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Sibérie

LUKÁŠ BOČEK

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

„Vy jste její příbuzný?“ zeptala se záchranářka, když spěšně zajela do sanitky s dívkou 
na nosítkách.

„Ano – jsem,“ odpověděl zjevně vylekaný muž stojící poblíž, aniž by si uvědomil, 
že stejnou informaci zopakoval dvakrát za sebou.

Zdravotnice jej pobídla, aby nastoupil do vozu, a muž bez přemýšlení uposlechl. 
Následně zavřel dveře před skučícím vichrem, pro který venku téměř nebylo slyšet 
slova a kvůli kterému se všechno vybavení sanitky třáslo, jako by se živel snažil pro
bojovat skrz tenké stěny dovnitř. 

Zdravotnice v rychlém sledu připojila pacientku na monitorovací přístroj, ze 
skříňky nad hlavou vyndala injekční stříkačku a jedním přesným, po léta nacvičova
ným pohybem její obsah vyprázdnila do pravého stehna nehybné dívky pod sebou.

„Teď se dívejte,” pokračovala, když z nejbližší přihrádky vytáhla gumový nástroj, 
který muž dosud naživo neviděl. „Tohle je ambuvak. Potřebuji od vás, abyste ho udr
žoval ve stejné poloze a každé tři vteřiny jej stlačil. Je to nutné, aby pacientka mohla 
bez problémů dýchat.“ Celý postup mu poté několikrát názorně předvedla.

„Chápu. Proč to ale chcete po mně?“ zeptal se muž nervózně. 
„Abyste rozuměl – to, o co vás tu teď žádám, je za běžných okolností samozřejmě 

moje práce. Uvnitř ale zůstal ještě další pacient a mí kolegové se bůhvíproč zdrželi. 
Nemůžu ho tu jen tak nechat,“ vysvětlovala. „Ničeho se ale nebojte – pokud budete 
během jízdy potřebovat s čímkoliv pomoci, stačí se obrátit na řidiče.“

Muž přikývl.
Nato mu zdravotnice předala vak, a ještě než odešla, ze skříňky vytáhla pár mod

rých ochranných rukavic. Muž si je začal trochu nemotorně nasazovat.
„Půjde vám to lépe, když si vyhrnete rukávy,“ nabádala jej už z otevřených dveří 

a větrem rozevláté vlasy jí při tom šlehaly do obličeje.
Muž na moment odložil ambuvak stranou a odhalil své paže až k loketním jamkám. 

Záchranářka jej u toho pozorovala, jako by na splnění jeho zdánlivě banálního úkolu 
závisel osud dívky na lