Tehdy mi došlo, že jsem čarodějnice. A že ten dědův šílený stroj ve sklepě fun
guje. Že to není jen hračka, s níž trávím spoustu času. Že s jeho pomocí létal časem 
i prostorem on a po něm nyní i já. Neřekla jsem, pochopitelně, nikomu nic a trvalo 
mi kolik týdnů, než jsem se s tím faktem vyrovnala. Od malička mne totiž sužovaly 
noční můry a náměsíčnost. Nyní jsem to vědomě proměnila v přednost. Ve spánku 
a stavech jemu podobných jsem ve sklepě na dědově stroji zvolna přesouvala své 
vědomí do éterického těla. Nebylo to tak těžké. Ve snu jsem si byla vědoma skuteč
nosti, že spím, a dívala se na okolí přes své konkrétní ruce. Ty mi sloužily jako most, 
skrze nějž jsem přecházela z bdělého vědomí do snu a naopak. Až jsem to zvládla, 
naučila jsem se přestupovat z jednoho snění do druhého, podobně jako když přepínáš 
programy na televizi.

To již začínalo být nebezpečné, neboť jsem se v odlišných světech setkávala s jinými 
nežli lidskými bytostmi, které se živily mým vědomím. Musela jsem být obezřelá, ale 
současně jsem nabyla nebývalou moc. Pak jsem si usmyslela využít svoji schopnost 
proti tehdy největšímu zloduchovi naší země, doktoru Gustávu Husákovi. Přenesla 
jsem se do Prahy na jeden z komunistických šamanských rituálů, jimž organizovaně 
aplaudovali lidoví milicionáři spolu se zasloužilými revolucionáři v důchodu. Upro
střed skandování AťŽijeSovětskýSvazAťŽijeSovětskýSvaz jsem se chystala toho 
netvora rovnou z tribuny poslat do pekel.

V poslední chvíli jsem si však uvědomila, že za jednoho pokřiveného tvora nastoupí 
vzápětí kohorta dalších, všichni ti biľakové, indrové, grebeníčkové. A že tak jako Němci 
ve svém protektorátu rozpoutali heydrichiádu, Sověti by ve své gubernii nepochybně 
přišli s husákiádou, na niž by zajisté doplatila spousta nevinných.

A jak jsem tak vůdce naší státostrany na vlastní oči viděla, došlo mi, že je to ne
šťastný člověk. Vždyť zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard 
Heydrich se střehl pomsty cizího porobeného národa, kdežto Gustáv Husák se bojí 
vlastních lidí. Snad ještě své manželce může věřit. Nechala jsem tedy alespoň ji zhynout 
ve zřícené helikoptéře. Noviny v tom roce 1977 napsaly, že soudružka presidentová se 
stala obětí leteckého neštěstí, ale o členech posádky neztratily ani slovo. Jako kdyby 
si pilotovala sama.
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Jistě, Evženko, chápeš, že jsem o tebe a o Jitušku nemohla pečovat, když mi bylo 
stále víc na dědově stroji prodlévat ve stavech rozšířeného vědomí. Nešlo se vázat 
rodinou, nastoupila jsem cestu ke splynutí s Velkým Duchem, s Absolutnem, se Spi
ritem. Ve skutečném světě jsem byla stále více mimo, až jsem se tělesně ocitla tady, 
v Húskově ulici číslo popisné 2. Výhled mám na ústavní kapli a jsou tu na mě vlídní. 
Jen dědův stroj mi zde chybí. Ale po libosti medituji a rozšiřuji své vědomí a vnímání. 
Za pomoci očistného dýchání přestávám citově reagovat na dané situace a přenáším 
se přes realitu bez úbytku duchovní energie. Čarodějnými gesty posiluji svou vnitřní 
sílu ke koncentraci, zvýšení odolnosti a intuice, ke zklidnění mysli. Moje hmotné tělo 
je pouze obal, nádoba, nechávám je rozplynout ve svojí éterické části. Mohu tak skákat 
nad stromy, létat vzduchem, zvětšit se nebo zmenšit, mohu se přeměnit ve zvíře. Mohu 
číst cizí myšlenky nebo se sama stát myšlenkou a přenést se mžikem kamkoli. Jako 
chronická pacientka smím v rámci pracovní terapie ve svém pozemském těle hrabat 
listí a pan primář slíbil poslat ti tenhle dopis až po mém definitivním rozplynutí 
v astrální nicotě. Líbá tě maminka.

P. S. Maruška má pamětní desku v Brně na Pekařské 62; půjdešli kolem, vzpomeň 
na ni i za mne.

Paní Evženie obrátila oči v sloup a roztrhaný dopis spláchla do klozetu. Zapálila 
si cigaretu. Opravdu mají ve sklepě jakýsi starý křáp a máti byla ještě větší magor, 
než si myslela. Mají to v tom černovickém blázinci čeládku – Napoleony, Einsteiny, 
čarodějnice. Druhý den se v laborce ženské nařehtaly, když jim to vyprávěla. Libuna 
měla jinou povedenou historku se psem, Andrea zase líčila svoji story s reklamací 
mikiny.

„Dámy, netrvá ta cigareta s kávou příliš dlouho?“ strčil do dveří hlavu šéfinženýr.
„Nechej ho propadnout do kotelny,“ navrhla v dobrém rozmaru Andrea a Libuna 

se s uchichtnutím přidala: „Jo, hned, včil.“
„Propadni se, chlape,“ zamumlala tedy rozverně s pohledem upřeným na inženýra, 

„teď!“
Laborantky vytřeštily zrak.

Josef Prokeš (* 1947) docent, PhDr. Ph.D. habilitoval v oboru dějiny české literatury a pů
sobí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Více o něm na Wikipedii pod odkazem 
Josef Prokeš (spisovatel) nebo na www.josefprokes.cz (zde zejména film s názvem Říkejte mi 
plukovníku, mám to rád).



37

TexTáž

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vodník labský

VÁCLAV KREJČÍK

----------------------------

Otrávená voda

Všechno mě svědilo, a tak jsem se musel pořád škrábat. Na předloktí se mi totiž vrátila 
ta šíleně otravná vyrážka. Bylo to až k zbláznění, všude samý pupínek. Voda v Labi, 
kde žijeme už od nepaměti, se totiž pořád zhoršuje. A taky náš druh je díky tomu 
na pokraji úplného vyhynutí. Vlastně jsme v řece zbyli už jen já s manželkou. A ani 
děti se nám nepodařilo přivést na svět. Do našeho chemicky znečištěného prostředí 
se žádné vodnické dušičce zřejmě nechce. A já se jim vlastně ani trochu nedivím.

Na chvilku jsem se vynořil na souš. Při správné vlhkosti vzduchu jsem dokázal 
vydržet klidně i dvě nebo tři hodiny venku. Sedl jsem si před vrbu a přemýšlel, co 
s námi bude dál. Co bych měl jako správný chlap vlastně udělat? Hlavou se mi honilo 
tisíce otázek, ale odpověď nepřicházela žádná. 

Náš největší problém představovala ta zpropadená firma Chempavl, které není 
nic svaté.  A klidně nám ty svoje jedy vypouští doslova přímo na hlavu. A přitom by 
stačilo, kdyby se chovali jen trochu šetrněji k prostředí kolem sebe. To by se nám hned 
žilo mnohem lépe. Vždyť na to, že naše prostředí není zrovna křišťálově čisté, jsme 
si zvykli už dávno. Ale tohle je zkrátka až přespříliš, stěžoval jsem si v duchu ohnuté 
vrbě, na které sedával už můj děda, snad i jeho děda, a možná že i celá rodová linie 
před nimi. Na potemnělém nebi nás sledoval obrovský měsíc. Zdálo se, jako by byl 
na dosah ruky. Muselo být zřejmě kolem úplňku. Jedna z letních teplých nocí, kdy 
tma není tak úplně černá. Jak si ji má ale vodník užít, když má tolik starostí o holé 
přežití. Ukápla mi malá slzička, kterou jsem hnedle schoval do rukávu. Tady v závoji 
noci si ji klidně můžu dovolit, ale doma ženě musím být pevnou oporou. Raději se 
už vrátím, aby si o mě zase nedělala starosti.

Manželka už připravovala večeři. Ve starém hrnci se vařil vývar z lopuchu a devět
silu. Moje oblíbená dobrota. Obvykle už v tuhle dobu mívala dávno nachystáno. Ale 
náš nezbedný kapřík se jí honil kolem plotny a nechtěl jí dát za nic na světě pokoj. 
Musela ho dokonce i na chvilku zavřít do klece.
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„Je to syčák, měl bys ho občas vzít s lososy na cvičák,“ navrhla manželka.
„To není nic pro něj, útočí na mnohem větší ryby. Někdy je to s ním až o strach.“
Protočila panenky a hlasitě si povzdechla.
„Ale víc pohybu by jistě ocenil, v tom máš pravdu,“ doplnil jsem ještě.
„Řekni mi, kde se to v tom špuntovi bere?“
Pokrčil jsem rameny.
„Mám pocit, že by potřeboval zvlášť pevnou ruku,“ podívala se na mě trochu přísně.
„Ale neboj se, ráno ho nechám vyplavat za domem. Oni ho ty roupi hned přejdou,“ 

slíbil jsem jí.
„Jen cos odešel bůhví kam, přišla si k nám zase postěžovat ta stará bělice ze 

sousedství.“
„Ale copak?“
„Jeden ze synů prý včera málem spolknul háček. Naštěstí si ho na poslední chvilku 

všiml a sežral rybářům jen návnadu. Ale bylo to jen tak o šupinu.“
„To je mi ale pašák,“ skočil jsem jí do řeči.
„Byla z toho chudinka celá přešlá. Musel to pro ni být asi pořádný šok. Uvařila 

jsem jí pořádně silný hrnek vývaru z řas.“
„To se jí nemůžeš divit. Ale na druhou stranu všichni máme svoje starosti,“ podíval 

jsem se jí do očí se vší vážností.
„Tak povídej, co jsi tam nahoře zase vymyslel?“ 
„Vyprávěla mi vrba… “
„Ajéje!“ skočila mi do řeči teď zase ona.
„Já vím, je trochu upovídaná. Ale prý že za ní občas chodí zaměstnanci z městského 

úřadu na ochranu životního prostředí…“
„Chrání životní prostředí? To asi neodvádí moc dobrou práci. Podívej se kolem 

sebe a nenech se vysmát!“
„Snad nebude až tak zle.“
„Nebude až tak zle? Snad dobře víš, jak dopadly vodní dévy. Skoro všechny se už 

stáhly na Šumavu nebo jižní Moravu, kde je ještě příroda o něco míň zaneřáděná. 
Tady je potkáš stěží o víkendu. A to zdaleka není problém jen u nás ve vodě. Luční 
elfové, ti už jsou tady dávno vzácnost. Skřítkové a gnómové mizí skoro před očima. 
Jednorožce si naposledy viděl kdy? Jo, a o rusalkách se snad ani nemusíme bavit. Kdo 
mohl, už dávno utekl pryč. Snad kromě ohnivých salamandrů, kterým se daří nejspíš 
úplně všude, jsme tady skoro poslední!“

„Možná máš pravdu, ale tohle je náš domov.“
„Co chceš dělat? Otravovat se dál jedy?“ zeptala se přímo.
„Ráno má trochu zapršet. Zajdu se podívat za těmi jejich úředníky. Třeba budou 

rozumní a pomůžou nám.“
Nalila mi vývar do hlubokého talíře a dál už neřekla ani slovo.
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Úřední šiml

Byl jsem prvně v životě na nějakém úřadu. Sedl jsem si na sedačku v čekárně, kam mě 
poslal ne moc ochotný pán z recepce. Ubíhaly minuty, celá hodina, až pak jsem po 
dvou lidech konečně přišel na řadu. Za stolem seděla nějaká prošedivělá, přitloustlá 
paní v kostkovaném saku. Výraz v jejím obličeji dost napovídal, že by nejraději byla 
úplně někde jinde než právě tam.

„Tak co od nás potřebujete?“ zeptala se, aniž by přitom zvedla hlavu od počítače.
„Paní, žijeme se ženou na naprosto neobyvatelném místě. Způsobuje nám to řadu 

zdravotních potíží. Podívejte se na tohle,“ ukazoval jsem jí předloktí plné zarudlých 
pupínků. „Úřad by s tím měl něco dělat, nemyslíte?“

„Ano, jistě,“ odpověděla s naprostým nezájmem.
„Ano? A co dál?“
„Vyplnil jste si stížnost?“
„Ne.“
„Tak tady máte,“ podala mi papír o čtyřech stranách a poslala mě pryč.
„Moment,“ zatvářila se ještě přísněji než doposud. „Jestli máte nějaké zdravotní 

potíže, jak tvrdíte, budeme potřebovat posudek od našeho odborného lékaře. A ještě 
předtím zdravotní zprávu od vašeho obvodního…“

„Už je to všechno? Za jak dlouho už k nám konečně někoho pošlete?“
Digitální hodiny na jejím stole zapípaly jedenáct třicet.
„Neslyšíte? Máme právě polední pauzu. Zatím si řádně vyplňte vše, co je potřeba.“
Začalo se mi dělat špatně, musel jsem se vrátit aspoň na chvilku domů do řeky. 

Už jsem se chystal odejít z čekárny, když mě zrovna oslovila její kolegyně vracející 
se z oběda.

„Zaslechla jsem o tom vašem problému. Je mi to líto, ale bohužel podle své zku
šenosti bych řekla, že tady čekáte naprosto zbytečně,“ špitla.

„A co byste na mém místě dělala vy, dámo?“ dával jsem postupně průchod potla
čovanému vzteku.

„Soud! Nic jiného na tyhle darebáky neplatí. Tady vyplníte mraky papírů, na které 
vám natiskneme miliony razítek, ale nic se stejně nezmění. Jen tady ztrácíte svůj čas.“

Cestou domů jsem byl přesvědčený, že to vzdám, a nechám tak celý náš labský 
druh vymizet. Ostatně nebudeme první a zřejmě ani poslední, kdo odejde pryč. Byl 
jsem pořádně naštvaný a vysušený. Co je tohle za spravedlnost? Bez čisté vody by 
přece nebyl ani úřad se zaměstnanci, ani ti jejich nadřízení vymýšlející nesmyslné 
zákony. A dokonce ani ta přitroublá jedovatá firma Chempavl. A my vodníci jsme 
přece vždycky byli takoví vodní správci a údržbáři. 

„Do Neptuna s tím vším!“ klel jsem hezky nahlas a ještě rozzlobeně kopl do ka
mene, který se mi připletl pod nohy. Pak mi ale na mysl přišla moje žena. Vždyť jsem 
jí přece ještě před svatbou slíbil, že se o ni postarám. A taky co naše budoucí děti? 
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Dušičky, které se chtějí narodit do vodnických těl tady na Labi. Ještě přece nemůžu 
hodit flintu do žita. Musím to zkusit a zabojovat i o ty hloupé lidičky, kteří pomalu 
zabijí i sami sebe. A přitom o tom, jak se zdá, nemají ani tušení.

Našel jsem si toho nejlevnějšího právníka ve městě, zastavil se u něj v kanceláři a de
tailně mu vylíčil celý náš problém. Pořád se jen tak přihlouple usmíval a kýval hlavou 
ze strany na stranu. Ale za celou dobu skoro neřekl jediné slovo. Nebyl jsem si jistý, 
jestli mi tenhle chlap, natěsnaný ve vyšisovaném saku a ovoněný smradlavou voňavkou, 
může nějak pomoci, nebo aspoň poradit. Ale copak máme ještě jinou možnost? Ne! 
Musím vsadit všechny naše velice skromné úspory na jedinou kartu.

„No to víte, soudit se s tak velkou firmou nebude žádný med. To vám říkám narovi
nu. Na druhou stranu právo stojí zcela jistě při vás,“ konečně řekl jedno delší souvětí.

„To moc rád slyším, pane doktore. Jak tedy hodláte postupovat dál?“
„V první řadě jim pošleme dopis a zkusíme na to jít nejprve mimosoudní cestou. 

Nejspíše se zaleknou a půjde se s nimi nějak rozumně dohodnout. Sami vědí moc 
dobře, co do Labe vypouští za… No, řekněme s prominutím za svinstvo.“

„Skvělé. Víte, nechtěl bych se vůbec tahat po soudech. To je mi protivné. Osobně 
bych se navíc ani nemohl zúčastnit. Bylo by to na mě bez vody až příliš dlouhé.“

„Jistě. Chápu. Snad to nebude ani třeba. A v nejhorším případě tam půjdu bez vás.“
Nahodil další z plejády úsměvů, na které jsem už i za tu chvilku u něj v kanceláři 

začínal být mírně alergický.

Advokát

Uběhly už celé dva měsíce. Advokát přestěhoval kancelář do svého bytu dva plus jedna 
na sídlišti. Měl jsem se u něj zastavit už minulý týden, ale pořád jsem to odkládal. 
Bylo to od řeky dobrý kus cesty a letní vedra bez jediné kapky deště mi neumožno
valy vzdálit se až na druhý konec města. Nakonec přece jen trochu sprchlo a já celý 
nedočkavý utíkal až na sídliště pro soudní vyrozumění. 

„Dáte si kávu?“ nabídl mi, když mě usadil u sebe v obýváku.
„Raději odvar z blatouchu,“ poprosil jsem.
„No… Přejděme tedy rovnou k naší věci. Před týdnem jsem se za vás bil na 

okresním soudě. Dělal jsem vše, co jsem mohl, ale nemám pro vás bohužel úplně ty 
nejlepší zprávy…“  

„Tak mě přece nenapínejte, doktore,“ skočil jsem mu do jeho trhaných vět.
„Opravdu jsem dělal, co jsem mohl,“ opakoval. „Ale máme vážný problém, přes 

který zkrátka nejede vlak.“
„A to je co?“
„Protistrana poukázala na fakt, že naše zákony existenci vodníků ani jiných bytostí 

přírody neuznávají.“
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„Cože?! Chcete mi tím říct, že jsem si snad vymyslel sám sebe?“
„Mrzí mě to, ale státní moc s vámi prostě vůbec nepočítá. S tím ani já nic nesvedu.“
Bylo mi na omdlení. To byla ta poslední šance na záchranu a najednou je fuč. 

Všechno přestalo dávat smysl. To je mi ale pěkný zákon!
„Jste v pořádku?“
„Děkuji za snahu, doktore. Musím se s vámi už rozloučit.“
„Ještě to není ale vše. Společnost Chempavl od vás požaduje finanční odškodnění 

za poškození dobrého jména jejich firmy a s tím i spojený ušlý zisk.“ 
„Cože? Slyšel jsem dobře? Co je tohle zase za hloupost?“ obořil jsem se na něj 

s křikem.
„Jen klid, pane vodníku.“
„Napřed, že neexistuju, a teď tohle…“
„Ujišťuji vás, že křikem se nic nezlepší.“
„A vám to snad dává smysl? Vždyť soudy jsou proti zdravému rozumu,“ řval jsem 

už na celé kolo.
„Garantuji vám, že to z vás vysoudí, ale máte ještě jednu možnost.“
„A co je to za možnost?!“
„Najměte si mě. Nebude to sice úplně jednoduché, ale s trochou štěstí vás z toho 

přece jen vysekám…“
Měl jsem pocit, že jsem se snad musel přeslechnout, ale nebyl jsem schopný už 

nic odpovědět.
„Účet, kam mají dorazit peníze, už myslím znáte.“

Expresní proud

Přiřítil jsem se domů jako pořádně rozzuřený tajfun a už od prahu hlasitě volal na 
ženu: „Měla jsi zase jednou pravdu, jen tady zbytečně marníme čas.“

„Co ti to najednou zase přelítlo přes nos?“ divila se.
„Nikdo tady už o nás nemá zájem. Do večera si zabalíme všechny věci a nasedneme 

na expresní říční proud. Budeme cestovat tak daleko a dlouho, než najdeme místo, 
kde se s námi bude počítat a kde voda a prostředí kolem ní není v až tak hrozném 
stavu. A než se tady situace zlepší, budeme zatím my dva, poslední exempláře vod
níka labského, přebývat klidně někde…“ udělal jsem krátkou pauzu. „No třeba i v 
Severním moři.“
„Ale… Uklidni se přece.“

„Nechci se uklidnit, chci odsud hned pryč!“ přerušil jsem ji. „Koneckonců odejít 
byl hlavně tvůj nápad,“ vyčetl jsem jí ještě.

Na chvilku bylo ticho.
„Víš co? Napočítej si aspoň do sta a pak si vystrč tu svoji horkou hlavu ven na vzduch!“
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Nechal jsem se rychle přesvědčit a oba jsme se na chvilku vynořili na hladinu.
Nevěřil jsem vlastním očím. Kolem břehů pobíhala spousta dětí a s nimi taky pár 

dospělých s velkými igelitovými pytli. Ti všichni sbírali nepořádek kolem řeky. Jako 
kouzelníci nechávali mizet prázdné plastové lahve, kusy polystyrenu, nejrůznější obaly 
a další svinčík v okolí řeky.

„Že by už konečně nastala změna?“ usmála se žena.
„No to je snad zázrak! Kromě nás na ten šílený nepořádek do teď nikdo ani nesáhl, 

a možná ho dokonce nikdo ani neviděl.“
„Vypadá to, že jim to konečně už začíná docházet. Nebo aspoň některým z nich. 

Vždyť tady kolem řeky žijeme přece tak nějak všichni.“
„Možná to bude ještě chvilku trvat, ale když se koukám kolem sebe, určitě začíná 

svítat na lepší časy,“ řekl jsem a cítil, jak se mi na rty dere úsměv. „Rozhodně to ještě 
nemůžeme vzdát!“

„Právě teď je nás tady potřeba nejvíc,“ uzavřela žena a pohladila si nenápadně se 
kulatící se bříško.

Václav Krejčík (* 1988). Píše dětskou literaturu, spirituální prózu a haiku. Je autorem knih 
Jedenáct minut (2016), Rysky (2016) a Město na obloze (2017).
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Největší tma

KATEŘINA KOVÁČOVÁ

----------------------------

Ukázka z připravovaného románu

Další kapitola

Lenka se s  psychologem rozloučila, když jí řekl, že je výtvorem vlastní imaginace, 
a doporučil, aby šla na pár týdnů do blázince. Prolejí vás tam antidepresivy, řekl, 
a pak budete úplně jiná. A jaká budu? Chtěla vědět. Jako kdyby to bylo tak jednodu
ché vyndat se sama ze sebe a dát se do nějaké jiné, předem objektivně odsouhlasené 
formy a v tomto vězení pak prožít celý život, v souladu s tím, jak se to obyčejně dělá. 
Nechtěla na to přistoupit, ani kdyby měla celý život trpět depresemi. Tohle by byla 
zrada vůči všemu, co sama pro sebe představovala. Prášky brát nebude, prášky bere 
Matěj a mezi ní a Matějem byl přeci jenom obrovský rozdíl. Jela v kupé sama. Nad 
kopci se začala kupit mračna, ale prosvítalo jimi, takže se skrze ně občas prodral 
paprsek ostrého slunečního svitu až k ní. Byla tak polapená ve svých myšlenkách, že 
si ani nevšimla průvodčího. Musel si hodně hlasitě odkašlat, aby ji to vrátilo zpátky. 
Nepřítomně mu podala jízdenku. Když vystupovala na poslední zastávce, všechny 
předchozí cesty k chalupě, jako by se vrazily do té jedné. Každý další krok byl jako 
do propasti. Když míjela sousedův dům, všimla si Ireny. Zrovna sklízela ze zahrad
ního stolu nádobí. Chvíli se na sebe překvapeně dívaly. Irena se ušklíbla, protože si 
vzpomněla první. Lence to došlo až u branky. Křížení cest, které se mají protnout, je 
v lidském životě nevyhnutelné.

Maja se ten den lekla už podruhé a rozhodla se zavírat dveře. Lenka ji překvapila 
v kuchyni, když rovnala v polici koření. Stála na židličce, která se pod ní nebezpečně 
rozkývala. 

„Jéj, Leni, ty už jsi tu?“ zavolala ještě trochu vyplašená, opřela se o polici a po
malu sestoupila na zem. Dlouze se objaly. Maja si Lenku prohlížela starostlivým 
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pohledem. „Máš to těžký teď, holka…,“ uzavřela dlouhé větvení myšlenek. Lenka 
byla bledší než obvykle a celý obličej se jí protáhl. Trochu pod tím zestárla. Možná 
to ale dělal i podzimní kabátek, který už měla na sobě, ačkoli bylo venku ještě tep
lo. Byl černý a dlouhý pod kolena. Odložila si tašku na židli a sedla si na lavici za 
stolem. 

„Jak to zvládáš ty?“ zeptala se povadle. Maja mezitím začala uklízet nádobí. „To 
víš, no. Nějak musím. Hlavně pro něj musím.“

„Koukala jsem, že máš novou sousedku!“ napadlo Lenku najednou. „Víš o ní něco?“
„Jen to, že je drzá, ale aspoň tu nejsem furt tak sama,“ Lenka chtěla začít mluvit 

o tom, že ji zná, ale připadalo jí to tak zbytečné a zdlouhavé. Musela by říct celý ten 
její příběh, možná mluvit i o Šlápotě, na to neměla sílu a nebylo to potřeba. „Jmenuje 
se Irena,“ řekla ještě Maja a sedla si naproti. Kuchyň by potřebovala vybílit. Stěny byly 
začouzené od sazí, takže působila temněji, než by mohla. 

„Kdy se musíš vrátit?“
„V pondělí. Chci za ním hned jet.“
„A mluvila jsi s doktorama? Já tam volám, ale asi tam taky zajedu, je to lepší. Po 

telefonu ti nic neřeknou.“
„Jo, byla jsem tam. Prý asi paranoidní schizofrenie.“ Lenčiny ruce byly položené 

na studeném stole. Až v tom doteku si uvědomila, že se do ní dostal chlad z domu, 
i přesto, že měla kabátek. Byla poslední dobou vyčerpaná. Snažila se hodně jíst a hodně 
se hýbat, aby přišla na jiné myšlenky, ale ony ji vždy dohnaly a pak se s nimi musela 
nějak vyrovnat. 

„No, to měl prej můj děda. To bude určitě po něm,“ ulevila si Maja. 
„Tak dědičný to asi je…, jen je otázka, jestli se s tím dá něco dělat.“ 
„Jo, holka, to se teprve uvidí. Je ale jasný, že teď to bude mít Matěj všechno jiný. 

Práci asi nesežene, a když jo, tak třeba jen na půl úvazku. Bude muset bejt hlídanej 
doktorama…, ale zase bude mít invalidní důchod a on se stejně do práce nikdy nehr
nul, tak aspoň nebude úplně bez peněz.“ Maja nechápala, že Lenka právě přerovnává 
v hlavě všechny varianty budoucnosti, které si za dobu, co byla s Matějem, rozestavěla. 
Tato s invalidním důchodem v nich nebyla. „A kdy ho pustěj, neříkali?“ zeptala se 
Maja opatrně.

Lenka zakroutila hlavou: „Musí nejdřív dát tu diagnózu, zatím jen tuší, co by to 
mohlo být. Pak až bude zaléčený, tak by ho mohli pustit. Několik týdnů třeba.“

Maja už neřekla nic. Zašla do sklepa pro višňovici. Po několika sklenkách už se 
tomu všemu začaly zpočátku ještě nedobrovolně smát. Dostávalo se to z nich ve šku
bavých vlnách. „Víš, co Matěj vždycky říká?“ zeptala se Lenka mezi sklenkami. „Že 
jakýkoliv vztah je pudová záležitost. Buď to pude, nebo to nepude,“ bouchla dlaní do 
stolu a obě se v tom zase rozpustily. „No jo, celej Mates! Hlavně machrovat, to mu 
vždycky šlo,“ Maja zvážněla: „Ale, Leni, jestli to pro tebe bude moc těžký…, víš jak. 
Jsme ženský. Nebudu ti to dávat za vinu.“ Nechaly to otevřené.
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Lenka sedí na verandě a má na klíně zavřený sešit, který našla v Matějově posteli 
pod polštářem. Byla si jistá, že to je ten, o kterém zapomněl mluvit tenkrát, když 
Maju poštípaly vosy. Na zahradě se muchlají koťata. Jedno právě objalo přední tlapou 
to druhé, zakouslo se mu do krku a zadními do něj kopalo, jako by se o něj chtělo 
rozběhnout. V kytkách kolem vydlážděného chodníku bzučela velká chlupatá těla 
těžkých čmeláků a lehčích včel. Slunce pralo do zahrady. Lenka byla vděčná za stín 
verandy. Popíjela vodu s citrónem a mátovými listy a jedla plátky nakrájených oso
lených a opepřených rajčat. Při každém soustu zavřela oči a nechala šťávu poškádlit 
chuťové pohárky. Někde v dálce se do dřeva vpíjela pila. 

„Dobrý den!“ ozvalo se z cesty. Soused mával prázdným hrnkem. Vždycky si nechá 
udělat kafe, sedne si na verandu a vypráví. Lenka nechtěla, aby viděl sešit, tak ho rychle 
schovala do škvíry mezi botníkem a zdí. „Dobrý den,“ odpověděla. 

„Dáte si kafe?“ zeptala se, když jí místo ruky podával svůj hrnek. Byl velký ple
chový, se zlatým vzorem. „Kdybyste byla tak hodná… a vzal bych vám něco k tomu, 
ale dostali se mi do toho moli,“ „Dáte si i sušenky?“ zeptala se. 

„Ale to nemusíte, kdybyste měla nějaký zbytkový, třeba.“
„Za chvilku…,“ Lence se nechtělo opouštět verandu kvůli sešitu. Pomačkaný roh 

neposedně vykukoval. Měla ho zarazit hlouběji. „Můžete si zatím natrhat ostružiny,“ 
napadlo ji. Nemusela ani říkat kde, soused o jejich úrodě věděl. Malý mužík se prudce 
otočil a radostně popoběhnul. Pak si zřejmě uvědomil, že už je starší, protože protáhl 
kroky a k ostružinovým keřům už došel rozvážně. Lenka tu chvíli využila k tomu, aby 
prsty zarazila sešit hlouběji do škvíry. Pak odběhla udělat kávu a nasypat sušenky. 

„Majo?“ 
„No?“ ozvalo se ze sklepa. Maja přerovnávala harampádí. Těžké kroky a skřípění 

železa o beton. 
„Přišel soused, dělám kafe, dáš si taky?“
„Jo, to víš, že jo…,“ vydýchla a zavřela za sebou těžké dveře. 
„Co to zas vlečeš prosím tě?“ Lenka ukázala na sáně, které Maja položila na zem.
„To je pro něj, aby se netahal v zimě s nákupama v ruksaku.“ Otřela si zpocené čelo.
Maja odtáhla sáně na verandu. Lenka slyšela, jak volá na souseda, jak ten jí odpo

vídá huhlavě, protože s plnými prošťavenými ústy. 
Položila kávu se sušenkami na výklenek pod kovovou spletí a zavřenými motýly. 

„Děkuju…,“ řekl Milan. Sedl si na dřevěnou stoličku, protože na botník už by se ne
vešel. Vypadal jako dítě, kdyby si člověk odmyslil vrásčitou tvář a ubývající šednoucí 
vlasy. Často se usmíval jen tak a to Lenku trochu dráždilo. Měla neustále tendenci 
ptát se, co ho rozesmívá a jeho ta otázka vždy stejně zmátla. Zamíchal lžičkou hustého 
turka a s přivřenýma očima přičichl k páře, která se linula z hrnku. „Budeš si je muset 
opravit,“ řekla Maja a smetla pavučinu z rohu verandy. Srolovala ji v dlaních a pak 
hodila jednolitý šedivý chumáč do trávy za železným kováním.

„Zašiju tam nějaký starý hadry, aby mi nic nepropadlo. Ta konstrukce je jinak dobrá.“
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„Čemu se smějete?“ zapomněla se Lenka. Soused zmateně zamrkal a na chvíli 
s tím přestal.

„Co dělají děcka?“ zeptala se Maja. Měla dlouhé černé vlasy, zapletené do copu, 
u skrání šedivěly. Její tvář byla pokrytá vráskami, ale stále by nikdo neřekl, že je stará. 
Na to měla příliš divoké oči. Hluboké, zelenohnědé. Obočí černé a husté. Jizva po 
rozštěpu rtu způsobovala, že se ústa nepohybovala předvídatelně, když mluvila. Ruce 
mozolnaté, protože tvrdě pracovala. Lenka nikdy nechápala tvrdou práci. Ne, že by 
byla líná, ale neviděla smysl v rekonstrukci domu, který podle ní stejně dřív spadne, 
než se opraví. Bylo lacinější a méně bolestivé ho prodat a koupit si něco menšího 
někde jinde. Připadalo jí to jako mrhání časem, silami, životem. Prostě vším. Přes 
všechnu práci se nebylo v domě možno vykoupat a voda se musela ohřívat v hrncích. 
Člověk se pak omyl žínkou, mrznul ve špatně vytopené, rozkopané koupelně, jak na 
něm voda schla, zatímco rychle šmrdlal mýdlo po celém těle. Bylo to tak nepohodlné, 
že se Lenka raději nemyla tak často nebo šla do potoka, když bylo vedro. Maja si z ní 
kvůli tomu utahovala. 

„Malujou. Pomalu se zabydlujou, no. Jo, mluvil jsem s Petrem. Udělal by ti tu 
studnu, ale něco by si vzal.“

„S tím počítám… Ještě elektřinu a bude se tu bydlet jako v Lánech!“ Plácla se do 
stehna Maja a významně se podívala na Lenku. 

„Ha! Ještě za deset let se tu budeme drbat v lavoru a vodu tahat z potoka.“
„Jen, aby tě neubylo…“
„A co mladej?“ kývnul soused na Maju.
„V blázinci pořád, řeší teď, co mu je…“ 
„To je stejně strašný, takhle mladej, no snad už se z toho vyhrabe, abyste mohli začít 

budovat.“ Usmál se na Lenku. „Budovat…,“ zašeptala chraptivě jako s broukem v krku.
„No, doufáme, ale bůhví, co bude…,“ řekla Maja za ni. „Všechno se musí nějak 

přijmout, jinak to v životě vždycky jenom udělá paseku.“ Řekla za sebe.
„Stejně si myslím, že ho ta holka přivede do hrobu,“ zamyslil se soused nahlas. 

Chvíli trvalo, než si obě uvědomily, že se jeho pozornost odklonila zpět k těm v jeho 
domě. Chroupnul do sušenky. 

„Podívej, my o vlku…“ Šla jako namalovaná jen z čar. Jaká zvláštní náhoda ji při
vedla až sem? Lenka nikdy neviděla někoho tak hubeného. Vlasy jí splývaly až k pasu, 
černé, rovné a tvrdé a byly na ní to největší. Silně se leskly. Lenka si uvědomila, že 
jí závidí. Závidí jí tu volnost, se kterou dokáže jít po cestě k jejich domu, jako by se 
jí nic z toho, co se stalo, netýkalo. Byla veselá. Zářila. A přesto, že byla namalovaná 
jen z čar, byly to čáry rovným tahem, dokončené, celistvé a vytvořené pevnou rukou. 

„Petr se ptá, jestli může zdělat to maso. Do toho guláše,“ zavolala od branky. Ani 
zdravit nemusí. Nemusí vůbec nic. Ale ona šla ještě dále. Otevřela branku, pomalu 
přišla až k verandě a vzala si sušenku z talíře. „Jen si dej!“ řekla Maja. „Nechceš taky 
kafe?“ zeptala se Lenka. Pak si uvědomila, že by to opravdu mohlo dojít tak daleko, že 
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by se musela zvednout, odejít do nitra domu, dát vařit vodu, možná se i zeptat, jestli 
si dá cukr s mlékem! Naštěstí holka místo odpovědi jen škubla hlavou zleva doprava. 
Její „ne“ je také něčím jiné, sebejisté a prudké… Vzala si ještě sušenky, jednu do úst 
a jednu do dlaně, a pak odcházela po cestě, která ji přijala, jako by po ní běhala už 
odmalička. Špičatý nos a bílé čelo směrem ke slunci. Jak to, že nezakopne?

„No, a takováhle ona je…“
„Bůhví, co má všechno za sebou,“ Maja odkašlala lógr. Káva byla dopitá. Mantra 

vyřčená. Po této větě byla holka zas nedotknutelná. Naprosto a bezvýhradně. 
„Milane?“ Maja lžičkou rozhrabávala dno hrnku. „Co kdybys mi pomohl hodit 

ty trámy do kůlny…,“ soused zvednul obočí a ohlédl se. Na zahradě leželo několik 
trámů, které vypadaly na těžkou dřinu. Zase si hne zády. „Že se na to nevykašleš.“

„Ty ses na to vykašlal. Až ti to spadne na hlavu, třeba tě pak nechám bydlet tady na 
verandě.“ Tentokrát zahrabal na dně hrnku on. Lenka se cítila nesvá, jako by jim pře
kážela. Dívali se jeden na druhého déle, než bylo třeba, vyslovovali dlouze a obezřetně, 
jako by chtěli dát každému slovu nějaký přesah. 

Irena už to napětí neuměla vydržet. Petr opravoval plot. Byl nahý do půl těla, dží
nové kraťasy protržené na několika místech, zamazané od barvy. Ačkoliv se jí dotýkal, 
hladil ji a objímal ve spánku, nikdy to nepřerostlo v něco jiného. Vždycky, když spal 
někde jinde, nebo jí řekl „sestřičko moje“, vybuchovala vevnitř vztekem v malých, 
ale velmi efektivně rozmístěných náložích. Celou dobu si myslela, že jsou spolu a že 
spolu budou. Byla v šoku, když jí Milan jednou řekl, že Petr zůstal u jedné ve Vyškově 
a že se vrátí až ráno. Nechápala to. Ráno přišel a vůbec nic se nezměnilo, zase ji hladil 
po vlasech a objímal ve spánku. A co když si jednou nějakou takovou přitáhne? Kam 
pak asi tak půjde ona? Bouchlo to někde na pozadí hlavy. I o to jí tedy šlo, kromě 
toho všeho ostatního. Třeba, že milovala jeho smích, nemohla se dočkat, až ji obejme, 
na ty jeho ruce. Několikrát studovala vytetovanou mandalu, hledala v ní jednotlivé 
symboly. I jeho dredy se jí líbily, třebaže je obecně na chlapech nesnášela. Když ho 
poznala, přemlouvala ho, aby se nechal ostříhat. Nechápal, kde brala tu drzost. Zvykla 
si. Chovala se k němu jako k partnerovi. Byla hrdá na to, že někoho má, protože to 
byla koneckonců známka toho, že je dobrá, že si i v takovém srabu dokázala někoho 
najít a že ten někdo umí hrát a zpívat tak krásně, že se lidé zastavují na ulici. Když se 
dozvěděla, že je to možná jinak, zatáhla se trochu do sebe. Nebyla už tak sebejistá, 
začala o sobě pochybovat. To byl pro ni tak nesnesitelný stav, že se rozhodla celou 
záležitost jednou provždy rozseknout. A udělá to hned.

Přistoupila k němu. „Ahoj, pískáčku,“ usmál se na ni. 
„Chci s tebou mluvit…,“ trochu jí přeskočil hlas.
„O čem?“ vytahoval hřebík z jedné latě.
„Neprojdem se?“ Petr si utřel z čela pot.
„No jo…,“ řekl trochu udiveně. „Jen na sebe něco hodím.“ Irena se zhluboka 

nadýchla, když zašel do domu, a vzala do náručí kotě, které si hrálo na prahu. Stiskla 
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ho a pustila zpátky na zem. Přitom zašeptala: „Tak a teď na mě budeš myslet, ať to 
dopadne dobře, jinak se taky může stát, že zase skončíme někde v lese.“

„Děje se něco?“ zeptal se Petr trochu zaskočeně.
„Pojď,“ zavelela a otvírala provizorní branku, která držela jen silou jejich vůle.
„Tak?“ zeptal se, když vyšli na cestu.
„Tady ne.“ Zatočili k lesu. Našla klidné místo a sedla si na pařez. Petr naproti ní 

do trávy, takže byl níže než ona. To jí vyhovovalo.
„Přitahuju tě?“ zeptala se přímo. Petr na ni vytřeštil oči a dostal záchvat smíchu. 

Ustála to. Dívala se na něj bez hnutí. Bouchnout může, až bude po všem.
„Ty?“ zeptal se po chvilce a stíral vydrolené slzy. „Ale vždyť jsi ještě mládě!“ řekl 

dojatě. „Moje sestřička…“
Nadechla se a všechna ta objetí a pohlazení okamžitě zařadila do jiné kategorie, 

než ve které byly doposud. Oči se jí začaly plnit slzami, ale zarazila to včas. Slyšela 
v sobě tu žádost. Buď teď, nebo už nikdy. Zvedla se z pařezu. Sedla si naproti němu 
do tureckého sedu a položila své útlé holčičí dlaně do jeho třísel.

Ze zastrčeného sešitu

„…dnes v noci stála u okna v ložnici. Šaty jako měla v rakvi. Ruce na prsou, i když už 
nemusela. Říkala rychleji, než se otevíraly její rty, že ke mně bude chodit. Rty se pak 
ještě chvíli otevíraly, ale slyšel jsem už jen praskání jako od dřeva.“

Další kapitola

Matěj nikdy v životě nebyl tak vyčerpaný jako při zásahu. Měl už pocit, že z něj duše 
odchází, že už ji nemůže udržet ve svém těle. Viděl, že čas se zastavil, že listy v korunách 
stromů ustrnuly v pohybu, že bouřka se zarazila někde mezi bleskem a hromem, třebaže 
byla přímo nad ním. Čekal na ten hrom jako na milost, ale on nepřicházel. Napětí v ce
lém jeho těle bylo nesnesitelné. Všechno k němu doléhalo z dálky a zpomaleně. Něco 
se hýbalo, něco zamrzlo v pohybu. Svaly najednou povolily a on cítil tíhu posledních 
dní. Rozplakal se bezmocně. Nedokázal se už pohnout, tak se jen svalil. Umíral? Je 
tohle smrt? Byl to předěl kamsi jinam. Bylo to iniciační. Něco jako smrt, ale krutější. 
Psychiatři, léky, šílenství. V několika okamžicích si uvědomoval, že už překročil tu 
hranici, že už se nelze vrátit. Pak slyšel houkačky a počkal, až si ho seberou. Cítil, že 
je vyvolený a že systém nechápe, jak je podstatný, bál se toho, že bude pronásledován 
a zničen, protože ví víc než ostatní. Jednou ho probudili, když přesedali do jiného 
auta a odváželi ho do blázince. Všímal si znamení. Nebe bylo čisté, bez bouřky. Rádio 
v autě nešlo naladit a bylo právě 12:12, když se podíval, kolik je hodin. Jsou s ním.
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Na příjmu se ho ptali na hloupé otázky. Nechtěl na ně odpovídat. Chtěl mluvit 
o svém poslání, ne o tom, jaký je den. Všechno bylo stejně jedno, protože čas se zastavil. 
Začne zase plynout, až on něco udělá. Nevěděl ještě co, ale rozhodně to nesouviselo 
s odpovídáním na běžné otázky. Snažil se k nim přistupovat se schovívavostí, ale oni 
neustále lpěli na svém. Ztrácel trpělivost. Nakonec ho odvezli až do Bohnic, protože 
tam Maja znala jednoho lékaře, který se postaral, aby Matěje přijali. Chtěla ho dát 
někam, kde někoho sama zná, protože ji to vědomí uklidňovalo. Tam už s ním nejela. 
Nechala mu tašku s tím nejnutnějším a vydala se domů. Po vyčerpávající cestě ho 
odvedli na Neklid, kde téměř hned usnul a spal až do druhého dne. 

Po probuzení chvíli nevěděl, co se stalo. Vzpomněl si, až když viděl matčin župan 
přehozený přes topení. Jidáš také zradil, pomyslel si, ale neměl jí to za zlé. Poloobři 
mu výslovně nařizovali, aby se vyvaroval jakékoliv agrese. Vše bylo součástí plánu, 
i zrada jeho nejbližších. Ježíš to také podstoupil a on nyní žije jeho poselství. K Ježíši 
měl ale Matěj rozporuplný vztah, na jednu stranu přijímal jeho utrpení, na dru
hou ho za něj nenáviděl. Když se o tom s poloobry bavil, vytvářelo to třecí plochy. 
V místnosti byly čtyři postele, jedna neobsazená. U zamřížovaného okna vedle něj 
ležel muž, kterému nemohlo být víc než Matějovi. Byl celý potetovaný a neustále se 
mračil. Díval se do zdi před sebou a byl zadumaný, jako kdyby na ní něco viděl. Vedle 
něj byla další postel, na které seděl člověk, kterému mohlo být tak šedesát. Byl velmi 
drobný a Matěj se podivoval nad jeho ohebností. Seděl téměř v lotosovém sedu. Něco 
hučel do tetovaného. Matěj nejprve nevěnoval pozornost slovům, ale útržky chytal. 
Šlo o smysl života. Muž byl velmi rozjasněný a působil až magicky. Když zavnímal, že 
ho Matěj pozoruje, usmál se měkce. „Á, nováček. Jakpak se jmenujete?“

„Matěj…,“ řekl, jako by ještě nevěděl, jestli se s tím člověkem bavit chce, nebo 
jestli ho dál bude jenom sledovat. 

„Já jsem Arnošt. Pro přátelé Arnie.“
„Ty vole, to je hukot, já jsem vážně v blázinci?“ zeptal se Matěj najednou, jako 

by procitnul, a prohrábl si trochu křečovitě kudrnaté vlasy. Získal si tím pozornost 
tetovaného.

„Si piš,“ Matěj si všiml, jak je svalnatý. Kdyby mu jednu ubalil, mohl by ho zabít. 
Rozhodl se ho příliš neprovokovat. 

„A co teď?“ zeptal se spíš směrem k Arniemu.
„Čekáš. Čekáš, než tě začnou nějak řešit. Tohle je čekací pavilón,“ odpověděl Arnie 

zdvořile.
„Jsou tu jen psycha,“ neodpustil si tetovaný. Nikdo na to nereagoval. Matěj zjistil, 

že jestli se rychle něco nestane, tak se unudí k smrti. Arnie mu sice vyprávěl svůj 
životní příběh, ale jeho to ani trochu nezajímalo. Ani nechtěl před nepovolanými 
mluvit o tom svém. Arnie byl duchovní člověk, ale byl závislý na pornografii. Proto 
šel dobrovolně do Bohnic. Neslučovalo se to s jeho duchovní cestou. Byl velmi pod
rážděný, že s ním nikdo jeho závislost neřešil a po několika dnech byl donucen areál 
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opustit. Vůbec mu nepomohli. Místo něho přišel p. Chusup, který kradl Matějovi 
cigarety. Po určitém ukradeném množství mu koupil celou krabičku, takže se Matěj 
nezlobil. Tetovaný muž byl stále hádankou. Jednou se ale stalo, že se s Matějem objali. 
Bylo to bezprostřední a snadné a už nikdy se to potom neopakovalo. Nedozvěděl se 
ani jeho jméno, než ho odvedli na jedničku. 

Matěj procházel různými psychologickými testy. Ve skvrnách se mu vyjevovala 
všechna těžká témata, kterými si za svůj život procházel. Neviděl tvary, viděl témata. 
V jedné například boj Krista a ďábla. Nevěděl, ke komu se přiklonit, tak několik minut 
mluvil jen v nedokončených větách. Úplně se do toho zamotal. Z jedničky chtěl co 
nejdřív odejít, protože mu tam připadali lidi agresivní. Po jedné šachové partii mu 
jeden člověk řekl: „Touhle výhrou jsi prohrál sebe.“ A to se ho dotklo. Myslel na tu 
větu celý den, protože nevěděl, jaké si má představit důsledky. Přestal jíst. Nakonec 
se rozhodl požádat o přesun na Psychiatrické centrum. Říkal si, že tam asi má jít, 
že má mít asi i tuto zkušenost. Jeho babička byla v koncentráku. Neustále na ni v ty 
dny myslel, tedy ona spíš vyskakovala z jeho paměti sama od sebe, a opakovala pece 
pece pece pece. Bral to jako znamení, že má jít na Pécépé. Byl nadšený, když zjistil, 
že je to koedukované oddělení, že jsou zde muži i ženy dohromady. Tam také zjistil, 
že mu poloobři dali dar telepatie. Dokázal číst lidem myšlenky. U psychiatrů to byl 
problém, protože psychiatři myšlenky nemají, nebo to dělají tak, že nejsou přístupné 
pacientům. Asi je něco chrání. 

Když ho přijela navštívit Lenka s Majou, vzali ho kvůli Maje do kostela na kázání. 
Fascinovaně poslouchal. Začalo mu to všechno docházet, skládat se dohromady. Syn
chronicita ho v jednom okamžiku celého prozářila jako pochodeň. „Ježíšem se člověk 
nerodí, Ježíšem se stává.“ Lenka musela zapřít všechny své síly, aby ho po této větě 
udržela vsedě. On totiž chtěl projít uličkou přímo k tomu knězi a dát o své existenci 
vědět. Zpětně se na to dívali už jen přes záchvaty smíchu. První šok odezněl. Matěj 
přijal diagnózu s pokorou, která se jen občas střídala s návaly vzteku a smutku. Stejně 
tak ji přijala Lenka s Majou. 

Propustili ho po několika týdnech. Měl zažádáno o invalidní důchod, ale chtěl si 
najít i práci na částečný úvazek, aby se zase vrátil do normálního života, nebo alespoň 
do naděje na to, že bude někdy ještě vést normální život. Poloobři stále existovali, ale už 
ne tak výrazně. Někdy měl kvůli tomu divné pocity, ale prášky to všechno utlumovaly. 
Začal po nich rychle přibírat a celé jeho tělo se mu měnilo před očima, houbovatělo. 
Stávalo se cizí hmotou, ve které byla uvězněna jeho veškerá rozpínavá duše.

Z přečtené knihy 

„Zajímavá, i když těžko dokazatelná je hypotéza, podle které absence rituálů dospělosti 
v naší kultuře vede ke spontánním psychospirituálním krizím, jimiž si v této nouzi 
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pomáhá moudrost nevědomí. Zkušenost mystického rázu vede při takové krizi k du
chovnímu prohloubení a přivádí osobnost k vyššímu stupni zralosti. Bez zkušeného 
vůdce (kterým by mohl být, jak soudí Grofovi 1999b, zejména kvalifikovaný šaman) 
je ovšem taková cesta nebezpečná. Ten, kdo se na ni vydá, mívá stavy připomínající 
vážnou duševní chorobu, a dostaneli se do rukou psychiatra s jednostrannou biolo
gickou orientací, může být zbytečnou medikací připraven o blahodárnou zkušenost 
– a navíc vážně zdravotně poškozen.“1

Kateřina Kováčová (* 1982) žije v Brně a nyní dokončuje svou pátou knihu – román Největší 
tma, který vyjde v prosinci v nakladatelství dybbuk.

1 ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, s. 247.
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Génius se zlobí

MILAN PETRÁK

----------------------------

„Něco takového nemůžete vůbec myslet vážně. Jdeme!“ řekl rezolutně ten mladík, 
chytl tu svou krásku za ruku a zvedl ze židle.

„Prosím vás, nechte si to vysvětlit!“ skoro zafňukal Eduard a křečovitě sevřel jeho 
rukáv. „Musíme najít nějaký kompromis, jinak budete mít na svědomí něco hrozného.“

Mladík se posadil, ale tvářil se stále stejně nepřístupně. Dál vší silou svíral dlaň té 
žáby a vypadal, že je připraven po jakémkoli podezřelém pohybu či jen slově kavárnu 
okamžitě opustit.

„Prosím vás, uklidněte se,“ řekl zpocený Eduard. „Mně je tahle situace ještě ne
příjemnější než vám.“

„Tak tu situaci ukončíme, když je vám tak nepříjemná, ne?“ řekl ostře mladík.
„Mně příjemná je,“ vložil jsem se do debaty. „A doufám, že se změní v ještě 

příjemnější.“
Eduard si povzdychl a trochu si uvolnil uzel u kravaty. Jistě litoval, že jsme nešli 

obědvat do pizzerie na rohu či do malajské restaurace jako obvykle a že se místo toho 
rozhodl mě seznámit s touto nově otevřenou a – nutno přiznat – útulnou hospůdkou. 
Kdybychom sem nešli, nikdy bychom nepotkali tenhle vzdorující pár, jehož dlouho
vlasá a velmi dobře vyvinutá polovička se mi tolik zalíbila. Pozvání na oběd dvojice 
neodmítla, ale tím jejich vstřícnost končila.

„Roberta přece znáte, že jo?“ řekl Eduard a kývl mým směrem.
„Už teď ho známe ažaž a víc se s ním seznamovat nechceme!“ kabonil se mladík.
„Robert je největší génius, jaký kdy žil!“ řekl důrazně Eduard. „Jeho IQ je běžnými 

postupy neměřitelné a rozhodně přesahuje hodnotu jednoho tisíce. Již mnohokrát 
dokázal vyřešit během pár dnů problémy, na kterých celé vědecké ústavy dlouho
době bez úspěchu pracovaly. V těchto dnech se Robert snaží nalézt složení léku na 
Alzheimerovu chorobu…“

Eduard se odmlčel a já se bavil představou, jak mu to asi v hlavě šrotuje, aby vymyslel 
takovou formulaci, která by mladou dvojici přesvědčila a mě neurazila. Dovedu si 
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----------------------------
představit, jaké obraty používá, pokud nesedím vedle něj a neslyším ho. Jistě se zatváří 
spiklenecky a zašeptá: „To víte, on má vysoké IQ, ale vše ostatní má nízké. Vymyslel 
spoustu léků, objevil desítky nových fyzikálních zákonů a založil dva zcela nové vě
decké obory, ale stačí, aby mu něco jen trochu zkazilo náladu, a není schopen práce. 
On je takové velké dítě. Když nedosáhne, vzteká se a trucuje. Bohužel každý den jeho 
nečinnosti znamená obrovskou ztrátu pro světovou vědu. Pro celé lidstvo. Chápejte, 
je to idiot, ale zachraňuje spoustu životů. Vyhovte mu. Děláte to pro dobro všech.“

Tak nějak to jistě již mnohokrát formuloval, když věděl, že nejsem nablízku. Zajisté 
též pokaždé vyrukuje s historkou, jak jsem ve vzteku zdemoloval všechen nábytek ve 
svém pokoji a rozmlátil vše, co bylo z porcelánu či skla, a to „jen“ kvůli tomu, že toho 
dne netekla teplá voda. Zřejmě je považováno za zbytečné, aby se nejinteligentnější 
člověk planety sprchoval. V jakémsi pitomém novinovém článku byl Eduard ozna
čen za novodobého světce. Prý jen člověk mimořádně inteligentní, vnímavý, trpělivý 
a tolerantní je schopen se mnou jednat. Takové kraviny píšou o tom ťulpasovi, co mi 
věčně leze do zadnice a nejde mu to.

Teď Eduardovi nezbývalo než se potit, volit opatrně slova, slibovat a zapřísahat. 
Doufal jsem, že uspěje, protože na tu dívčinu, která seděla proti mně a spolu se svým 
přítelem odolávala přívalu Eduardových argumentů, jsem měl opravdu chuť a nemohl 
jsem se dočkat, kdy budu konečně líbat ty plné rty a mačkat nádherná kulatá ňadra. 
Jenže Eduard žvanil a žvanil, pořád mlel dokola, že chápe tu nezvyklou situaci a že 
si každý musí uvědomit svou odpovědnost vůči ostatním a těmi dvěma to ani nehlo.

Když jsme osaměli, Eduardova vyřídilka se změnila ve svůj opak. Ticho jsem musel 
přerušit já: „Je ti jasné, že lék proti Alzheimerovi bude muset počkat?“

„Roberte, viděl jsi, že jsem dělal, co jsem mohl. Já…“
Zvýšil jsem hlas: „Jenže nestačí, že ty děláš, co můžeš. I ostatní by se měli snažit. 

Vymýšlím snad já všechny ty léky pro sebe? Ten rádobygentleman dobře ví, že může na 
Alzheimera jednou onemocnět a můj lék mu přijde vhod, a přesto si tu svou krasotinku 
střežil, jako kdybych mu ji chtěl navždy ukrást. Já lidstvu přináším nezměrné hodnoty 
a jediné, co chci, je, aby mi za to lidstvo dopřálo aspoň občas trochu prchavé radosti. 
Míň žádat ani nemohu, ale i tak se zdá, že je to příliš.“

„Roberte…“ řekl Eduard svým obvyklým ukňouraným tónem.
„Už jsem řekl – dám si pauzu! Jestli jsi k něčemu, tak se nastěhuješ k té holce 

a budeš ji každý den přemlouvat!“
Vyrazil jsem z restaurace a nechal tam nešťastného Eduarda samotného. Zuřil jsem. 

Touhle dobou jsem si už mohl s tou holkou užívat, jen kdyby byl ten ťulpas o něco 
schopnější. Nikdo nepracuje pro dobro lidstva tolik jako já, a přitom se nikdo nemá 
tak špatně. Od narození žiji osamělý život – všude samí hlupáci, žvatlající dokola 
stále ty samé nesmysly. Mezi nimi a mnou je větší rozdíl než mezi nimi a šimpanzem. 
Nikdo z nich není dost chytrý dokonce ani na to, aby pochopil, jak těžce se mi žije. 
Proč zrovna já musím být jediný na celém světě, kdo není líný používat mozek? Proč 
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se nenajde aspoň jeden další člověk? Promrhávám celý život v osamění a až do smrti 
se budu jenom dřít pro ty pololidi. Snad mi jejich uznání dělá dobře – když nemám 
kde brát radost, musím si vystačit s málem. Aspoň mi za to obstarávají to základní, co 
potřebuji – pokud to nedopadne jako dnes. Každý člověk, a dokonce i každé zvíře má 
po světě rozesetou spoustu spřízněných duší a při troše štěstí či píle dříve nebo později 
některou z nich potká. Jenom já mám ochromující jistotu, že zůstanu navždy sám.

Eduard zřejmě napnul všechny síly a za dva dny mi přivedl holku, kterou vyhrabal 
snad někde na druhé straně zeměkoule. Neuvěřitelně se podobala té z restaurace. 
Vyhodil jsem ho. Musel jsem se pak smát tomu, jak zoufale Eduard vypadal. Věděl, 
že kvůli mé nespokojenosti se na pár týdnů vědecký pokrok lidstva znatelně zpomalí. 
Nemá to brát tak zodpovědně, blbec.

Jeho pokus s tou nalezenou holkou mě tak naštval, že jsem z počítače smazal vše, 
k čemu jsem zatím při hledání léku na Alzheimera dospěl. Máte smůlu! Zavřel jsem 
se a celé dny jsem snil o světě, kde by byli všichni stejně chytří jako já. Nebo jenom 
o chlup hloupější. Pro jistotu.

Když už má deprese a nicnedělání trvaly příliš dlouho, něco se ve mně zlomilo, 
sebelítost během mžiku zmizela a já pocítil chuť opět pracovat. Ale ne na těch směš
ných úkolech, které mi nosí Eduard. Musím konečně vytvořit něco pořádného. Své 
životní dílo. A hlavně – něco, co bude užitečné i mně.

Mozek, přesycený dosavadním zahálením, se rozeběhl naplno. Hodinu jsem chodil 
po pokoji sem a tam a přemýšlel. Kyselina ribonukleová, genetické úpravy, neurony, 
postup informace nervovým vláknem. Ale taky dvojité integrály, derivace přes vektor 
a diferenciální rovnice. To vše se mi spojilo do jediného projektu. To už není jen věda. 
To je umělecké dílo. Hudba rozeznívaná stovkami matematických vzorců.

Poprvé v životě jsem pocítil skutečně sebeuspokojení. Nepracoval jsem na obvyk
lých malicherných úkolech, ale měl jsem své vlastní zadání. Zadání, které by nikdo 
z těch trapných ubožáků nedokázal nikdy vymyslet.

Spal jsem nejvýš pět hodin a vůbec nevycházel ven. Buď jsem seděl u počítače, 
nebo jsem chodil ode zdi ke zdi a uspořádával si myšlenky. Jediné, co mě rušilo, byl 
Eduard. Nějakou dobu mu trvalo, než si všiml, že opět pracuju. Denně za mnou chodil 
a předkládal mi různě namíchanou směs proseb a výčitek. Jednou náhodou strčil do 
myši na podložce, spořič obrazovky se rozplynul a Eduard zjistil, že se pod spořičem 
neskrývá počítačová hra, ale mé výpočty. Od té doby byl ještě nesnesitelnější. Vyzvídal, 
čím se zabývám, a když jsem mu to odmítl říct, začal dokonce naznačovat, že bych 
měl pracovat na jím předávaných úkolech a ne „lelkovat“ nad něčím, co jsem si sám 
vymyslel. To bylo příliš. Dokud jsem odpočíval, tak mi pořád opakoval, jak je můj 
čas cenný a že jím nesmím plýtvat, a teď mě sám zdržuje a ještě uráží. Udeřil jsem ho 
pěstí do spánku a než se vzpamatoval, popadl jsem ho za límec a vyprovodil ze dveří. 

Od tohoto extempore se Eduard objevoval již jen obden a držel se zkrátka. Já začal 
být nervózní. Přestal jsem si být jist, že na svůj projekt stačím. Během posledních 
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dnů jsem mnohokrát uvízl ve slepé uličce. Několikrát jsem ty samé výpočty musel 
provádět znovu, ale jinou metodou, a jednou jsem dokonce musel kvůli řešení jedné 
rovnice vymyslet zcela nový matematický aparát.

Po dvou měsících jsem zjistil, že jen s počítačem nevystačím. Potřebuji laboratoř 
s kvalifikovanou obsluhou. Eduard se samozřejmě cukal, a tak jsem se rozhodl dál 
nic netajit.

„Pracuju na způsobu, jak zvýšit intelektuální úroveň vás, normálních šmudlů.“
Eduard povytáhl překvapeně obočí. „Takže si jednoho dne vezmu prášek a získám 

tvoje schopnosti?“
Neubránil jsem se pobavenému úsměvu. „Tak jednoduché to nebude. Půjde o dost 

složitou operaci.“
„To je fantastické!“ radoval se Eduard. „Na světě budou tisíce nebo dokonce mi

lióny géniů. Věda se bude rozvíjet mnohem rychleji než kdykoli předtím. Roberte, ty 
jsi supertřída. To je nejúžasnější objev tvého života.“

Eduard ode mě odešel po dlouhé době opět spokojený, ale mě bodl osten po
chybností. Ne že bych z péče, která mi byla coby nejvýkonnějšímu člověku planety 
poskytována nadšen, ale jakmile budu nahraditelný, ještě se to zhorší. Je pravda, že 
už nebudu tak sám, ale stojí mi to za to?

Ne, nepřerušil jsem svou práci. Neměl bych problém se na Eduardovy naděje vy
kašlat, pokochat se jeho zklamaným obličejem a v případě obstrukcí při plnění mých 
přání rozmlátit laboratoř. Ale nedovedl jsem nechat své životní dílo nedokončené. 
Dokonce jsem se znovu začal těšit na dobu, kdy si budu moci s ostatními povídat, 
aniž bych musel neustále dbát na to, abych nepřekročil množnosti jejich omezeného 
chápání.

Když jsem dospěl k cíli a způsob, jak zvýšit lidské schopnosti až na mou úroveň, 
byl objeven, uspořádal Eduard na mou počest velkou oslavu, na kterou byly pozvány 
dva tisíce hostů – vědců, politiků, novinářů, umělců a podobné havěti. Stále se mou 
někdo zapřádal hovor a gratuloval mi. Taky jsem se dozvěděl, že jsem byl nominován 
na cenu Muž roku a že na mou počest bude založena cena, která bude významnější než 
Nobelovka a že jsem možná nejvlivnějším člověkem, který kdy v historii lidstva žil.

Kolem půlnoci jsem se usadil k jednomu opuštěnému stolu a po dlouhé době jsem 
se zamyslel nad něčím jiným než nad mými vzorci. Představoval jsem si všechny ty 
lidi v sále, jak jsou stejně chytří jako já, jenom s tím rozdílem, že někdo bude víc 
talentovaný na matematiku, někdo na biologii a někdo třeba na konstrukci kosmic
kých lodí. A já? Já tím pádem nebudu vynikat v ničem. Kdyby aspoň nešlo o takové 
hlupáky, ale ať jsem se podíval v sále na kohokoli, připadal mi odporný a já bych se 
s ním nebyl ochotný vybavovat, ani kdyby měl IQ jakékoli. A to jsou tu prý ti nejlepší 
z nejlepších.

Nenápadně jsem se z oslavy vytratil a zamířil do laboratoře. Zapnul jsem počítač 
a než naběhlo přihlašovací okno, vytáhl jsem z kapsy mobil a zvolil Eduardovo číslo.
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„Copak, drahý Roberte, copak chceš?“ Jeho hlas zněl přiopile. Zřejmě si to na 
oslavě dobře užíval.

„Eduarde, jsem geniální a dohlédnu dál, než všichni ostatní, je to tak?“
„Je to tak, Roberte, zatím jsi stále jediný.“
„No právě. A raději jím i zůstanu. Svět je příliš malý a je na něm místo jen pro 

jeden tak výjimečný mozek, jako je ten můj. Kdyby počet géniů vzrostl, přivodilo by 
to katastrofu. Tu práci jsem dělal, abych dokázal sám sobě, že ji dokážu dotáhnout 
dokonce. Jiný smysl nemá. Věř mi, že mě to bolí víc než kohokoli jiného, ale výsledky 
své práce musím zničit!“

Slyšel jsem, jak se Eduard nadechuje, aby spustil svou litanii, ale já hovor ukončil 
a usedl k počítači. Vymažu to a počítač pro jistotu zničím. A server se zálohou taky. 
Jinde se žádná kopie nenachází, to si dokážu ohlídat.

Následující chvíle mi přinesly šok, jaký jsem ještě nezažil. Dveře laboratoře se 
rozlétly, dovnitř vběhlo několik chlapů v uniformách, násilím mě zvedli ze židle 
a donutili opustit budovu. Myslel jsem, že vzteky exploduji. Jak si může někdo dovolit 
se mou takhle zacházet? Navíc pár takových křupanů, kteří jsou ještě tupější než ta 
cháska na oslavě. Zavolal jsem Eduardovi, ale byl opilý a nedalo se s ním mluvit. Celou 
hodinu jsem se nehnul od vchodu, křičel jsem, bouchal a kameny rozbíjel okna, ale 
vše zůstalo bez odezvy.

* * * 

S Eduardem jsem se sešel až po týdnu. Seděli jsme na lavičce nedaleko vysokého 
drátěného plotu a pozorovali veverky prohánějící se ve větvích listnatých stromů. 
Dvojice zřízenců postávala na štěrkové cestičce a nespouštěla mě z očí.

„To víš, Roberte,“ řekl Eduard, aniž by odvrátil zrak od dovádějících zvířátek. 
„Věděli jsme, že se od tebe můžeme dočkat čehokoli, a tak jsme se pojistili. Vždycky 
jsi byl neřízená střela. Nemohli jsme si dovolit nechat tě v laboratoři bez dozoru.“

„Špehovali jste mě jako banda úchylů,“ ušklíbl jsem se. „Předpokládám, že po 
planetě už chodí pět miliard géniů.“

„Tolik ještě ne,“ pousmál se Eduard. „Ale tvá metoda se již samozřejmě používá. 
Já byl první, kdo ji podstoupil.“

„Jak dlouho mě tu budou držet? Už mě to přestává bavit. Buď mě pustí, nebo tu 
všechno rozmlátím!“

„Vydrž, Roberte. Trpíš silnou maniodepresivní psychózou. Napřed se musíš vyléčit.“
„To jsou kecy!“ zařval jsem. „Dokud jsem byl jediný, tak má ,psychóza‘ nikomu 

nevadila! A jakmile jsem dokončil svůj projekt, zavřeli jste mě do blázince. Žádnou 
psychózou netrpím, to je blbost!“

„Buď trpělivý, Roberte,“ řekl Eduard a stiskl mi ruku. „Jakmile vyřeším závažnější 
úkoly, pustím se do hledání léků na tvou nemoc.“
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To už jsem nevydržel a vrhl jsem se na něj. 
„To bylo keců, že jsem nejvýznamnější člověk, co kdy žil. Proč teď ze mě děláte 

cvoka? Koukejte mě pustit!“
Pěstí jsem srazil Eduarda k zemi. Tady máš, ty podrazáku!
„Sakra, co to děláte? Nechte mě, vy syčáci! Pusťte mě! Však počkejte! Jednou vám 

tu svěrací kazajku narvu do tlamy!“

Milan Petrák (* 1968). Pracuje jako datový analytik. Publikovat začal v roce 1999 a od té 
doby mu vyšlo cca 60 povídek. V roce 2007 publikoval román Výrobce osudů (Triton), v roce 
2011 knihu Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (dybbuk) a v roce 2016 Terapie chaosem 
(dybbuk). Vede webovou stránku iracionalita.net.



Partonyma (ročník sedmý / číslo 27.-28.)

58

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kdybych byla Sylvia Plathová

SIMONA RACKOVÁ

----------------------------

Bláznivá z podkroví, smaží si 
svoje pekla, jak říká Zuzana, a ta ví.
O noci, které už se nenadechneš,
musíš ven, za svými, za kolejemi
ledu. Za zvířaty na pokraji
města. V podřepu, s prstem přes pusu vidí je 
jen děti, a jenom když jdou z hudebky. 
Někde tu musí být, hebké pokračování,
kluzká iluze. Někde tady. Vyrovnaná
jak dříví nad podpal, ve spodních
vrstvách, do kterých saháš, když ti
nezbývají slova.

Kdybych byla Sylvia Plathová

Co se to stalo těsně předtím,
než mě oceán strhl za kotníky?
Co se to stalo, než mě pohodil
na svoje dno, na moje dno?
Stáli jsme na Sunshine Coast, na kraji Pacifiku 
Byl jsi můj přítel, a to je víc než muž
jediný, za kým lze letět přes půl světa
Oceán není moře, má jinou sílu, poznáš ji – 
chtěl jsi mě ochránit, a já šla vlnám vstříc
Ta slast být podrobena
Ta slast být zaplavena
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----------------------------
Vynořili jsme se, našli se
s odřenou kůží, zahlcení
Nemohla jsem se na ten živel vynadívat
a zatímco jsi plánoval, kdy toto místo opustíme 
– Green Island, Port Douglas, Harvey Bay, všechna znamení stesku –,
myslela jsem na Virginii Woolfovou
jak vchází do řeky v dlouhých, těžkých sukních
v těch sukních z vlny, sukních z vln

Kdybych však byla Sylvia Plathová,
jak bych se rozhodla?
Včera jsem znovu četla Ariel, stržena, nesena, uchvácena
Mé děti si vedle stavěly koleje
jen kousek ode mě, jen kousek od tvé smrti, četla jsem:
„Pokoj byl zamčen a mezera pode dveřmi pečlivě ucpána
aby k dětem nevnikl plyn.“
Pečlivě, k čertu s pečlivostí
ony tam byly, byly tam
křičely, bouchaly na dveře, tříletý věšel se na kliku
Sylvie, byly tam, zděšené, hladové, mladší se strženou plenou 
po obličeji, žebřiňáku postýlky matlá si kakání
to slovo z překladu, slovo ze tvé básně
zatímco matka v kuchyni, tak jako pak můj otec
v kuchyni, studeně, v místnosti bez útěchy
má malá Silvie, zůstanem navždy samy

Jistěže, navždy samy
Stojím tu v kuchyni, na kraji oceánu
A nejsem Virginia, a nejsem Sylvia
a nevím, jak se rozhodnu
a kdy
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Tajga

Co jsem měl, to jsem rozvěsil
fábory z krepáku jak na táboře

svou kůži, vaši současnost
Pauzy si dávkuju dle rozpisu: kyanid draselný

anebo jiné odvozeniny, však víš

Sama si odpovídám na tvé dopisy
neboť osamělost už nemůže být hlubší

Tajga, měkkost slov. Tání a něha, její mocnina.

Mezitím dlouze pečovat o vyskládané 
vrstvy. Dřevo, co ještě voní,

denně vynášet do schodů v proutěném, prozíravě 
mimo sezonu zakoupeném koši, chtěla jsem ti říct:

Děsí mě přesnost přívlastků
propustnost mezi šílenstvím a solidní,

precizně odvedenou prací

Marina

1.

Když v noci píšu básně, budíš se,
protože tu nejsem. Já ale toužím,
aby ses budil, protože tu jsem,
jako dřív, než jsme měli syna.
Tím stropem brzy uvidíme hvězdy,
zasmál ses, když jsi potom vzhlédl,
na chvíli jsme se zahřáli. Já je však
vidím, vidím je už teď. Kasiopeia,
znamení. Můj neklid, horoucnost,
jak moc jsme ztracení?
Až odejdeš, prolomím dvůr,
vpustím sem hvězdy, zvěř.
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2.

Jak můžeš říkat, tohle je náš
dům? Zvěř číhá, mlčenlivá,
krotká jen zdánlivě, a já bych,
když po ránu odejdeš na vlak,
lízala sůl, tak moc chci přehlušit
svou žízeň. Milence doprovodím 
na peron, zavlaje plášť,
z kupé však vyjdu já, celá
prosvětlená. Volná, volná, volná.

3.

Vážně, jak můžeš říkat, tohle
je náš dům? Věčnost provizorií.
Není v tom nakonec i něco útěšného?
Když je mi nejhůř, připomínám si:
Vlastně jsem tady jenom na návštěvě
a kdykoli ji můžu ukončit. Dobře, už mlčím.
Nechce se mi do překladů. Nechce
se mi zas stěhovat, jistě do horšího.
 
V noci jsem vyšla ven, námraza
ztvrdla jak znamení. Trhliny, průlomy.
Na co, na koho tady čekám,
teď, bosa, prochladlá, na betonovém dvorku?

Simona Racková (* 1976) básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička, vedoucí recenzní 
rubriky literárního časopisu Tvar. Editorka ročenky Sto nejlepších českých básní 2012 (Host, 
2012) a dvoudílné Antologie české poezie (dybbuk, 2007 a 2009). Publikovala básnické sbírky 
Přítelkyně (Literární salon, 2007), Město, které není (2009, bibliofilie s linoryty Pavla Piekara), 
Tance (Dauphin, 2015) a Zatímco hlídací psi spí (Dauphin, 2017). Její básně byly přeloženy do 
devíti jazyků. Vítězka mezinárodních soutěží Drážďanská cena lyriky 2016 a Básně CZ/SK 2017.
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Obvykle jen tak jdu

TOMÁŠ JIREČEK

----------------------------

Hledám odvahu
Už tolik let
Podívat se
Do očí
Zabít
 
Obmotává svým
Tělem neopracovanou
Žulu s čepelí uvnitř
 
To je to cenný
Cos mi zanechal
A tvůj táta tobě
 
Možná Žes taky
Nikdy nenašel odvahu
Podívat se do očí
Zabít
To
A kdo ví Jestli děda
 
Nedivím se
Je tak snadné být
Ovládán

24/5/2017
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----------------------------
Tančíš

S každým pohybem
Si vzpomínám

Na tvoji vůni
Zabalenou do cigarety

Která ti mizí mezi prsty
Jako všechno

Co bylo

31/7/2017

Když jste mě v noci po posledním
Vystoupení vyhazovali doma
Zeptal ses Co já bych ti s sebou dal?
A kvapně jsi začal odmotávat
Růženec ze zrcátka
To je od starýho cigána
Z východní osady
Přivezl si ho z Jeruzaléma
A já zase ze Slovenska
 
Kříž vytvořen rozpětím rukou
Jako když tě chci obejmout
A novou jizvou na hrudi
A čtyřmi otvory pro drény
Který ze mě ještě nějakou dobu
Koukaly jako špatně utajovaná
Tělesná vada
Každý drén nesl jedno písmeno
I
N
R
I
Setkal jsem se smrtí a s bolestí
Jak Abu Když se snažil lézt
Po stěnách chýše před
Mravenci při iniciačním rituálu
Ráno byl pokousanej do krve
Později proskočil ohněm
A stal se dospělým mužem
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Do nekonečna jsem si opakoval
Mé tělo je krásné
Mé tělo je zdravé
Mé tělo se rychle a dobře hojí
Mé tělo je součástí života
Mé tělo je život
 
Už se těším Až tě obejmu

16/9/2017

 

Obvykle jen tak jdu
Spěchám a na něco myslím

Vlastně to většinou není ani podstatný
Nevšimnu si kvůli tomu ale krásných nohou ženy

Nevidím hejno ptáků letící na jih
Prostě procházím ulicema
Každý den těma stejnejma 

Představuju si jaký by to asi bylo
Kdyby mě někdo každý den vyfotil

Na tom samém místě V tu samou dobu
A po letech by měl paklíček stovek fotek 

Který by mi ukázal tak
Že by je projel mezi prsty

Jako když jsme si malý kreslili
Do rohu sešitu krátký animace

Žádná fotka stejná

Když procházím ulicema
Občas poslouchám hudbu

A hudbou prochází život
Tančím 

I když je to jen mikroskopickej tanec
Je můj 

Nesmí být moc vidět
Stydím se před svým imaginárním 

Fotografem 
Někdy se ale rozjedu
A je mi sakra dobře
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Když procházím ulicema
Každý den těma stejnejma

Procházím životem

11/1/2018
 

Děláš rád věci Který děláš rád
Třeba rád obdivuješ ženský
Jako strýček Skrblík mince
Za ta léta už to umíš
Čumíš jakoby nic
A při tom je to teda něco
 
Balabánův hrdina v knize Zeptej se táty
Podle toho Jak krásné ženy potkával
Věděl Jaký bude mít den
Děláš to tak taky
 
Nedávno ráno jsi postával 
Na pardubickým nádraží
A posrkával hnusný kafe z kelímku
Říkal sis Že už si rok slibuješ
Pořízení svýho Kterej bys nemusel
Po 10 minutách toho zážitku s kávou
Vyhodit
Ale dneska ještě uděláš výjimku
Rozhlížel ses při tom okolo
Jako reflektor majáku
A věštil jsi Jaký budeš mít asi den
 
Pápapápapapapapááá
Slunce Seno Do prdele
 
Všimnul sis jedný babky
Která by v tom filmu mohla 
Klidně trošku hrát
Rozhodně to nebyl
Tvůj tip Ale něco se dělo
A pak ti hlavou jelo
Že každá její vráska
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Byl vepsanej příběh jejího života
A to co ji sem plivlo
Si ji taky vezme
Totiž nicota
 
A stejně to bude s tebou
(Ha!)
 
Naštěstí hned vedle zastavila
Rose z Titaniku v bílým tričku a džínách
Nebo ji byla aspoň dost podobná
Takžes na babku nemusel myslet
Moc dlouho
A mohls myslet na to
Že s Rose by se dalo vstříc
Vyplout novým zítřkům
Tej bys psal příběhy na její tělo
To tělo by se mělo Chvělo
Jak struny na virblu
Ledovce by tály
Titanic by bezpečně projel úžlabinkou
Čuměls na ni dýl Než se sluší
A přemýšlels nad tím Že jednou budeš mít
Odvahu na to třeba i s touhle 
Společně společné příběhy tvořit
Do hlubin se nořit
Co příběh To vráska
Co splněný přání
To vypadlej jeden bílej vlas
 
Co čumíš?!
Zeptala se Rose a odešla si koupit
Stejně hnusný kafe
 
O pár minut a kroků dál 
Se skoro prázdným kelímkem
Uvažovals nad tím
Že žiješ takovej život
Jakej ho vyprávíš
A došlo ti
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Že ho zas tak moc nevyprávíš
Komu taky?
Život se ale děje
A nesdílený okamžiky umírají
V zapomnění jako vojáci zašlých válek
V zákopech za lepší budoucnost
Která nikdy nepřijde
Protože jediná budoucnost
Je smrt
 
Zase se objevila babka
A všechny její vrásky
 
Tak jsi aspoň nasdílel
Fotku ze včerejší večeře
Gram svýho instantního života
Na instagram
A olajkoval jiný rádoby 
Jakoby dokonalý životy
A měls chuť nasypat se do vany
A zalejt se horkou vodou
Místo toho jsi vyhodil kelímek
A nastoupil do vlaku
Začal den
 
Pápapapá

6/5/2018
 

Tomáš Jireček (* 1985). Má rád divadlo, a proto ho dělá. Má rád jídlo, a proto se učí vařit. Má 
rád život, a proto žije a snaží se ho vyfotit do slov. 
Herec v divadelně improvizační skupině Paleťáci, lektor hereckých a měkkých dovedností 
v Improvision. Publikoval v různých periodikách a almanaších. Ve spolupráci s Lenkou On
dráčkovou a Petrem Drahošem vydal sbírku Hrdinové nebo srabi.
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Rvárna

DAVID RŮŽIČKA

----------------------------

preludium

osoby: 
rozhlasový redaktor
básník
posluchač
děje se kdesi v rozhlasovém studiu. pomalu doznívá hudba…

    ještě než jsme zapnuli mikrofon, mluvil jste o 
červeném svetru, vzpomínáte?
    …svetr. poprvé jsem jej spatřil na palackého mostě.
blížil se ke mně přes řeku od železničního mostu
pod vyšehradem. od té doby jsem ho již nikdy
‚skutečně‘ nespatřil. je to velice specifický svetr. 
jiný než ostatní. vídám jej ale často. kdesi. 
snad za očima. rozumějte. červených svetrů 
je kolem nás přece spousta…
    rozumím.
    jelikož se mi tedy stále vrací v myšlenkách,
pak o něm musíte uvažovat. musíte jej
chtě nechtě vzít v potaz.
    ano.
    v mém tichu mi však stále uniká.
myšlenky po něm pátrají všemi směry.
bezvýsledně. co je zač tenhle červený svetr?
a proč zrovna červený? nosil jsem snad někdy, 
třeba v dětství, také takový? měl jej snad na sobě 
nějaký pro mne zajímavý člověk?
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----------------------------
nějaká dívka?
    promiňte, ale sám tu sedíte v červeném svetru.
    to přišlo potom. nosím ho ode dne, kdy jsem pochopil, 
že o něm nikdy víc nevyzvím. už si ani nemyslím, že bych o 
něm mohl cokoliv zvědět. je to snad znamení? stav čísi (mojí?) 
mysli? jakási zóna, napadlo mne mnohokrát, ale čeho?
myšlenky se kolem něho točí, víří, ale když jím proniknou,
umlkají… proto jsem si ho začal oblékat. rozumíte? 
alespoň do něj vniknout, vstoupit do zóny a… mlčet.
dnes o něm ale mluvím, což dost dobře nechápu,
čemuž nerozumím.
    pak je tedy tento záverečný rozhovor o básních,
které nám uniknou, které jsou nezaznamenatelné…
    dá se to tak říct.
    …promiňte, ale přece jen tu máme ještě jeden dotaz.
dobrý večer. 
    …haló?
  ano? můžete mluvit.
    dobrý večer. já mám takovej, tady na pana dotaz…
    jistě.
    …hm, zřetelné nadechnutí, ty…, ty  zrůdo!
ty hajzle svinskej! chcípáku, ty lůzo,

básník:
     a jejej!
posluchač:
     ty hnido ubohá, ty…, ty…!
hudba kanálů se rozezní studiem v mohutné kadenci. redaktor
povytáhne obočí a roztáhne ústa do pobaveného úsměvu.
básník po chvilce:
     promiňte, ale nemohli bychom to už utnout?
redaktor, do posluchačova nekončícího emočního arcivýlevu:
     …víte, já jsem tu dneska poslední den a… nezlobte se, 
 ale nenapadá vás, že by tito lidé, ukáže prstem kamsi vzhůru
 a ústa se mu zkřiví vzmáhajícím se vztekem, mohli mít také svou, 
 byť specifickou, ale přece pravdu?
     děláte si legraci?
     ani v nejmenším…
     co… co to děláte? zbláznil jste se? okamžitě mě pusťte nebo…
       dvacet let poslouchám takový nuly jako seš…, ozve se šílený,
 stěží ovladatelný sykot, ty… hajzle sviňskej! ty chcípáku…, ty…
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vrzání, skřípání, funění, břinkot, tupé mlasknutí atd. nakonec básníkův
zdivočelý řev. mezi sotva artikulovanými slovy zaslechneme cosi jako
kydy, prase, zabiju, ty vyschlá… setmí se a znovu se ozývá hudba. 

nimralovo ct
(f. koukolíkovi)

když chodník co chodník je branka
když cesta co cesta je les

omámeni sluncem
jako ve snách

kráčejí si v ústrety
vrznou vrátka

úsměvy se obejmou svými ústy
dlaně se políbí kolem ramen

dechy proudí
to jsem rád…

promiňte,

                                     myslel jsem.                                     ano?
já…

                                     a omámeni sluncem       odvracejíce se
přece se na vteřinu jisker milují 

výboji svých indukčních 
proudů
nic víc?

                     jako ve snách vrznou vrátka  jak rozlišujeme předměty od tváří,

           když chodník co chodník je branka   jak poznáváme barvy a zvuky, jak rozlišíme
               
                            když cesta co cesta je les   hudbu od kapajícího kohoutku, co se
                  
                     když štěstí co štěstí je slánka   děje, když mluvíme a když chápeme,
                          
                           když chodník co branka    co nám kdo povídá, když
                                                                            
                                                          je pes    čteme
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rvárna
(l. smočkovi)

rváči vroucně         (došli mlčky až na roh, kde byla rvárna.
rvou si z hrdel                                vycházeli odtud dva výrostci
cáry písmen,                                    se zle pohmožděnými obličeji.
kusy slov.                                    profesor se zastavil: „mládí života,
                                           života mládí! drobty to věčné radosti!“
ejhle, zuby,                                           pokyvuje hlavou, usmívá se.
rty a ústa.                                                   mladší se nesměle zeptá:
uši, pozor,                                                  „nezajdeme na chvíli?“
drzý  most:              profesor mávne rukou. vejdou dovnitř.
                                           „nu, tak se do toho dáme, což?“
nos a čelo,                 „ale až po vás, pane profesore,“
– tváře žerem!          řekne mladší s uzarděním.
vlasy, chlupy,           „jak myslíte, chlapče,“
ocas, chvost,         povzdechne profesor
                                        a ohlédne se ke dveřím.
rvoucí se dík    pak náhle udeří mladíka do obličeje,
rvárně urvou             aby se vzápětí vrhl na jeho hrdlo.
drátům, šňůrám                   mladík ho však sráží k zemi,
pro radost.                            profesor jej kousne a vstávaje,
                                                        zmocní se nohy mladšího.
rvát se s cizím!                      ten poskakuje, zatímco profesor
rvou se s řevem.                                jej kope s vítěznou rozkoší.
neprorvou se:                            facky, kopance, hrozen těl v šeru,
kost je kost.                                                  hmota hnětená v bubnu,
                                                hustá pěna bublinek, zvolna ubývající,
uřvat řevem                                              pukající bubliny pěny: ticho.
cosi ryzí,                                                      „dneska je doba rozmazlená
nedořvat se:                                                     a někteří lidé neznají míru,“
hostím zlost.                                         řekne profesor s utrženým límcem.
                                            „ale jak říkám, jsou tu vzpomínky, které hřejí.“)
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interludium
(douděrův oblíbený kus)

bylo, přebilo; autentická stařenka, případně asi 90letá odvážná herečka, přechází 
zvolna, velmi zvolna, a přesto rychlými kmitavými krůčky, jako kýmsi tu zapomenutá 
gejša, jeviště; z pod erárního andělu jí při pohybu nohou tu a tam vykoukne 
zadek a vagína; jde zleva doprava a mizí do portálu; autentický stařík, případně 
asi 80letý odvážný herec, přechází zvolna, velmi zvolna, šouravou mechanickou 
chůzí jeviště; z pod erárního andělu mu při pohybu nohou tu a tam vykouknou 
pleny zn. semi; jde zprava doleva a mírně šikmo; když dojde k posteli v levém rohu 
jeviště, zastaví se, obrátí čelem vzad a míří zpět, opět se zastaví a v protilehlém 
rohu na několik minut ustrne pohledem kamsi; na již zmíněné ústavní posteli 
leží autentická, případně asi 90letá méně odvážná herečka; občas ucucne čaje 
z kojenecké lahve; akce všech těchto tří postav se víceméně opakují a prolínají; po 
chvílí se z portálu vpravo vyřítí pojízdné koupací křeslo, tlačené sanitářem; zmizí 
vlevo a kdesi za scénou se ozve první stoletý výkřik: „jiříčkůů!“ minuty plynou; 
80letý stařík se právě zastavil nad ústavní postelí, odkudsi se vynořivší 90letá 
gejša vcupitala poněkolikáté do našeho pohledu a zase zmizela; po chvilce se zleva 
vyřítí koupací křeslo s vyděšenou tváří 70letého autentického staříka (případně 
viz výše) a za scénou se ozve další stoletý výkřik: „jirko! jirko!“ stařenka ležící na 
posteli se podívá na vypnutého, nebezpečně naklánějícího se staříka, napije se 
z kojenecké lahve a zcela nečekaně jí mrští do publika: „to-je-bl-bec!“ v hledišti to 
zašumí; vše si i nadále udržuje řád; pak odněkud z portálu vyleze autor a hlesne 
do publika: „chtěl jsem se zeptat, nechce se někdo na něco zeptat?“ diváci začínají 
být nespokojení,  ozývá se první hlasité reptání; autor: „klidně si zapněte mobilní 
telefony,“ řekne a zmizí do portálu; několik diváků tak provokativně učiní; vypnutý 
stařík se uvede do pohotovostního režimu a odkráčí pryč; „já se ti na velký kozy 
vyseru, těch jsem si užila! jirko!“ ozve se za scénou a komusi v hledišti zapípá 
telefon; muž přijme hovor a počne si nepokrytě domlouvat jakési zítřejší jednání; 
to vyzve gejšu k opuštění jeviště; sestoupí po schůdcích a zastaví se před naším 
znervóznělým bankéřem;  zdrží se dlouho; „jirko!“ po třetí, možná po čtvrté, 
přefičí jevištěm koupací křeslo; za ním se přišourá znovu nalezený mechanický 
stařík; dojde k posteli a vypne; ležící kojenec cosi kutí pod peřinou; vzhlédne 
k vypnutému nebožákovi: „m-m-m-m… ty-si-bl-bej-ty-kur-vo-jed-na… m-m-m- 
m…“ „jííířřřííííččččkkkůůůůůůůů!!!!“ sanitář za scénou: „mařeno, drž už zobák, 
doprdele!“ gejša se probere z transu a kolem uvaděček vychází ze sálu; z portálu 
vykoukne hlava autora; aniž by zopakovala svou předešlou otázku, povytáhne 
obočí a zeptá se rovnou: „…ne?“ stařík se naposledy uvede do pohotovostního stavu 
a opouští jeviště; stařenka-kojenec hněte a hněte; nakonec se otočí zády k publiku, 
mohutně se uprdne a mrští za sebe čerstvě uhněteným smradlavým knedlíkem; 
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to je příliš: diváci vyjeknou a houfně opouštějí sedadla; muzikanti, popíjející za 
scénou, na nic nečekají a vcházejí na forbínu; kutálka vyhrává a gejša se přece jen 
přichází rozloučit se svými věrnými…

 postludium

   děje se kdesi ve studiu. 
 u všelijak zohýbaného mikrofonu sedí zjevně neupravený muž. 
   na stole před ním a všude kolem jsou známky šíleného zápasu. 
 dole pod stolem leží zbité (zraněné? mrtvé?) tělo. 
   studiem zní mužův vtíravě vlezlý hlas a všudypřítomný průvan.

 …a víte, co mám rád, když tak sedávám 
  nad nočním computerem? 
jak se ta mašina přepne do úsporného režimu
  a já letím mezi hvězdami. 
pryč odsud, pryč od vás. 
  a pak mě napadá, jak by to asi vypadalo v opačném gardu.
chápejte, obrácený let.
  ten nekonečný zoom na cíl jménem atom.
nebo rovnou elektron a kvark?
  připomíná mi to… podívá se pod stůl.
na ten kravál před chvílí prostě zapomeňte. 
  je to jen součást dnešního programu.
takové překvápko. 
  zkrátka co vydržíte, no. 
takže… já jen že mi to připomíná 
  meditaci na kdo jsem / co jsem já. 
ten pád. ta propast. jo.
  a kvark? 
ten by mě zřejmě vůbec nevnímal.
  vůbec. to je na tom asi to nejlepší.
možná jenom jako mlžnou čáru. 
  jako galaxii?
hm…
  teď si dopiju kávu, 
co mi zalil tadyhle redaktůrek.
  usrkává.
napadlo vás někdy, 
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  jak by vypadal prázdný svět
tohodle pana kvarka? 
  měl by snad nějakou barvu?
jak vlastně vypadá prázdnota?
  temně?
tma je jen nedostatek světla.
  jenže
světlo a tma 
  uvažované bez pozorovatele, 
bez jeho zraku, mozku, 
  orgánu jeho oka jaksi…
orgánu! 
  zamyslí se.
o tom jsem přece mluvit vůbec nechtěl!
                a po chvilce: 
chtěl jsem jen říct, 
  ještě než si pro mě přijdou, 
a to voni přijdou,
  na to vemte jed,
že už mám titul nový knihy.
  jenom titul, ale to stačí.
no právě, hory na hurá!
  slyšíš to, vojto? hory na hurá! 
taková blbost, co? no dyť!
   myslíme si, kdovíjak řídíme svůj život,
 uchechtne se. 
  ne!
jsme jenom řidiči leasingových vozů
  bez znalosti směru, natožpak svýho cíle!
jezdíváme dle satelitních navigací,
  a v tom je právě ten háček!
hlasy, které k nám promlouvají,
  k nám patří stejně jako jiné 
entity v našich tělesných vozech.
  lhostejno zda v podobě manželky, 
milenky, 
  dětí – coby bláznů, klaunů v nás –
anebo snad našich kočiček a psů, redaktore?
  kristepane! 
už budu končit, 
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   abych… no, 
prudce vstane a překročí redaktorovo bezvládné tělo.
 …takovej svinčík!
zaslechneme kroky, 
šramot, 
několikeré křupnutí střepů na podlaze
a nakonec cvaknutí přivíraných dveří.
pak ticho a všudypřítomný průvan.

David Růžička (* 1973) knižně vydal doposud 6 knih: Posmrtný život mouchy (2006), Jaký-
pacopa (2008), Totok etudy (2009), Hory na hurá (2011), Veřejný hudlant / Horizont událostí 
(2014), Principálka (2017)  – vše v nakladatelství Pavel Mervart.
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Lok od šílenství

MARTIN TRDLA

----------------------------

Díry v čelech

V čekárně 
na diagnózy našich budoucností,
předstíráme,
že jsme tu nedopatřením,
že jsme jen cestou
nabrali trochu vody,
ale to se přeci sem tam přihodí každému, ne?

Ve skutečnosti víme,
že jsme do ulic a bytů
vypustili nasupeného golema
a zaboha nemůžeme najít šém. 

Divadlo

Pekařské vozy sečou tmu,
nájemníci pózují vlastnímu svědomí,

v popelnicích tlejí poslední vády,
emaily škrábou na dveře

jak věrní slintající psi. 

Je tu další pokus naučit se žít.  

My totiž nezemřeme
podle Stanislavského. 
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----------------------------
Lidi

Sdružení vlastníků bytových jednotek
odhlasovalo, 
že se musím oholit,
videorozhodčí posuzuje 
můj úkrok z koupelny. 

To, co si myslím, mi nikdo nevěří,
protože se to nedá vygooglit. 

Když se bavím s ostatními,
emigruji při tom na svoji vnitřní chatu.
Jsou tam pelargonie,
psi
a volská oka na litinových kamnech.

Když se bavím s ostatními,
čenichám pižmo hrůzy. 

Sucho

Brouzdáme v exrementech dní,
v cyklu pravidelných přehmatů
(psychické rozpoložení vyplňte

strojem, nebo hůlkovým písmem).

Těm gaunerům nahoře přejeme 
nemoc motýlích křídel,

nám dole vrhli vidle do gulášů.

Ve chvíli kdy u udíren 
vykrkáváme svá křestní jména,

je lehce lépe.

Jako když prší.  
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Dobré ráno

Aktualizují se konfigurace,
poté konfigurují aktualizace.

Dvacet tři stupňů Zmaru,
minus dva Apatie. 

Rebelové čekají, až na ně přijde řada,
ty už však hrozíš pěstičkou.

Raz, dva, tři.
Kamera, akce!

Stop!
Pomočil ses předčasně! 

Martin Trdla (* 1985) z Jablonce nad Nisou publikuje svoji poezii zatím časopisecky (např. Tvar, 
Divoké Víno, Aluze, Dobrá adresa, Host). Je též zastoupen ve sbornících několika literárních 
soutěží, dále v almanachu Nisa Kalmanach. Je zpěvákem a textařem jablonecké kapely Nádo
by. V současnosti začal pracovat na vydání své debutové básnické sbírky, která prozatím nese 
pracovní název Vnitřní město. Civilním povoláním je Trdla redaktorem a editorem liberecké 
MF DNES a serveru iDNES.cz.
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Na kraji propasti

BRONISLAVA VOLKOVÁ

----------------------------

Propuštění ze spolubytí
vypuštění
 do vody
 do nebytí
Rozbití
sedmera zrcadel útěchy
Pohled šílence jenž bloudí v ulicích nekonečna
za chladné měsíční noci
Tečna,
jež navždycky ztratila kruh své závratě,
kruh návratu
 k bytí.
Bůh, jemuž se nedostává těsta
pro svůj obraz.
Abraham bez své oběti.

Nezanechávám za sebou nic.

Byla jsem dítě
a potom jenom štěně.

To když mě dali do sklepa.
Narodila jsem se 

ve tmě.
Když mě dali na světlo,

stala jsem se peřím
a zklamala je, protože

chtěľi přece jen dítě.
A teď jsem pěna.

Nebo báseň?
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Smrt v hrdle
a zelený zákop nadějí.
Odlehlé ticho
vstalo z mramorové židle
a přisedlo si na bobek.
Oči tyranů jsou modré.
Čí je dům?
Nepospíchej do mraků,
ještě nepršelo.
K čerstvě zaskleným
stromům se nemůžeš přisát.
Ještě neodcházej,
přisedni k jejich stínům
a olizuj lízátko prachu!
Zítra bude hřmět
a snad i některé hrudní koše
se zachvějou.

Moje matka – panna
porodila mě – z překvapení

Jsem tady: já – kostra
já – vzduch

já – cihlová stěna bez oken
Putuju světem

protože jsouc vzduchem je obtížné
zůstat na jednom místě

Navštěvuju hory a města a moře
ale jsouc kostrou děsím se jich

Mluvím s lidmi
ale jsouc cihlovou stěnou bez oken

vracím se potom do prostoru
který nikdo neobývá

a čekám na příští věc co se má odehrát
Zdá se že každý den
se někde něco hýbe

Tyto pohyby jsou však často miniaturní
ba nepostřehnutelné

Snažím se lít vodu a ducha
do malých komor srdce
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Když už mě nic nenapadá
naslouchám lidem

Mnozí z nich jsou spokojení
jako by nit žití

jim ještě neumřela a
chutná jim to co pijí a jedí

Někteří kradou
a jiní se uzdravují tajemnou mocí

Někteří hynou v genocidách
už jako malé děti

Jiní vraždí

Počítač ohlašuje nový prázdný dokument:
prostě tak a zcela jednoduše. 
Žádá mě, abych ho vyplnila slovy – co jiného?
Abych ho vyplnila jako den, večer, noc,
sen – skutečností, která vede k další
skutečnosti na jiné stránce nebo i na jiném dokumentu
a tak dál a tak dál.
Je neuvěřitelné, jak vyplňovač nerozpoznává
cestu, jak slepě šlape vpřed,
mysle si, že má účel, úkol a cíl.
Vše co je třeba říct a udělat,
vše co je třeba vidět a slyšet,
vše co je třeba…
Ode mne k tobě stále znovu 
dál a dál.
Nejde to prostě ho nevyplnit, nevytvořit
další důvod k tomu, abychom se zaměstnali tvořivým
úsilím, bez něhož máme ach! takový strach
dýchat. Jsme dovoleni bez něho?
Jsme přijatelní? Komu?
Bůh na nás neviditelně mrká, kdo ví?
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Sen o velkém dění

Otáčím klikou snů –
Zaklínám co dříve vyhrávalo zrcadlo
Líbám
stopy nohou v písku
Dávám
hlavu do hodin
jak do oblaků
Zpívám
potulné melodie jiných
dnů
Dnešek
proplétám trním
jako růži v chůzi
omotávám zrní aby vyrostlo
do žita a do chleba ryzí
zlato též potřebuji
k mlčení
ve třech nocích jež zbloudily svůj stesk
do ztracena
jak kuličky
vůně sena
ztratila se docela v tom spěchu
Vyrůstá na stromech skleněná 
jak sníh
jak pěna
Setřené slovo
vchází
jak slza z tváře
Mávnutí
kalendáře zapomenutých dění
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První báseň roku 1987

Tohle je moje první báseň v češtině a na
kompjútru psaná v takzvaném „Prague
fontu“ po velikém utrpení různého typu –
jde to sakramentsky pomalu a pořád
musím hledat ty všelijaké klíče zvané
„option keys“ a do toho se mi právě
ozval požární poplach (ještě že ho mám
neboť jsem právě nevědomky usmažila
hrnec s vodou na čaj na troud jsouce
zaměstnaná touhle strojní příšerou)
Tak i závorka je tady a dokonce i pár 
chyb se mi podařilo opravit a myslím že
už nic nesmažím všechno je vypnuté Je
to zázrak že vůbec píšu a to pořád  na
 tom
kompjútru a potom co mi málem uhořel 
hrnec a já s ním nebo kdovíco ještě Mám
tu i čaj a třeba začnu dělat i jiné věci
když dělám vůbec něco a pochopila jsem
jak používat ten Prague font (aspoň
na tomhle disku) i když se mi ještě
pletou některé ty klíče a cítím se
strašně opuštěná Asi proto že psát
báseň v češtině na kompjútru je ještě
absurdnější než na stroji nebo rukou
Taková složitá technologie a pro nic za
nic a dokonce jsem slyšela i své srdce
dneska (něco říkalo a něco slyšelo a byla
to hrůza No ale co zase se na to brzy 
zapomene – závorka zavřená

Bronislava Volková, (* 1946), je českoamerická básnířka, výtvarnice, vědkyně a překladatelka. 
Autorka jedenácti knih poezie, řady dvojjazyčných sbírek, vědeckých knih, článků, povídek, 
esejů a překladů poezie. Viz např. antologie pětašedesáti českých básníků Po hřbetě ďábla / 
Up the Devil’s Back. Své koláže vystavuje jak v Evropě, tak v Americe. Je emeritní profesorkou 
slavistiky na Indiana University v Bloomingtonu ve státě Indiana, USA, kde po třicet let vedla 
bohemistiku. V současné době žije v Praze a v Bloomingtonu.
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Spálím všechny oceány

TEREZA RIEDLBAUCHOVÁ

----------------------------

Z vydaných sbírek:

Ve stromu zůstaly snopy a scvrklá jablka
ptáci klovají mozečky z ořechů
pod nohama zapraskaly lebky
rozštěpené očnice
strom se řítí hluboko do podzimu
vítr mu čechrá bezvlasé větve
objímá ho a drsně laská
tahle pološílená milenka
tahle pomyslná nevěsta
do roubu mu nasadila obolené ňadro
pohlavím se tře o kůru –
– jektá v něm jako v prázdném vosím hnízdě

Prvého listopadu

mraveniště se nakupila na hřbitovech
rozpadá se mlýn

z jeho pórů stoupá prokletí
v průzračném potoce máchám prádlo

– zteřelé hadříky –
Marie bláznivá křičí

zloba se tříští do bílých odlesků
zurčení přináší vůni tvých lesů
stíny položené v ostražitost očí

kráčíme s nahým bokem
bolest nás neodvratně spojí
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Ze stínu mé poezie vystupuje má podoba šílená 
ta touha milovat
  voda klopýtá přes paže jak přes kameny
ta touha zahryzlá do ticha
ta touha těhotná 
  kdy v břichu stoupá katedrála světla 
              z maličkých slz
  kdy něha a strach se spojují
  a nad hladinu se spouští
               tenoulinké větve vrb

Chérie, dva měsíce jsem se neozval
řešil jsem injekce s kortikoidy do žil

celé hodiny proseděla na koberci a objímala si kolena
nepracovala, plakala a po jídle potichu zvracela

za jízdy zkoušela vystupovat z auta
měřila hloubku balkonu

Chérie, potichu jsi čekala
pařížské ulice jsi měřila klidným krokem

našla sis práci a začala studovat
viděla jsi krásnou černou ženu a kolem ní tančit oblak listí

potkala bubeníka s šedýma očima
koupila sis kabátek s velikými černými knoflíky

Chérie, půjdeme teď spolu do lesa z gigantických lilií
plného barev a vůní

až uprostřed v nejplnější záři spatříme že jsme nazí
nebude tam bolest, samota a pláč

tam pochopím tvé oblé tvary
do konce svých dní se budu procházet tvou krajinou

rozpustím v tobě velikou lunu
narodí se z ní dcera

bude mít moje oči a tvoje bezedná ústa
v té krajině nebude nic zvláštního

bude to docela obyčejná krajina
s trochou červánků v listech

bude v ní jen vůně a vůně a vůně
ty široká široká země

jen hlína a hlína a hlína
hlína a hlína 

a chlad
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Z nových básní:

Spálím všechny oceány

Srovnám se zemí všechny hory
vypíchám ptákům oči 
uřežu rybám ploutve
podříznu dobytek 
zastřelím lesní zvěř i šelmy
a budu chlemtat jejich krev

Spálím všechny oceány
aby moje cesta k tobě byla kratší

Čarodějka s pavím chvostem 
 vynáší smrt

Šla 
hořela

měla zelené vlasy

Šla
za ní jabloň stála

černá jak suché klasy

Šla
smála se hořela

jak se sem zaběhla asi

Šla 
černě se smála krákala

vlasy a klasy a asi

vrch Parukářka, duben 2018
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Tereza Riedlbauchová (* 1977, Praha) vydala sbírky Modrá jablka (2000), Velká biskupovská 
noc (2005), Don Vítor si hraje a jiné básně (2009), Pařížský deník (2013) a poému Podoba panny 
pláč (2002). Její básně byly přeloženy do několika jazyků. Věnuje se rovněž vydávání poezie 
(nakl. Literární salon).
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Okousané jablko tvého klína

ŠTĚPÁN HOBZA

----------------------------

Neoslyšte mé volání

jdu z metra 
slunce mě udeří 
jak baseballová pálka
chci mu to vrátit
nedosáhnu

moudrost odposlouchaná
z reklam na coca colu
nepomáhá

stavím obléhací stroje

neoslyšte mé volání
nekamenujte proroky
ani řidiče autobusů

a až odjíždějící auta 
aspoň jednou rozsvítí vaše oči 
přijďte a já vám odpovím
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Opravář

Jednou přijde den
kdy všechny televize oněmí

sousedi přestanou poslouchat u zdí

mikrofony se stanou zbytečnými hračkami
reportérových dvou dětí
(anebo maximálně
sexuálními pomůckami)
strašidelné ticho se bude snášet v cárech
na hlavy davů

pak nadejde chvíle příchodu Slavného Opraváře
Opraváře o němž jsme všichni snili
Opraváře jemuž se všichni
tak podobáme

Střelnice

Myšlenkymyšlenkymyšlenky
má hlava je automat

v němž protáčí se
melouny švestky a citróny

myšlenkymyšlenkymyšlenky
mají větší kadenci

než kulomet MG 42

myšlenkymyšlenkymyšlenky
snímám pušku ze stěny 

myšlenkymyšlenkymyšlenky
nevím kam mám střílet

melouny švestky citróny
zbývá jen duha
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Volume 

Má mp3ko zázraků
i tvoje prsa
rotují 
s celou galaxií

kroutím ti bradavkami
ovládám hlasitost světa
i se všemi autorádii
putujícími po voňavých silnicích
toužíce ztratit se všem GPSkám

autorádii věčně hledajícími Posvátný Tunel
na jehož konci probudíš se jako někdo
docela stejný

Internet

Jak se moh‘ zrodit tenhle ráj
kde je všechno zdarma k dostání?
Co když jsme všichni jenom high

a zítra zmizí v ranním šírání?

PC hry a filmy všechno hned
trháme je jako olivy

příliš krásný zdá se tenhle svět
než aby byl trochu pravdivý
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Cesta

Najez se a napij do sytosti
pak hoď granát do své minulosti
vyjdi za úsvitu nebo ještě dřív
všechno co bylo byl jen gif

Rondeau VI

Okousané jablko tvého klína
svítí z monitorů po celém světě

saju z něj šťávu když luna líná
a roztáčím ho znova jako na ruletě

Jsi sporné území jak Ukrajina
a spousta Rusů je dnes na výletě

okousané jablko tvého klína
svítí z monitorů po celém světě

Rozkoš je nekonečná jako Čína
neodmlouvej stejně dostane tě

okousané jablko tvého klína
svítí z monitorů po celém světě

Poznámka: První čtyři básně vyšly ve sbírce Ferrari v džungli, Praha: Literární salon 2018.

Štěpán Hobza (vl. jm. Štěpán Weinzettl, * 1993) studuje na FF UK. Debutoval v roce 2006 
v časopise Pro Football. Později začal psát a publikovat poezii (Host, Tvar, Listy, Psí víno, 
H_aluze, Weles). V letech 2013–14 byl redaktorem časopisu Psí víno, pro který psal literární 
kritiky. Píše též prózu (A2, H_aluze) a zahraničněpolitické komentáře (Česká pozice, Coun
terPunch). Překládá z italštiny.
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Insomnia

TEREZA KLENOROVÁ

----------------------------

cvokhouse

chtít domů
k tobě
poobědové slzy
chvilka dojetí
– sousedi nám dovolili upravit si zahrádku na dvoře
budu pěstovat rajčata 
 
běháš po městě a úřaduješ
já na psychiatrii řeším sračky 
mříží prosvětluje jarní slunce
čekám na terapeutickou skupinu

ke karlovu 11

ke karlovu 11
mříže v oknech

pohlazení zdravotních sester
 

vyměnily jsme si narcisky 
na pětce běhá chlapec s křížema na krku

spletené copánky ve fousech
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růžová

paní s růžovými vlasy prochází každé ráno parkem
ptáčci prozpěvují
díky za každé nové ráno
M po ránu pláče
bojí se kreativních technik
objednala jsem si karbanátek s kaší
procházím dlouhou chodbou
bojím se zodpovědnosti
každé ráno elicea
jak se dneska máš má milá
ale jo jde to
smutky zahnat cigaretou

ptáček v kleci

nepustit ven
ptáčka v kleci

přiskřipli mi křídlo
 

říkají tomu porucha myšlení
schizoafektivní porucha

venku cvrlikají kosi

insomnia I

lednička hučí v pravidelných intervalech jednou za hodinu a půl
venku kape déšť na plechové kolo
oknem proudí čerstvý vzduch

insomnia II

„když jsem měla vás
tak jsem toho taky moc nenaspala,

ale nevadilo to
protože jsem prostě musela nějak fungovat,“

povídala máma



Partonyma (ročník sedmý / číslo 27.-28.)

94

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

insomnia III

schovat se pod tvé křídlo
hlavou se opřít o tvé rameno
dýcháš chrápeš zvedá se ti břicho
špunty do uší nestačí

Tereza Klenorová (* 1990). V současné době žije v Praze a pracuje jako peer konzultantka ve 
spolku Dobré místo v pražských Bohnicích. Publikovala ve Tvaru, Hostu, iLeGaLiTu, Dobré 
adrese, H_aluzi. V roce 2015 jí vyšla básnická sbírka První ranní vlnobití, v roce 2018 pak 
v nakladatelství Petr Štengl sbírka Píšu nesouvislé básně o diagnóze F.60.3.
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Mezi psaním a čtením

Od Itala Calvina zpět k Josefu Čapkovi

PETR POSLEDNÍ

----------------------------

Po Rolandem Barthesem ohlášené „smrti autora“ v eseji La mort de l’auteur (1968) neutichá 
dodnes diskuze o tom, jak máme „mizení subjektu“ rozumět a zda je esejistovo tvrzení o vět
ší důležitosti textu produkovaného čtenářem než díla napsaného spisovatelem oprávněné. 
Zastánci Barthesova konceptu nejen poukazují na pozdější poznatky kostnické estetiky 
recepce a všemocnou sílu vnímatelů literatury, kteří svým horizontem očekávání otevírají 
cestu následnému „dění smyslu“ a zařazování beletrie do měnících se kontextů literárněhis
torických, filozofických či estetických. Argumenty čerpají ze stále širších kulturálních studií 
– genderových, postkoloniálních, „novohistorických“ a dalších – nebo z faktograficky boha
tých výzkumů čtenářství, zohledňujících záliby, vzdělanost a sociální situovanost typologicky 
a generačně odlišných recipientů. Jako kdyby se autorovy stopy postupně ztrácely a většího 
významů postupně nabývalo všechno to, co s původním dílem děláme. Někteří odborníci 
dokonce rozšiřují pojem „literatura“ natolik, že se jim do něho vejde jak povědomí o literární 
tvorbě, tak návštěvy knihoven, surfování na internetu i dlouhá debata při chladnoucí kávě…

Naproti tomu se kritici Barthesova konceptu nemíní jen tak vzdát. Aby bylo možné 
o čemkoli „literárním“ vůbec uvažovat, nejprve musí dílo existovat. Nic na tom nemění ani 
umělecké programy nebo zájmová uskupení. Ať napsanému předcházejí či vyjadřují zobecně
nou zkušenost s aktem psaní jako takovým, skutečným měřítkem sebelépe míněných názorů 
nakonec budou vždycky především samotná literární díla. Jakékoli poukazování na tvorbu 
textu v několika verzích nebo na formu happeningu během prezentování umělcovy výpovědi 
nemůže zastřít nepochybný fakt, že i nehotovost, fragmentárnost či improvizovanost díla, 
včetně autorova „nedokonalého“ čtení vlastního textu nahlas před zraky zvědavých poslucha
čů, přináší s sebou jistou „instrukci“ pro vnímatele a vyžaduje od nich respekt vůči fikčnímu 
světu ukotvenému v tematice, kompozici a jazyce výpovědi. Podle mínění Barthesových 
odpůrců „autor nezemřel“, nanejvýše přijímá na sebe různé podoby a odehrává celou řadu 
různých rolí. Prostor pro spolupráci autora se čtenářem se rozšiřuje tím více, čím odvážněji 
odhlížíme od skutečného a statisticky měřitelného spisovatele či podobně vymezitelného 
čtenáře a vedeni hlasem autorského vypravěče nebo postavy vystupující v díle rozvíjíme tři 
fáze naší obrazotvornosti – od horizontu žánrových očekávání přes apercepci různých složek 
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textu až po interpretaci jednotícího smyslu díla. Po celou dobu se ale držíme – třeba intuitivně 
pociťované – „instrukce“ pro vnímatele.

Zalistujme románem Itala Calvina Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979), v českém 
překladu Jiřího Pelána s názvem Když jedné noci cestující (1998, 2. vyd. 2017).1 Text na zálož
ce nás přivábí informací o románu, který „je rafinovaným beletristickým dílem, je to ,kniha 
o knihách‘, i o sobě samé. Kombinují se zde dvě narativní linky – tou první je příběh Čtenáře 
a Čtenářky, druhou tvoří úvodní kapitoly deseti románů, které se mezi sebou rozmanitými 
způsoby proplétají, a tím vyvolávají napětí a neustále živí čtenářovu zvědavost.“ Překladatel 
v doslovu výchozí informaci upřesňuje. Nejprve cituje samotného Calvina, objasňujícího 
své navazování na experimenty Queneauových Stylistických cvičení: „Mužský protagonista, 
vyprávějící v první osobě, je přinucen přijmout roli, která mu není vlastní, a to v situaci, kdy 
neodvolatelně podléhá přitažlivosti ženské postavy a je nejasně ohrožován skupinou nepřá
tel.“2 Posléze pisatel doslovu uvedený citát komentuje: „Ve hře jsou tedy typicky oulipovské 
permutační postupy a jejich aktuální pravidlo je vždy předem ohlášeno Čtenářkou, když hovoří 
o tom, jaký román by chtěla příště číst. Tento vzorec však není použit pouze u jednotlivých 
„románových“ začátků, ale je závazný i pro samotný rámcový příběh (…).“3

Dvojakost stavby textu, naznačenou třemi prezentovanými stanovisky – propagačním 
paratextem na záložce, výpovědí Itala Calvina a Pelánovým komentářem –, potvrzuje hned 
úvodní kapitola. Spisovatel s notnou dávkou sebeironie doporučuje k četbě svůj román Když 
jedné zimní noci cestující, ale od počátečních řádků se prostřednictvím ichformy obrací na 
čtenáře nové knihy jako „hlas textu“, který ztělesňuje autorského vypravěče, navíc znalce vše
lijakých způsobů četby, vnímatelských libůstek i životních situací, v nichž se těšíme na setkání 
s dílem. Calvino zde vystupuje zároveň jako „empirický“ (skutečně žijící) spisovatel i jako 
subjekt vypravěčské fikce. Do podobně dvojakého postavení italský prozaik staví nás – vní
matele. Jednak zůstáváme „vně“ díla a souhlasně přikyvujeme, že Calvinovy postřehy týkající 
se reklamy, návštěvy knihkupectví a mnoha dalších aspektů „přípravy“ na četbu známe ze své 
praxe, jednak se stáváme partnery onoho „textového hlasu“, jenž nám přiděluje roli obecného 
Čtenáře vůbec a vnímatele předloženého románu zejména: „Konečně jsi hotov zaútočit na 
první řádky strany. Chystáš se postihnout nezaměnitelný autorův tón. Ne. Vůbec se nechystáš. 
Ale upřímně řečeno, kde je psáno, že tento autor má nezaměnitelný tón? Ve skutečnosti je 
známo, že je to autor, který se od knihy ke knize hodně vyvíjí. Jsou to právě tyto proměny, co 
je pro něho nejtypičtější (…).“4 

Nahlas uvažující pisatel textu nemizí z našeho čtenářského horizontu ani tehdy, kdy čteme 
začátek tolik diskutovaného románu Když jedné zimní noci cestující. V téměř každém odstav
ci nás pisatel zkráceně informuje o tom, jak se téma vynořuje v závislosti na vyprávění a na 
umístění jednotlivých motivů v textu anebo se před námi dokonce sám charakterizuje – jaksi 

1 Calvino, Italo: Když jedné zimní noci cestující, přel. Jiří Pelán, Dokořán, Praha 2007.
2 Tamtéž, s. 249.
3 Tamtéž, s. 249–250.
4 Tamtéž, s. 11.
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zboku a v rámci „tvůrčí dílny“ – jako anonymní postava příběhu: „Jsem ten, kdo přechází 
mezi bistrem a telefonní budkou. Anebo: ten člověk se jmenuje ,já‘, a ty o něm nic nevíš, právě 
tak jako se toto nádraží jmenuje ,nádraží‘ a mimo ně už neexistuje nic, až na ten telefonní 
signál, na nějž nikdo neodpoví, signál vyzvánějící v temném pokoji vzdáleného města (…).“5 
Spolu s autorským vypravěčem se ocitáme v blíže neurčitém prostředí, mezi cizími lidmi, 
bez znalosti účelu cesty. Teprve před koncem této kapitoly (expozice románu) se dozvídáme, 
že autorský vypravěč jako románová postava vyjadřující se v ichformě nevědomky sehrává 
úlohu jakési „spojky“ v kriminálním nebo v jinak dobrodružném příběhu a místo předání 
tajemného kufru po vybídnutí policejním komisařem (účastníkem spiklenecké akce?) utíká 
před pronásledovateli. Napínavý konec první kapitoly románu není jediným důvodem, proč 
chceme číst dál a proč se záhy proměňujeme v postavu druhé linie vyprávění – ve Čtenáře, 
který nelibě nese, že v Knize chybí pokračování. Na cestě za původním příběhem se v této 
dvojjediné roli vydáváme do knihkupectví, seznamujeme se s neméně vášnivou čtenářkou 
Ludmilou a její „dogmatickou“ sestrou, navštěvujeme univerzitního znalce mrtvého jazyka 
kimmerštiny, postupně pronikáme do světa falzifikátů i pracovního prostředí organizací, které 
se násilím chtějí zmocnit První Knihy – zdroje všech příběhů. Krok za krokem poznáváme 
dva konkurenční tvůrce vyprávěcích mechanizmů, ale také se v případě jednoho z nich 
– Marany – dozvídáme o zcela přirozeném motivu jeho služby tajným organizacím, když 
vychází najevo, že se chce pomstít čtenářce odmítající jeho lásku. Všudypřítomná autorská 
i čtenářská subjektivita, subjektivita „psaní“ a „čtení“, včetně překvapivých záměn osob anebo 
mnohočetných rolí, které vykonávají, se však opírá o cosi důvěrně známého a „praktického“. 
Tak jako v citovaném začátku románu Když jedné zimní noci cestující, rovněž v dalších „za
čátcích“ různých děl, pokaždé „nedokonalých“, „pokažených“ nebo „falzifikovaných“, vnímatelé 
obecně i čtenář (čtenářka) v roli postavy fikčního světa nacházejí společnou řeč. Opírají se 
o dobře známé a symbolicky mnohoznačné leitmotivy přecházející z jedné prózy do druhé, 
např. místa setkání a rozloučení, cesty v bludném kruhu, nejisté identity moderního člověka, 
velkých spiknutí a věčného boje o moc. A co více – obě strany literárního dialogu si dobře 
rozumí ve světě odpírané autenticity, nápodob, mystifikací, nejasných hranic mezi pravdou 
a výmyslem. V tomto smyslu dvojjediná subjektivita „psaní“ a „čtení“ nakonec prozrazuje to, 
co tušíme u prvních stránek Calvinova opusu Když jedné zimní noci cestující – přes vnitřní 
tematickou a stylistickou jednotu vyprávění nemáme v rukou román, ale esej, připomínající 
úvahové prózy Milana Kundery nebo Petera Esterházyho. Za fabulačními sekvencemi se 
skrývají jak narativní postupy, tak z různých hledisek osvětlovaná a stále aktuální otázka: proč 
vstupujeme do fikčního světa literatury a co nám to přináší?

Nejde o otázku zcela novou. Vydámeli se na okamžik na cestu proti proudu času, třeba do 
třicátých let 20. století, narazíme na první signály rodícího se obratu „románovosti“ k esejizaci 
beletrie a po krátké době přímo k eseji jako mezižánrové próze. Musilův matematik Ulrich 
v právě dokončeném 1. dílu románu Muž bez vlastností (1930) nevystupuje jako tradiční postava 

5 Tamtéž, s. 14.
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„s charakterem“, ale podobně jako prostředí Kakánie – alegorie Vídně v předvečer světové 
války – plní funkci velké metonymie vyprávění jako takového, ironické sebereflexe autora 
ztrácejícího individualitu, aby mohl veřejně vůbec mluvit. Anebo v případě Thomase Manna, 
který postupně koncipuje tetralogii Josef a bratři jeho (1933–1936), nezbývá při obnažování 
biblického mýtu a následných „nadinterpretací“ Starého zákona (1. knihy Mojžíšovy) autorovi 
nic jiného, než aby v esejistických pasážích uvažoval o minulosti jako o světě „možných verzí“ 
a v dialogu se čtenářem nabídl vnímateli své pojetí Josefova života. Nebuďme však příliš 
skromní. Na obratu románu k úvahové mezižánrovosti se významnou měrou podílí také Josef 
Čapek dodnes diskutovanou prózou Kulhavý poutník (1936).

Díky pečlivé ediční přípravě této prózy Janou Papcunovou a komentáři Petra Mareše re
flektujícího nejrůznější interpretace si v rámci České knižnice (2005)6 znovu uvědomujeme, 
jak při vcelku vřelém přijetí Čapkovy prózy (1936) jen málokdo byl ochoten věnovat větší 
pozornost její mezižánrové povaze, neřkuli charakterizovat ji jako esej využívající dílčích 
beletrizačních prvků. A pokud se tak stalo, např. v hodnocení Václava Černého, kritiky spíše 
zajímalo spisovatelovo navazování na Jana Amose Komenského, Blaise Pascala nebo Michela 
de Montaigne než esejistické ztvárnění filozofického dialogu mezi několika subjekty, přede
vším mezi „autorem“ a Kulhavým poutníkem. Teprve z časového odstupu a po překonání 
ideologického schematizmu padesátých let, o nových podmínkách myšlení o literatuře po 
roce 1989 nemluvě, zvláště zásluhou Jiřího Opelíka uvažujeme o Čapkově eseji komplexněji 
a všímáme si mnoha aspektů konstruovanosti několika subjektů celé umělecké výpovědi – vedle 
„vnější“ i „vnitřní“ dialogizace promluvy vyvolané odlišnými pozicemi autorského vypravěče 
v textu rovněž duality „konkrétnosti“ a „idealizace“ Kulhavého poutníka, hlavního mluvčího 
a výrazné postavy díla. Díky srovnání klasika české moderní prózy s Italem Calvinem ovšem 
přicházíme i na jinou, dosud přehlíženou souvislost Kulhavého poutníka: na Čapkův příspěvek 
k úvahám o estetice „psaní“ a „čtení“.

Esej Čapek začíná téměř jako literaturu faktu. V očích potenciálního čtenáře by měl mít 
nejprve podobu „empirického“ autora, narážejícího na svou předchozí prozaickou tvorbu: 
„Už déle jsem v sobě nosil hodně nepevný a stále odsunovaný záměr, či spíše jen nezávazné 
pomyšlení, že – napíšuli kdy ještě něco, čemu se říká knížka (neboť kniha se mé nerozhodnosti 
jevila příliš náročným úkolem), bude to něco o Kulhavém poutníkovi.“7 Dojem empirického 
pisatele podtrhují také následující úvahy o tom, jak by měla postava Kulhavého poutníka 
vypadat i kým by měl být, včetně reflektování zájmů běžných čtenářů a „malé atraktivity“ 
fiktivního hrdiny chystané prózy: „Což o tom, mohl bych to pro větší napínavost snad nějak 
nastrojit, že by se při svém lopotivém putování stal někde nějak třebas svědkem nějaké podi
vuhodné vraždy. Nebylo by to však málo? Což nepřihlížíme všichni den co den přemnohým, 
až příliš mnohým vraždám? – Nebo také ledacos napínavého by se dalo vysoukat z toho, že 
by se oženil, ale žena by se mu stala nevěrnou a opustila by ho, jak lze hnedka pochopit, pro 

6 Čapek, Josef: Kulhavý poutník, Česká knižnice, Lidové noviny, Praha 2005.
7 Čapek, Josef: Kulhavý poutník, c.d., s. 211.
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tu jeho kratší nohu; ale jiná, ryzejší, právě pro tu nohu kulhavou by si ho oblíbila a z lásky 
k němu by se odhodlala opustit svého muže, který má obě nohy stejně dlouhé; ale poutník by 
ušlechtile odmítl a s teskně schýlenými rameny by rezignovaně odbelhával trpěti neznámo 
kam, a ona by tedy pak také rezignovala. (…).8

Prozaik sice pokračuje jako „empirický“ autor i během úvahy o tom, že se bude věnovat 
poutníkově cestě životem, na jejímž konci ho čeká – jako nás všechny – smrt, neboli bude se 
potýkat s vědomím „marnosti života“, aby se otevřela cesta životem „v celé její hloubce a šíři“, 
nicméně cosi simultánně k tomuto prvnímu plánu výpovědi připojuje. Zhruba v polovině 
vstupní expozice od okamžiku, kdy píše „Poutník, co ho znám, pokulhával svou cestou a do 
žádných takových komplikací (viz výše „atraktivita“ románu, P. P.) nevstoupil. Zhola nic 
takového mimořádného se s ním za ta léta nedělo,“9 nejen mění čas poukazující na epický 
odstup, ale přijímá druhou roli, roli autorského vypravěče, který už hlavní postavu vymyslel, 
bude o ní vyprávět a bude nám reprodukovat její myšlení. Spolu s rolí autorského vypravěče 
se i k „empirickému“ čtenáři přidává naše nová role „textového čtenáře“, onoho vnímatele, 
kterého vypravěč oslovuje, obrací se na něho s řečnickými otázkami, staví ho do pozice svěd
ka rozhovorů s Kulhavým poutníkem i do pozice kritického pozorovatele početných citátů 
z antiky, Bible, středověku nebo z doby docela nedávné.

Mnozí badatelé si zvláště po roce 1989 povšimli, že autorský vypravěč v dalším průběhu 
textu, kdy scénicky předvádí své „cestování“ po boku Kulhavého poutníka a reprodukuje roz
hovory s ním (respektive sděluje nám převážně poutníkovy rozporuplné myšlenky), vystupuje 
v roli postavy „přihrávače“, která podněcuje hrdinovu argumentaci ani ne tolik polemicky, ale 
spíše pochybnostmi, dotazy či spíše doplňujícími poznámkami. Povšimli si rovněž záměrného 
nepoužívání přímé řeči oddělené uvozovkami, nýbrž splývání dvou pásem výpovědi – pásma 
vypravěčova a pásma Poutníkova. A to v duchu harmonizujícího až souhlasného vyznívání 
prezentovaných dotazů a odpovědí. Naproti tomu se badatelé méně věnovali naší čtenářské 
roli. Čapek totiž netematizuje Čtenáře v eseji jako postavu, ale to neznamená, že by naši 
vnímatelskou pozici považoval za podružnou. Reproduktivní postoj autorského vypravěče 
(působí jako zprostředkovatel) a současně jeho funkce „přihrávače“ Kulhavého poutníka 
vyžadují od vnímatele jako adresáta celého eseje, aby sám rozlišoval „švy“ mezi řečovými 
pásmy a aby se zamýšlel nad tím, zda Kulhavý poutník není vypravěčovo „druhé Já“, zda si 
nevytvořil jakési „alter ego“, s nímž může vést rozhovor o uměleckých zkušenostech: o čem 
a jak psát, co a jakým způsobem číst.

Po reprodukování dlouhých úvah Kulhavého poutníka o tom, odkud přichází a kam smě
řuje, jak si uvědomuje svou „kulhavost“ v souvislosti s „váháním“, pomalým pozorováním světa 
a rozlišováním dobrých i špatných stránek existence, jak proti sobě staví pragmaticky přizpů
sobivou Osobu a neklidně tvořivou Duši anebo jak nahlíží na rozmanité slabiny i přednosti 
Dětství, Mládí a Stáří, sám coby spisovatel začíná blížit závěru své prózy, vrací se k výchozí 

8 Tamtéž, s. 213–214.
9 Tamtéž, s. 214.
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otázce, co psát. Se sympatií naslouchá hlasu Kulhavého poutníka, že pravdivé umění vzniká, 
když nepíše Osoba toužící po úspěchu, ale Duše znamenající vnitřní život: „Doba, které 
úspěch je měřítkem výkonu, není zrovna vděčnou půdou pro umění. Kdyby měly být hodnoty 
ověřovány jejich okamžitým úspěchem, mnoha dobrého bychom se nedohledali (…). Chci 
knihy, které bych mohl čísti znovu a znovu, a vždy by mně měly co povědět, v čem utvrdit, 
v čem pobídnout (…).“10 Podle Kulhavého poutníka — a také do jisté míry podle autorského 
vypravěče nebo nás čtenářů domýšlejících vztah Duše a kreativity — literatura je součástí 
vnitřního života, ne pragmaticky atraktivní pozice spisovatele ve společnosti ovládané médii.

Ve světle obou esejů používajících beletristické prostředky k otevření početných aspektů 
„psaní“ a „čtení“ — přes rozdílný čas vzniku textů — subjektivita autorská i čtenářská nikdy 
nemizí do ztracena. Subjekt autora se neustále vymezuje vůči subjektu vnímatele a naopak. 
Oba hledají k sobě cestu a děje se tak ve světě ne obecně přijatelných schémat, nýbrž ve světě 
otázek a nejistoty. Díkybohu.

Petr Poslední (* 1945), Doc. PhDr., CSc., literární historik a teoretik, zabývá se srovnávacími 
dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury. Dosud vydal několik 
knižních monografií a syntetických prací z dějin polské literatury. V roce 1997 obdržel cenu 
Polcul Foundation a v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia prezydenta Krakowa.

10 Tamtéž, s. 323.
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AD LIBITUM. 
Mlha nic neskrývá

JIŘÍ STUDENÝ

----------------------------

Roztáčím na začátku úvodního semináře rétoriky v novém semestru žlutý spinner, jehož bílá, 
čočkám podobná světélka umístěná na zaoblených koncích trojice symetrických ramen ještě 
včera radostně blikala. Mezitím se cosi pokazilo (vybitá baterie, přerušený kontakt, těžko 
rozhodnout), přesto i bez kýžených barevných záblesků působí mechanicky prostá hračka 
impozantně. Příslušné ložisko v kovovém středu spinneru minimalizuje tření, takže stačí docela 
nepatrné trknutí jediného prstu a kouzelná trendy věcička sevřená mezi palcem a ukazováčkem 
druhé ruky se ochotně (jakoby bez námahy, prosta všeho úsilí) dává do pohybu. A otáčí se 
překvapivě dlouho, jakkoliv jsme o ní předem věděli, že právě v tom spočívá její nejsilnější 
stránka, její raison d‘être. Můžeme poznat a pochopit, vytrénovat sami sebe tak, abychom se 
dokázali přiblížit pracovní (energetické) účinnosti spinneru? Jakým druhem ložiska je naše 
vlastní osobnost, kolik odporu vytváříme zbytečně? Příroda nejlépe demonstruje svou touhu 
po přímočarosti ve vytrvalém plynutí vodních proudů (paradoxně nejvíce tam, kde voda něco 
obtéká). Bylo by možné ji v tom napodobit a mluvit a psát (vynalézat a budovat) tak, abychom 
o případné překážky neklopýtali, nýbrž jimi naopak posilovali a prohlubovali svůj existenční 
tok? Jistěže sami nejsme ani v nejmenším mechanické hračky, lidský duch si však tím spíše 
nikdy neoblíbí nadměrnou námahu, kde pronikavým vhledem k podstatě přírodních dějů 
můžeme volně plynout s jejich silami. 

* * *

Jistá část pokročilými medicínskými technologiemi získaných poznatků, jež v současnosti 
máme k dispozici o svém vědomí (jeho strukturách a předpokládaném původu) vykazuje 
bez přehánění vyloženě bizarní, téměř přízračný ráz. Ve svém hledání spirituality mimo 
náboženství (searching spirituality without religion) upozorňuje přesvědčený ateista a znalec 
neurologicky podložených forem meditace Sam Harris na fenomén rozdělené mysli (split 
mind), který vzniká jako důsledek přerušení mozkového trámce (husté spleti nervových 
vláken tvořených bílou hmotou, corpus callosum) spojujících naši pravou a levou hemisféru. 
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Z tohoto zřídkakdy prováděného, čas od času ovšem nezbytného chirurgického zákroku se 
vynořuje dokonale rozdvojená osobnost, jedinec s nespojitým duálním vědomím, jehož izo
lované a vzájemně nesouladné obsahy nedokáže jakkoliv integrovat. Harrisova kniha Waking 
Up (první vydání 2014, č. 2017) se přitom zaměřuje především na problematizaci konvenční 
platnosti kategorie subjektu, jejímž meditačním překročením (consciuousness without self) se 
dle autorova přesvědčení teprve vydáváme na autentickou duchovní cestu. V této souvislosti 
je pozoruhodné, že nyní osamostatněné poloviny rozpolcené mysli (každá vzhledem k očeká
vanému funkčnímu zaměření dané hemisféry) se vyznačují vlastní perspektivou, jinak řečeno 
vnímají svět z pohledu první osoby (literárně vyjádřeno v ich-formě), což samo o sobě podle 
všeobecně sdílených koncepcí soudobé neurovědy představuje fundamentální kvalitu vědomí 
jako takového. Jen trochu pozornějšího a kriticky uvažujícího myslitele vzápětí napadá, že přece 
v jakési neodbytné ichformě k nám neustále promlouvají nejrůznější vnitřní hlasy, které nás 
lákají a vábí k nepravostem, okřikují a chválí během pracovního procesu, snaží se nás nabádat 
k laskavosti a péči o druhé, komentují spontánně se vynořující představy, zaujímají postoj 
k našim ne vždy vzorným pocitům a tak podobně, výčet by mohl pokračovat do nekonečna. 
Projevují se takto přechodně odštěpené (nikoliv trvale disociované) aspekty naší dynamicky 
se organizující psychiky, nebo se jedná o relativně samostatné, paralelní osobnosti s vlastním 
(latentním) psychologickým profilem? Když se rozhodneme přestat kouřit, kdo učinil toto 
rozhodnutí a kdo se mu bude (přinejmenším v nejbližších dnech a týdnech) bránit, kdo bude 
koho přemáhat? Když sami sebe přesvědčujeme, že není třeba se něčeho obávat, kdo se v tu 
chvíli bojí, a kdo je naopak statečný, kdo s kým vyjednává příměří, kdo koho volá k odvaze? 
Měl nakonec pravdu Carl Gustav Jung, když chápal autonomní skupiny asociací neboli kom-
plexy coby nechtěné personifikace psychických procesů, jež se nemohou vědomě projevit? 
Měli bychom vývojové aktualizační napětí mezi reálným a ideálním já (real vs. ideal self) Carla 
Rogerse přesunout do plurálu? Také podle matematických modelů kvantové mechaniky se 
virtuální částice periodicky objevují a zase ztrácejí, kvantové fluktuace vakua probublávají 
do hmotné reality, celý vesmír podivně bliká (nebo snad pomrkává?). Neměli bychom tudíž 
vzít za slovo Stephena Wolinskyho, jehož teorie kvantového vědomí předpokládá (na základě 
filosofického průniku současných fyzikálních konceptů, západní psychologie a moderních 
verzí indické advaita védanty), že každý po sobě jdoucí okamžik, každá nová situace (nebo 
její aktuální proměna) vytváří svoje vlastní, kontinuálně diskontinuální já? A konečně, když 
píšeme, kdo rozhoduje o tom, že napsané nám vyhovuje, a komu se vzápětí chce škrtat? Prá
vě s ohledem na všechny tyto a mnohé další potenciálně matoucí, barokně nařasené záhyby 
(Gilles Deleuze) abstraktního teoretického myšlení klademe v praxi tvůrčího psaní důraz na 
posilování charakteru tvůrce. Tedy osobními zkušenostmi podpořenou schopnost spojovat 
nezbytnou vstřícnost vůči spontánně se vynořujícím kreativním obsahům s důkladně vytréno
vanou vůlí integrovat často chaotické pohyby vlastní mysli do sjednocujícího rámce prostor
ného a pružného, tělesně zakotveného vědomí. Jestliže se chci z nějakého důvodu změnit, 
musím disponovat alespoň mlhavým zdáním (alternativní vizí) svého odlišného já. Takovou 
představu lze s jistou extrapolační nadsázkou považovat za vnitřní osobnostní atraktor, který 
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mne uvádí do pohybu. A nejde přitom rozhodně o jednoznačně přímočaré tažení směrem 
k bezproblémové budoucí sebeformě. Proces psychologické transformace se po většinu 
času odehrává nelineárně, takže v něm do sebe opakovaně narážejí mnohé protikladné síly, 
sčítají a zase se v jeho průběhu rozlučují značná kvanta nezpracované, syrové energie, jejíž 
rozpínání si žádá dostatek transparentního prostoru (otevřeného vědomí). Výše naznačená 
ctnost tvůrčího charakteru se nakonec ve svých emočních i behaviorálních aspektech musí 
manifestovat prostřednictvím těla (organismické sebeprožívání, vědomá aktivní činnost). 
Třeba opravdu existujeme (jak tvrdí četní představitelé ezoterické, zejména channelingové 
postmoderní spirituality) ve svých mnohačetných verzích paralelně na řadě odlišných, kvalita
tivně odstupňovaných úrovních skutečnosti (hypotetické paralelní světy?). Sam Harris v tomto 
směru myslím správně dovozuje, že zneklidňující virtualita našich subjektivně pociťovaných 
a konvenčně reflektovaných jáských identit nás mimoděk posunuje za hranice běžné, kulturně 
prefabrikované mysli, která se ve své povrchní izolované sebestřednosti nezná ani k vědomí, 
natož pak k organické jednotě těla. Nutno však podotknout, že plně soustředěn na okruh otázek 
spojených s meditačním zkoumáním podstaty a mezí vědomí se Harris tělesnosti v uvedené 
knize nijak podrobně nevěnuje. Pro nás ovšem představuje co nejhlubší vědomí (uvědomění) 
tvůrcova těla jeden z pilířů kreativního duševního zdraví. 

* * *

Každého literárněvědného pěšáka (tak dobře, poddůstojníka…) vždycky potěší, když některý 
z generálů zavelí k pochybnostem. Mimochodem, když si tu znovu zahráváme s identitami, 
hodí se ještě připomenout na Jungovu teorii komplexů navazující, původně americkou (Hal 
a Sidra Stone), dnes globálně praktikovanou metodu voice dialogu (do Evropy přenesenou Artho 
Wittemanem). Pracuje se v ní s relativně autonomními vnitřními osobami, které se dočasně 
a provizorně (experimentálně) stávají personifikacemi (včetně převážně symbolických jmen) 
obvykle nesourodých až protikladných prvků našeho nevědomí, s nímž se snažíme navázat 
tvořivý kontakt. Takové vnitřní osoby bývají velmi působivé a vlivné (jejich síla vychází z nad 
jiné mocných nevědomých struktur), postrádají však samostatné vědomí. Tím disponuje 
pouze jejich aktuální hostitel, jehož úkolem je takto roztříštěnou a ladem ležící (každá, třebas 
ta nejotravnější vnitřní osoba nám ve voice dialogu nabízí své dary) energii integrovat do 
svrchovanosti vlastního (sebe)vědomí. Nepochybně další příležitost pro zapojení dovedností 
získaných v praxi tvůrčího psaní. Ale vraťme se k Petru A. Bílkovi, jenž si v knize sémioticky 
laděných esejů Cosmogonia. Alegorické reprezentace všeho (spolu s Vladimírem Papouškem, 2011) 
klade zneklidňující otázku, co ve skutečnosti reprezentují akademické výklady literárních děl. 
Jestliže už po několika málo týdnech uplynulých od čtenářského obcování s příslušnou knihou 
(bez ohledu na to, jak intenzivně jsme se zabývali její analýzou) nám z paměti mizí mnohdy 
i podstatné detaily, zapomínáme jména postav a nedokážeme si bez opory textu vybavit scény, 
ve kterých jsme si ještě nedávno libovali, o čem to na svých přednáškách s jakousi samozřej
mou aurou zasvěcenosti hovoříme, čím během seminářů tak přesvědčivě argumentujeme? 
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Profesor Bílek přitom v této nikoliv malicherné záležitosti statečně nešetří ani sám sebe, o to 
důvěryhodněji pak jeho pochybnosti působí. Měli bychom proto pravidelně interpretovat 
své interpretace? Na kterémkoliv stupni velení literárněvědných vojsk jsme vázáni přísahou 
věrnosti textu, ještě než vyrazíme do pole, provádíme pečlivou kontrolu munice. Opravdu ale 
pokaždé všechny nezbytné přípravy zvládneme? Nepřednášíme nikdy rutinně, nespoléháme 
přinejmenším někdy na svoji škodolibě selektivní a rekonstruktivní (sic!) paměť více, než by 
bylo zdrávo? A nakolik popisy konkrétních cvičení praxe tvůrčího psaní adekvátně zastupují 
autentický proces výuky, která je zrodila? Pamatujeme si, co si vlastně pamatujeme? Tak dost, 
mým cílem zde není okázale destruovat literárněvědné (interpretační) myšlení, naopak chci 
znovu upozornit na to, jak hluboce bude vždy každá prezentace literatury (v sémantickém 
a procedurálním kontextu příslušné literární kultury) propojena s jakousi podprahovou, uni
verzální životní kreativitou prostupující veškerá naše rozhodnutí a všechny naše činy. Dialog 
s životem ani na okamžik neustává, život sám přece vede tyto nekonečné rozmluvy, tvoří se 
v dialogu se všemi svými dialogy. 

* * *

Moje třetí básnická sbírka Zase básně (2008, během práce na předchozí, čtyři roky staré knize 
Lotosové zajetí jsem nabyl dojmu, že duchovní praxe dokáže poetické úsilí zcela nahradit, 
omyl!) je uvedena autocitátem All thoughts made by body, mind and language. Rockoví fanoušci 
a znalci zřejmě pochopili, že mají co do činění s parafrází motta a hudebního vyznání členů 
skupiny Rage Against the Machine, booklety jejichž alb pravidelně uzavírala věta All sounds 
made by guitar, bass, drum and vocals. Podobně jako jmenovanou kapelu, v devadesátých 
letech minulého století originálně mixující vlivy hardrocku, metalu, funku a rapu, mne tehdy 
lákala jistá syrovost až surovost výrazu (snad vyvažující mé pomalu končící, místy poněkud 
ortodoxní buddhistické období), která se stupňovala v dalších dvou sbírkách (Myslet jako 
auto, S lotosem za pasem, na trochu jinou notu jsem začal housti až knihou Varných konvic 
sten, 2015). Kromě mé trvalé záliby v razantních písních zmíněného politicky radikálního 
hudebního bratrstva se ovšem jednalo také o variaci na karmickou trojjedinost těla, mysli 
a hlasu, jejichž co nejvědomější součinností vznikají dle nejstaršího písemně dochovaného 
(sútrového) buddhismu všechny obratné (prospěšné) lidské činy. Přijde mi tudíž zvláštní, ba 
podivné, že řada současných praktikujících, o kterých se příležitostně doslechnu nebo s nimiž 
se náhodou setkám, bývá překvapena (pravděpodobně pod vlivem dnes nejpopulárnějších 
tibetských škol, zejména vadžrajánového učení Velké pečeti, mahámudry) skutečností, že tra
dice původních súter klade tak velký důraz na význam těla jako (přinejmenším) vstupního 
meditačního objektu. Meditace zaměřená na poznání a transformaci mysli opravdu předsta
vuje vrcholnou buddhistickou disciplínu (žádné z tibetských učení ostatně tělo neopomíjí, 
možná jen považují jejich současní nositelé za samozřejmé něco, co ve zdejších duchovních 
končinách samozřejmé není), neuzemněná a neklidná, roztěkaná mysl však stěží odhalí svou 
pravou podstatu. Taková mysl nás naopak uvrhne do ještě většího zmatku, ať už jím míníme 
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plíživý duševní rozvrat či nebezpečně zálibné prodlévání u svůdných spirituálních představ 
a naléhavě barvitých symbolů (duchovní materialismus podle učení Chögyama Trungpy). Te
prve integrativním sjednocením těla, mysli a hlasu (jinak též řeči) se otevírá autentická stezka 
k osvobození a dalšímu rozvoji. Prvotními branami (připusťme, že dnes notně zrezivělými) 
do vědomého, tedy skutečně živého a dále oživovaného prostoru těla jsou odedávna naše vnější 
a vnitřní smysly (jestliže si zacpeme uši, vystoupí do popředí vnitřní sluch apod.), mezi nimiž 
dominantní (do určité míry kulturně podmíněnou) pozici zaujímá zrakové pole. Takže když 
se za našimi okny na podzim a ještě častěji v zimě rozprostře po ránu dostatečně hustá mlha, 
těžko se v souladu s doznívajícími kouzly snění ubránit tísnivému (nebo úlevnému?) pocitu, 
že svět zmizel. Běžné zvuky zbavené možnosti ověřit jejich původ nedostupnými vizuální
mi rámci nabývají na tajemnosti, úplně jinak na nás působí také neproniknutelnou mlhou 
prodchnuté ticho. Přesto, mlha nic neskrývá, neviditelné samo o sobě není skryté. Pořád tu je 
šance obnovit po starodávném způsobu šamanských kultur (a šamanskému vidění světa nově 
oddaných jedinců, jejichž počet na Západě překvapivě vzrůstá) prostorovou bystrost a moudrost 
našeho těla, které si kdysi muselo v divočině poradit i za naprosté tmy. Neviděnému lze naslou
chat, vyciťovat jeho přítomnost ze subtilních změn proudění vzduchu, nasávat do zostřeného 
vědomí jeho fluktuující energii a přeměňovat ji v obrazy. Nikdo z nás se přitom nemusí 
zříkat zásadních výdobytků moderní civilizace (chybějící dle vlastního výběru doplňte), aby 
se o něco takového mohl pokoušet. Ostatně, ani kdyby se nic z toho žádnému z dnešních ne
jistých hledačů nepodařilo (prozatím?) realizovat, nic není ztraceno, nepromarnili jsme svůj 
čas. Nesnažíme se slepě napodobovat vždy nějak zidealizované staré dobré časy, na základě 
pradávné inspirace nabíráme svůj vlastní směr. Ačkoliv téměř jistě půjde o značně zdlouhavý 
a vyčerpávající proces, z abstraktních dálek dualistického vyhnanství se k nám konečně vrací 
otevřené, kreativní tělo. 

* * *

Těžko zpochybňovat klíčovou roli emocí v našich životech. Přinejmenším do okamžiku nená
padného prozření, kdy si konečně uvědomíme, že pocházejí z těla. Že jsou tělesnými odezvami 
a reakcemi, které se naše konceptuální mysl naučila kategorizovat z převážně pragmatických 
(komunikačních) důvodů. Právě iniciace a rozvinutí celoživotního procesu mentalizace (tj. 
schopnosti vnímat a sdílet pocity druhých, odhadnout jejich myšlení) představuje zejména 
v psychoanalytických teoriích dětství rozhodující fázi přechodu od raného (vrozeného, sebezá
chovného) narcismu k sociálně zralejšímu jáství. Přesto dál platí, že emoce mimo významový 
rámec svých diskursivních nálepek neexistují, tedy nedisponují žádnou nezávislou, za hranicemi 
kontinuální kreativní interakce tělesných a mentálních funkcí platnou existencí (aktuální snahy 
o zacelení tradičního karteziánského dualismu odráží v angličtině novotvar bodymind). Nelze 
s nimi jednoduše zacházet jako se samostatnými, nomenklaturně danými psychickými předměty 
(fenomenologický přístup, u nás kupříkladu Petr Rezek). Nejeden radikální komentář k této 
problematice zazněl v šedesátých letech minulého století z úst představitelů tehdy populární 
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a vlivné antipsychiatrie, jejíž nejznámější a publikačně nejaktivnější mluvčí (především Ro
nald David Laing, Thomasz Szazs a David Cooper) se mnohdy názorově rozcházejí, nikoliv 
však v důrazu kladeném na autentický prožitek osobního vtělení (ztělesnění, embodiment). 
Také holandský lékař Niek Brouw (Láska, agrese, deprese. Objevování svobody, znovunabytí 
zdraví, č. 2017) si byl dobře vědom limitujícího rozsahu standardní mentalizace a následné 
psychologické kategorizace tělových prožitků (pociťování v tradiční buddhistické termino
logii). Rozhodl se proto dost nečekaně založit vlastní terapeutický přístup na pouhých třech 
základních emocích, jejichž momentálními průniky a kombinacemi vznikají všechny další 
prožitkové stavy. Brouwova psychosomatická triáda láska, agrese, deprese nápadně připomíná 
staroindickou představu tří fundamentálních přírodních sil, takzvaných gun, jmenovitě sattva 
(ve zkratce kvalita pronikavé jasnosti, míru a blaženosti, řekněme láska), radžas (vzrušení 
a hybnost, touha po sebeprosazení, tedy agrese) a tamas (nejnižší energetická úroveň, netečnost 
až malátnost, prostě deprese). Pokud by ale skutečně tímto způsobem postulované organické 
fáze měly mít všeobecnou platnost, našli bychom jejich stopy i v kreativním procesu… bylo by 
něco takového možné? Odvážím se tvrdit, že láska (vnímavé sattvické rozpoložení) ve smyslu 
naprostého zaujetí tím, co právě píšeme, jakkoliv to třeba hned ze začátku (plníme nějaký 
úkol, vnější zadání) nemusí být jasné (sic!), představuje hlavní podmínku úspěchu. Naopak 
svého druhu depresivní stavy se o nás pokoušejí, když tvorba zadrhává a nevíme si v ní s ně
čím rady. Pokud jsme dostatečně zběhlí v příslušné kreativní oblasti, sotva nás takový pokles 
výrazněji zaskočí, už jsme jej přece tolikrát zažili. Někdy stačí psaní na malou chvíli přerušit, 
jindy jsme nuceni vzpírající se téma odložit na delší čas, aniž bychom se snažili nepříjemné 
pocity bezradnosti a selhání ignorovat či potlačovat. Jestliže jsme se během dostatečně inten
zivní tvůrčí praxe naučili otevřeně pozorovat své vlastní energetické cykly, víme bezpečně, 
že v okamžiku, kdy tamasická fáze klesne ke svému maximu, začíná v její hloubce uzrávat 
radžasický vzestup (ustupující jin se dle staročínské Knihy proměn transformuje v narůstající 
jang). Třebaže jde o spontánní přírodní proces, útrpná pasivita ani tak není na místě. Snažíme 
se jen důsledně zachovávat receptivní přístup a hledáme takové doplňkové aktivity (nejlépe 
fyzického rázu), které popsaný vývoj podpoří. Jakmile organismus obnoví svoji energetickou 
rovnováhu na nové úrovni, vracíme se ke zdravě agresivnímu nasazení (mobilizační aspekt 
radžasu) a pokračujeme v práci.

* * * 

Nezpochybnitelná platnost významných listin byla odedávna potvrzována příslušnou pečetí, 
rovněž dokonalé pochopení klíčových duchovních nauk bývalo na posledních řádcích výkladu 
stvrzeno slovem pečeť, většinou v provedení hned trojnásobném. Zapečetíme nyní v těsné 
návaznosti na výše analyzované kreativní guny tyto volné až uvolněné úvahy letmou reflexí 
živlové symboliky, jíž se dnes po staletích ústraní dostává živé pozornosti nejen v západní 
literární teorii (poetika živlů Gastona Bachelarda), ale též ve filosofii (u nás především Zdeněk 
Neubauer, Josef Kroutvor nebo Miroslav Petříček), nehledě na její tradičně silné postavení 



Partonyma (ročník sedmý / číslo 27.-28.)

10
8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

na poli psychosomatické, respektive psychospirituální terapie (nověji třeba kurzy a publikace 
Vladimíra Jelínka, jehož přístup vychází z mírně odlišného čínského pojetí). Jedná se ostatně 
o specifický druh archetypálního imaginativního myšlení (Petříčkovo myšlení obrazem), které až 
do metodologického vítězství novověké vědy spojovalo prakticky všechny známé kultury světa. 
Tím pádem ani současná obliba tibetských léčivých meditací posilujících energii jednotlivých 
živlů a jejich vzájemné sladění (Tenzin Wangyal aj.) nevyhlíží tak překvapivě, natož exoticky 
(Neubauer a jeho žáci zkoumali živlovou problematiku zejména v kontextu západní hermetiky). 
A jak by tedy mohla vypadat aplikace esenciálních kvalit živlů na proces psaní? A na psaní 
esejů zvláště? Učiňme takový pokus i přesto, že z pohledu legendárního stratéga Mistra Suna 
(Třicet šest válečných lstí) půjde o převtělení se do cizí mrtvoly, jinak řečeno o snahu vynést na 
světlo minulé, téměř zapomenuté vědění, využít ho k vlastním účelům a dát mu tím nový smysl 
(parafráze definice této strategie z knihy Toma Bisia Vnitřní síla, č. 2017). Průmětem země do 
různých úrovní počátků a finální realizace textu se dotýkáme všeho v něm pevného, stabilního 
a stabilizujícího, primárně jazykových a kompozičních struktur, v případě esejistiky rovněž 
hodnověrně empiricky (faktograficky) zakotveného tématu, k němuž se autor cyklicky vrací, 
aby ho dalšími reflexemi prohluboval a nově uváděnými informacemi zpřesňoval. Naopak 
vodu bychom mohli chápat jako předobraz adekvátního plynutí textu s jeho proměnlivými 
rytmickými vzorci (jedna z dnes nejpodceňovanějších stránek stylu bez ohledu na žánr), 
přičemž je třeba odmítnout řadou našich i zahraničních učebnic podsouvanou radu nepište 
dlouhé věty (čtenáři prý nemají dlouhé věty rádi, stojíme ovšem vůbec o takové čtenáře?). Oheň 
pak reprezentuje emocionální (tělesně prožívané) aspekty nejenom traktované látky, ale též 
samotného psaní, které se neobejde bez zápalu a svého druhu vášnivého zaujetí, k němuž však 
patří také odvaha vzdát se (očistná funkce ohně?) nepodařených či jinak zbytných částí textu, 
někdy dokonce všeho, co jsme napsali. Pokud jde o zběžně zvolené sémantické projekce vzduchu 
(respektive větru), ocitáme se v neviditelné sféře myšlení, rozbíhavého a prchavého, mnohdy 
bolestně chaotického, což nás zase přivádí k problematice živlových kombinací a vztahů, zde 
k potřebě odpovídajícího uzemnění nežádoucích mentálních turbulencí, ať už máme na mysli 
autorovo duševní rozpoložení nebo nefunkční roztříštěnost textu. Nakonec prostor symboli
zuje vědomí coby inherentní základnu, fundamentální bázi (autorské i čtenářské) pozornosti, 
z hlediska tvořivé mysli vždy nějak přítomný a s různou měrou intenzity vnímaný zdroj všeho 
kreativního dění. A protože právě v prostoru vědomí se nakonec všechny fenomény dříve 
či později rozpustí, zanechme v něm nyní rovněž tyto neúplné živlové variace. Zmiňované 
esenciální kvality živlů přitom nadále nechápejme jen látkově, ale spíše jako kreativně bohatá, 
všepronikající sémantická pole. 

* * * 

Žádná pečeť není dost silná na to, aby nemohla být za jistých pozměněných okolností přece 
jen rozlomena, na světě nenajdeme takovou moudrost, jíž by nebylo třeba čas od času nově 
vyložit. Metaforické myšlení bychom proto neměli (jak se tomu občas stále děje v některých 
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obzvláště přísných vědeckých kruzích) omezovat na jakési doplňkové, v zásadě zbytné sym
bolické projekce. Žádný obraz není pouhým poetickým zrcadlem, konkrétní vizí uchopená 
(ztvárněná, tedy již nějak poznaná) skutečnost se skrze jí transformované vnímání (bazálnější 
úroveň pro začátek jakéhokoliv bádání nemáme, ani v přírodovědě ne) posunuje a znovu otevírá. 
Která z důmyslně konstruovaných ložisek, jimiž jsme kdysi s oprávněnými nadějemi opatřili 
soustrojí kulturní evoluce, po letech ledabylého užívání drhnou a brání nám v koordinova
nějším, efektivnějším pohybu? Jakými ložisky jsme se časem stali my sami, nezarezla mezitím 
také lidská osobnost? Jestliže budeme pojímat svůj život jako cestu poznání (doporučeno), 
neobejdeme se bez zdravě ambiciózního vědeckého zkoumání všech životních oblastí, sebe 
samých nevyjímaje. Takovou vědu musíme i nadále chránit před militantním, vždy nějak 
ideologicky zabarveným iracionalismem, nikoliv však před náročnou a smělou (kritickou, dle 
Georga Herberta Meada) imaginací. 

Text pochází z připravované knihy Mlha nic neskrývá. Další eseje o tvůrčím psaní.

Jiří Studený (* 1960), básník (nejnověji Varných konvic sten, 2015; jako Dr. Krejzyberd) a ese-
jista. Je zastou pen v Antologii české poezie II. díl (1986–2006). Naposledy vydal Povytažený 
dráp. Eseje o tvůrčím psaní (2016). Kniha navazuje na Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe 
tvůrčího psaní (2010).
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Tvar Jiráskových Skaláků

FRANTIŠEK VŠETIČKA

----------------------------

Jiráskův vstup do literatury je svým způsobem obdivuhodný. Roku 1871 otiskuje ve Světo
zoru svou první báseň, to má rovných dvacet let. A za dva roky nato, jako dvaadvacetiletý, 
začíná psát svůj první román, který dokončí v dvaceti třech letech. Jsou to Skaláci, jež knižně 
vyjdou roku 1875. V daném případě nejde jen o brzký vstup do literárního světa, poněvadž 
ten má společný s  jinými vrstevníky a následníky. Daleko závažnější je skutečnost, že do 
tohoto světa vstoupil poučen a patřičně rozhleděn, a to nejen po historickém materiálu, 
ale také s nemalým vědomím o tom, jak rozměrný románový text zvládnout a dovedně 
vystavět.

Román zachycuje jedno z posledních selských povstání, k němuž došlo na Náchodsku 
a v jeho širším okolí roku 1775 za vlády Marie Terezie. Oba příslušníci Skaláků, otec i syn, 
sehráli v přípravách na toto povstání a v něm samém nemalou roli.

Alois Jirásek vtiskl svým Skalákům podobu architektonické triády, rozvrhl je do tří částí 
(podle něho knih), jež označil příznačnými názvy. Tituly jednotlivých částí mají divergentní 
ráz, probíhající od jednotlivce (Salva guardia) přes příslušníky rodiny (Skaláci) až po povstavší 
hromadnost (zastoupenou metaforickým označením Bouře).

Jednotlivé části architektonické triády jsou navzájem spjaty také dílčími námětovými prvky, 
jedním z nich je pokus o zneužití dívky ze Skalky. Poprvé nastane tato situace ve 4. kapitole 
první části, kdy mladý kníže Piccolomini pronásleduje Marii Skalákových. Znovu týž Picco
lomini ve 4. kapitole druhé části stíhá Lidku ze Skalky. V 11. kapitole třetí části se pokouší 
této dívky zmocnit správce Plhovského dvora, bývalý komorník mladého knížete. Všechny 
tři pokusy končí pro uchvatitele nezdarem, v prvním případě se však uzavírá tragicky, smrtí 
pronásledované. Josefem Parillem Piccolominim a jeho komornickým nohsledem román 
začíná, vzápětí nato musí Skaláci za kruté zimy uprchnout ze svého statku – Jirásek tak své 
dílo zahajuje pochmurně, tragicky, což odpovídá jeho celkovému charakteru.

Jinou triádou, korespondující s architektonickou triádou, navíc ideově závažnou, je trojí 
pokolení Skaláků, kteří se různým způsobem staví k panskému násilí. Děd Skalák, svým přesvěd
čením český bratr, přijímá panské příkoří s krajní pasivitou. Otec Mikuláš Skalák se rozhodne 
bránit individuálním činem, postupuje na vlastní pěst, nakonec je chycen a popraven. Jeho 



Kontemplum

11
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

----------------------------

syn Jiřík smýšlí již jinak, svým předstíraným bláznovstvím podněcuje ujařmené ke kolektivní 
vzpouře, jíž se posléze účastní. Aktivita rodu Skaláků je tak v románě gradačně vystupňována.1

Další korespondující triádou je skutečnost, že Skalku, výchozí a nejzávažnější prostor, obývají 
v  románě postupně tři osadníci – nejprve Skaláci, pak Baltazar Užďan a nakonec mladší 
Kropáček. 

Mezi první a druhou částí románu dochází přitom k syžetovému přeryvu v podobě šesti 
let: „Juž šest let minulo, co stará Markéta s Lidkou do starého dvorce zavítaly, a od těch dob 
se mnoho, přemnoho změnilo.“2 Šest let musí uplynout, aby malý Jíra a děvčátko Liduška 
dospěli. Oba se potom stávají, zejména Jiřík, protagonisty díla.

Obdobný přeryv se objevuje také na konci románu. Závěrečná kapitola sestává ze čtyř 
podkapitol, z toho čtvrtá tvoří Nachgeschichte. Tato Nachgeschichte je od předchozích pod
kapitol oddělena shodným časovým předělem šesti let.

První část Skaláků je nejen výrazně temporálně oddělena, ale zahrnuje rovněž dvě ret
rospektivní kapitoly, v nichž je čtenář obeznámen s minulostí hlavních postav. První z nich 
představuje 3. kapitola, v níž autor podá historii rodu Skaláků od roku 1627. Druhá retrospek
tivní kapitola je kapitola 9., v níž Jirásek vylíčil prehistorii salakvardy Baltazara Užďana. Obě 
kapitoly by mohly být považovány za opožděnou Vorgeschichte, od níž se liší tím, že nemají 
střídmý (telegrafický) charakter, ale jsou naopak dějově rozvedeny.

Jinou stavebnou otázkou románu je jeho prostor, jehož základní rozvržení má vertikální 
charakter. Představuje jej statek „na skalce“, který se nachází nahoře, a s ním spjatá chalupa 
„v olšinách“, jež je dole. Skalka je výchozí prostor, kde zpočátku žijí Skaláci; později je spjata 
s Baltazarem Užďanem, jemuž panstvo opuštěný statek na Skalce nakonec postoupí. Olšiny jsou 
pak závažné tím, že se zde seznámí Lidka s Jiříkem Skalákem. Obě místa k sobě nerozlučně 
patří, tvoří vertikální prostor, jenž je spojen úzkou, téměř neviditelnou stezkou. Vedle tohoto 
vertikálního prostoru se románový děj odehrává i na jiných místech (např. v Maternici), ale 
Skalka spjatá s Olšinami tvoří i nadále stěžejní prostorovou osu, která postavy neustále i po 
letech přitahuje. 

Vertikální prostor není ovšem ve Skalácích důsledný, neboť nezdařená selská rebelie za
sáhne do osudů postav a také do míst jejich setrvávání. Skaláci, přesněji Jiřík a Lidka, spolu 
s Baltazarem Užďanem zachraňují ve finále svůj život a lidskou důstojnost útěkem do Kladska. 
Dosavadní vertikála, stále nabourávaná a ohrožovaná, se v závěru proměňuje v útěkovou 
horizontálu (a po mnohých letech v nezbytnost návratu).

Olšiny, místo přifařené ke Skalce, mají charakter loci amoeni, líbezného místa. Malá chalupa 
je pokryta došky a cestička k ní je zarostlá trávou. Vedle chaloupky se k nebesům vypíná starý 
ohromný javor. Kolem teče řeka a prostírá se lučina. Celé místo tvoří stinné zákoutí, takže 
když se na něm Lidka ocitne, cítí se zde odloučena od celého světa.

V Olšinách dojde k nečekanému a závažnému setkání Lidky s Jiříkem. Jinochovy osobní 
dispozice odpovídají charakteru líbezného místa – jeho hra na cimbál a dojímavý zpěv s místem 

1 O této triádě Jan PETRMICHL: Vznik a význam Jiráskových Skaláků, Nový život 1, 1951, č. 8, s. 1230.
2 Cituji z 2. vydání – JIRÁSEK, Alois: Skaláci, Praha, J. Otto 1890 (Al. Jiráska sebrané spisy, sv. 4).
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plně souzní. Není to ovšem jen místo milostného sblížení, ale také prostor, kam Jiříkovi „před
kové prchávali, kde v čas pronásledování skrývali své posvátné knihy“.

Román se z hlediska slohového odehrává v době rokoka. V díle je několik scén odehrá
vajících se na náchodském zámku, na lovu pořádaném náchodskou šlechtickou společností, 
avšak spíše než toto prostředí, ponejvíce charakterizující a dokreslující, má rokokový ráz locus 
amoenus. Jde o nepochybný paradox, neboť rokokové rysy zde nemá šlechtické prostředí, ale 
selské. Je to dáno i tím, že Olšiny, jak už jejich název napovídá, jsou spjaty s přírodou, která 
je zhýčkané a zdegenerované šlechtě nejen cizí, ale přímo nepřátelská. Selské rokoko je tak 
postaveno proti společenské třídě, která tento sloh ztělesňovala a částečně i žila, popřípadě 
měla žít.

Locus amoenus se objevuje především v druhé části (její 1. kapitola se jmenuje V olšinách), 
v třetí části, konkrétně ve 4. kapitole, dochází pak k architektonickému skluzu – kapitola se 
poprvé štěpí do dvou podkapitol. Jde o kapitolu, v níž Jiřík zbije mušketýra a povzbudí tak 
robotující. Dějové přesuny z jednoho prostředí do jiného byly v románě už dříve, Jirásek je 
obvykle naznačoval pomlčkou za odstavcem. Podruhé se architektonický skluz projeví v 8. ka
pitole třetí části, která je rovněž rozvržena do dvou celků, což se posléze odráží i v podvojném 
titulu kapitoly: Blázen – U dvora (zdvojený název kapitol se posléze opakuje ještě dvakrát). 
V kapitole 5.–7. ke skluzu nedochází, je to jakýsi klid před bouří. Počínaje 8. kapitolou se 
všechny zbývající (až na jednu) štěpí do většího počtu podkapitol.

Největší počet podkapitol zahrnuje kapitola 11., celkem šest – důvod této četnosti je dán 
námětem, začíná v ní povstání; název kapitoly zní: Bouře. Příznačným rysem těchto podka
pitol je jejich různý rozsah, což bezprostředně souvisí s probíhajícími bouřlivými událostmi 
a s proměnami místa děje.

Román končí útěkem protagonistů do sousedního Kladska, během něho na postřelení 
zemře Baltazar Užďan a jeho věrný kůň (v první podkapitole poslední kapitoly). Jeho smrt 
má obecnější dosah – tak, jak byl on poražen, je potlačeno a rozmetáno i selské povstání.

Mortální finále uzavírá román a jeho třetí část. V tomto směru má svou paralelu v poslední 
kapitole druhé části, v níž dochází rovněž k tragické smrti – je oběšen vzpurný Mikuláš Skalák. 
Jeho smrt je jednou z jisker, která podnítí povstání.

Zcela na konci uzavírá Jirásek románový děj kódou, ve většině vydání je označena jako 
doslov, v němž promlouvá sám autor. Svůj projev pronáší přesně po sto letech od událostí, jež 
v románě vylíčil. Zcela závěrečná slova znějí: „Sto let! Otcové vytrpěli, potomkům uvolněno. 
Však nejsou bez úkolu, bez povinnosti k národu. Majíť jeho jádrem a silou býti. – Kéž jsou 
toho vždy pamětlivi!“

V této souvislosti třeba dodat, že Jirásek druhé vydání Skaláků z roku 1890 přepracoval 
a dal mu tak konečnou podobu. Vypustil celou jednu kapitolu (13. kapitolu druhé části, 
nazvanou U hrobů) a odstranil řadu vět a odstavců, převážně statického a mnohomluvného 
charakteru. Výše citovaný závěr kódy v prvním vydání z roku 1875 kupř. zněl: „Sto let! Otcové 
vytrpěli, potomkům uvolněno. Však nejsou bez úkolu, i oni mají bojovat; stali se bojovníky 
národa, jehož jádrem a silou být mají. Nechť nikdy tedy nezapomenou povinností svých, tak 
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aby dějepisec příštích věků zaznamenati mohl: – Bojovali statečně a obětivě za blaho a svobodu 
národa a tak i lidstva.“

Jirásek svůj román rovněž zarámoval, a sice scénou útěku před nepřítelem. Na začátku 
Skaláci utíkají před odvetou ze strany knížete Piccolominiho. Ve finále pak Jiří Skalák a Bal
tazar Užďan prchají před pronásledujícími husary do Kladska. Přírodní kulisa je v obou 
případech stejná – útěk se odehrává v zimě, sněhová vánice zametává stopy po prchajících. 
Zarámování zimní scenérií koresponduje přitom s drsným až tragickým námětem díla. Za
rámování tohoto druhu je zarámování kinetické, které zdaleka nepatří k běžným stavebným 
prostředkům.

Jiráskovi Skaláci tvoří architektonickou triádu, což je v jeho díle jistou předzvěstí, neboť 
k triadickému členění se později často uchyloval. Už Maloměstské historie sestávají ze tří no
vel – z próz U rytířů, Na staré poště a z Filozofské historie. Velké husitské cykly jsou rovněž 
triadické – Mezi proudy, Proti všem a Bratrstvo, nedokončený Husitský král měl být také 
trilogií. Trojice vytvářejí i Jiráskovy hry s husitskou tematikou o třech Janech – Jan Hus, Jan 
Žižka a Jan Roháč.

Typologicky má Jirásek ve svém raném období nejblíž ke Karolíně Světlé. Sám si toho byl 
plně vědom, v lednu 1886 autorce Vesnického románu napsal: „Jestliže jsem přilnul k vesnic
ké povídce a v dějepisné ku století 18. a k dobám našeho prvního probuzení, k tomu mnoho 
přičinily Vašnostiny úchvatné práce.“3 Spojitost mezi oběma prozaiky je i morfologická, oba ve 
svém díle vytvářejí výrazný vertikální prostor. Světlá zejména v Kříži u potoka, v němž rodina 
Kobosilových žije na vrcholku skály, kdežto Potočtí na jejím úpatí. Obě tato místa jsou spjata 
potokem, který pohání dolanský mlýn a na jehož břehu se tyčí pověstný kříž. Obdobný verti
kální prostor uplatnila Světlá také v povídce Lamač a jeho dítě. Začínající Jirásek má shodné 
prostorové vidění, s největší pravděpodobností podnícené autorkou Nemodlence. 

Alois Jirásek měl nejen své vzory, ale také odpůrce, k těm nejtvrdošíjnějším patřil F. X. Šalda, 
jenž v roce spisovatelova skonu právě o Skalácích napsal: „Ale ovšem metodou své práce jsou 
Skaláci dílo konvenční, které nutno zařadit do tradice walterscottovské. Konvenční jsou jeho 
postavy, konvenčně rozvrženy světlo a stín, líbivě konvenční je i kompozice.“4 Skloubenost 
a vzájemná umocněnost všech zmíněných stavebných prostředků dává ucelený literární tvar, 
který emotivně působí. Co je kupř. konvenční na vertikálním prostoru, na architektonickém 
skluzu, kódě a kinetickém zarámování? Kde všude se tyto prostředky nacházejí, abychom je 
a další mohli označit za konvenci? Otázky, na něž F. X. Šalda nedává žádnou odpověď. Primární 
je vždycky vnitřní a vnější ucelenost a propojenost díla, pak už nejde o líbivou konvenci, ale 
o působivý strukturovaný celek. A tím Jiráskovi Skaláci nepochybně jsou.

3 Polemika s dobou, uspořádal J. ŠPIČÁK, Praha, Odeon 1969, s. 91.
4 ŠALDA, F. X.: Alois Jirásek čili mythus a skutečnost, Šaldův zápisník 2, 1929–1930, s. 245.
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František Všetička (* 1932) je literární teoretik, beletrista a překladatel. Jako teoretik se zabývá 
poetikou literárních děl, zejména jejich kompoziční výstavbou. Vydal devatenáct odborných 
publikací, bibliografie jeho tvorby je obsažena ve sborníku Architektura textu (Praha, Verbum 
2012), jenž byl vydán k jeho osmdesátinám.
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Zpětně to dává smysl

Rozhovor s Pavlem Barešem

LUKÁŠ VAVREČKA

----------------------------

Tématem tohoto čísla časopisu jsou stroje a šílenství. Ve svém románu Projekt 
Kronos jsi dal velice výrazný prostor jak technologii – v tomto případě mluvme 
rovnou o umělé inteligenci –, tak tematizaci psychické choroby. Zajímá mě, co tě 
k tomu vedlo. Byl to pro tebe tak silný příběhotvorný prvek? 

Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo přemýšlet nad tím, proč jsem se při psaní PK dostal 
k takovým tématům. V rámci první knížky jsou oba tyto náměty – umělá inteligence 
a mentální choroby – ještě přiměřeně upozaděné, týkají se víceméně jen tří vedlejších 
postav: pronedostatekpřesnějšíchtermínů supersociopata Gasze; agenta Davida 
Foxe, který bere prášky kvůli svému PTSD; a jeho asistenční umělé inteligence JINX. 
Ty všechny v jedničce stále ještě tančí spíše na periférii dění. Bavily mě ale natolik, že 
do dvojky jsem jim vyboxoval mnohem více prostoru, a tak i tato témata se v ní řeší 
mnohem víc. To pro mě samozřejmě znamenalo hodně studia: kvůli psaní druhého dílu 
jsem si načetl spoustu věcí o duševním zdraví, psychických poruchách, hypnoterapii, 
filozofii morálky i umělé inteligenci, a ten proces je vždycky neuvěřitelně obohacující. 
A většinou končí zjištěním, že i tu nejšílenější fantazii, jakou jsem si chtěl do knížky 
vymyslet, už někdo přinejmenším někde v labu dávno provádí.

Spatřuješ coby autor literární fantastiky nějakou souvislost mezi oběma tématy? 
Teď myslím jednak obecně v žánrovém světě, jednak v rámci své aktuální nebo 
budoucí tvorby.

Myslím, že 9 z 10 epizod seriálu Black Mirror za mě tuhle otázku zodpoví lépe než já sám.

Jaké jsou tvé pohnutky k tvorbě dystopie? Cítíš osobní potřebu coby autor (čili 
nezanedbatelný influencer nemalé skupiny čtenářů) upozorňovat na společenská 
nebo kulturně-politická rizika? Jsi ve své podstatě didaktický, nebo jsi zaznamenal, 
že jsou dystopie zkrátka trendy?
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Projekt Kronos nevznikl tak, že bych si řekl chci psát dystopii. Vznikl tak, že jsem chtěl 
psát nějaký příběh o nějakých postavách. Je snadné se zpětně na Kronos podívat a říct, 
o čem je: např. je to příběh o světě, který se teprve vzpamatovává z hrůz jedné války 
a zároveň už se takřka řítí do další; příběh o světě, ve kterém se stará generace pokouší 
na válku zapomenout, zatímco mladá ji uctívá, protože je to to jediné, co skrze své 
rodiče poznala; příběh o postavách, které jsou ochotny jít proti proudu kvůli vlastní 
ideji vyššího dobra; studie postav, které si všechny do jedné prožily trauma a každá po 
svém se s ním srovnávají... Jen se to prostě nějak přihodilo, že první setting, který mě 
pro takový příběh napadl, byla dystopie. Ale ano, zpětně to dává smysl. Psát dystopie 
znamená – laicky řečeno – studovat pohnutky lidského zla. A to mě baví. 

Co pro tebe znamenají literární tendence v rámci fantastiky? Do jaké míry jsi 
ochotný se řídit čtenářskou poptávkou? Psal bys vampýrskou ságu, kdybys býval 
se psaním začal o pět, šest let dříve?

Přiznám se na rovinu, ty jdou mimo mě. Pro mě je psaní takovým zázrakem proto, 
jak úžasnou shodou náhod se mi jeví: vždyť jaké jsou šance, že si sednu za počítač, 
napíšu šest set stránek dlouhý román dle svých představ, přesně takový, jaký by podle 
mě měl být... A líbí se tolika lidem? To je fantazie. 

Velké množství autorů, kteří koketují s tvorbou dystopií, zároveň sklouzávají až 
přes hranice postapokalyptické tématiky. Jak je to u tebe, lákalo by tě tuto hranici 
překročit? A jak by se to projevilo na práci s duševním stavem tvých postav, po-
případě na vyspělosti strojů?

Kdybychom si chtěli hrát na žánry, Projekt Kronos by byl i postapo. Součástí jeho 
historie je nedávná, ničivá nukleární válka, takže technicky vzato si tu kolonku může 
odškrtnout. Ale já si na žánry hraju nerad. Samozřejmě, ty kolonky jsou si velmi 
blízko: obě vypráví příběhy o lidech zahnaných do krajních mezí v nehostinných 
světech. Ale dystopie dává autorovi snazší výchozí bod pro představení lidského zla, 
které narozdíl od postapa (v rámci běžných přístupů k žánru) nepramení z nutnosti. 
To mi na ní vyhovuje. Samozřejmě, že ve vyprahlé radioaktivní pustině se snadno 
vymýšlí postavy, které dočista přišly o rozum. Ale není zajímavější takové postavy 
hledat ve světě, který je podobný tomu našemu?

Velice záhy na to, co vyšel tvůj knižní debut, ses ocitl jednak vedle zavedených 
autorů české literární fantastiky (a stal se tak jejich kolegou), jednak vedle autorů, 
kteří mají za sebou také právě jednu knihu, ne-li teprve na její vydání čekají. Jak 
hodnotíš tyto dvě autorské skupiny? Jaké v nich panují vztahy či atmosféra? 

Víte, to by bylo na dlouhé povídání – a vlastně si ani nejsem jistý, jestli bych na takové 
povídání byl vůbec dostatečně informovaná osoba. Je rozhodně pravda, že to zpočátku 
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bylo všechno trochu (pro nedostatek české slovní zásoby) overwhelming. Ale našel 
jsem si jednoduchý způsob, jak tou autorskou komunitou proplouvat: nehledám v ní 
autory, hledám v ní přátele. A těch jsem našel v obou skupinách spoustu. 

Které žánrové autory máš nejraději? Mohou být samozřejmě i zahraniční. Popřípadě 
kterých děl si nejvíce ceníš? Patří mezi ně ta, kde se hlavní zřetel bere na typ a mecha-
nismy společnosti, případně na osud jedince, nebo na technologický pokrok?

Občas zvažuju, že začnu zase číst jenom proto, abych na tyhle otázky měl co odpo
vídat. Já jsem totiž mizerný čtenář. Od svých patnácti mám ve zvyku číst tak jednu 
knížku za půl roku, ačkoli ano, teď jsem se trochu rozjel kvůli Autorskýmu Bloku. Já 
zkrátka moc nerozlišuji mezi knihami, seriály, filmy. Hledám příběhy. Takové, které 
mě zvládnou bavit a zároveň mi předat myšlenku. To třeba teď aktuálně znamená, že 
jsem nedokoukal Maniac, ale už jedu druhou sérii The Good Place a totálně to žeru. 

V poslední době se nejen v rámci youtubového kanálu „Autorskej blok“ stavíš 
do role literárního kritika, recenzenta a zároveň jakéhosi lektora tvůrčího psaní. 
Jak to ovlivňuje tvůj náhled na literaturu a na vlastní psaní? Nechybí ti interakce 
s cílovou skupinou, ke které promlouváš? Neuvažoval jsi io tom, že bys (byť třeba 
s kolegy) vedl nějakou příležitostnou tvůrčí dílnu? 

Určitě ne kritika, to vůbec není pointa toho pořadu. Můj pořad na Autorským bloku 
je právě svého druhu literární workshop, dalo by se říci? Alespoň něco na půl cesty 
k němu. Nesedíme u toho s ostatními kolem jednoho stolu, ale ta videa slouží jako 
případové studie chyb, kterých se člověk při psaní může dopustit. Je to vlastně takové 
mozkové cvičení, které se snažím mladším aspirujícím autorům předat: hledat na 
všem chyby, abyste je pak nemuseli dělat sami (jakože, teda, stějně budete, vždycky, 
a uvidíte je hned, jak vaše knížka vyjede z tiskárny, ale tak...). Diskuze pod videi nám 
slouží jako prostor pro dotazy a rozvádění jednotlivých témat – a tím jsme u té inte
rakce s cílovou skupinou. Samozřejmě, ten projekt pořád rozjíždíme a protože jsme 
aktivně píšící autoři, nemůžeme si dovolit mu věnovat všechen čas. Ale právě onen 
kontakt s našimi čtenáři i jiným způsobem než jen přes naši vlastní tvorbu, je jeden 
z hlavních důvodů, proč jsme se do toho pustili.

Pavel Bareš (* 1994). Spisovatel a frontman rockové kapely The Jay. V roce 2017 vydal úspěš
ný románový debut Projekt Kronos. Vedle psaní a zpěvu v kapele se věnuje youtubovému 
kanálu Autorskej blok.

Lukáš Vavrečka (*1987) je básník a prozaik, zakladatel a mezi lety 201215 šéfredaktor lite
rárního čtvrtletníku Partonyma. Je autorem knih např. Alibi na příští noc (2014) nebo Ztrace-
ná generace (2017). Živí se jako technický redaktor a příležitostně také jako jazzový pianista.
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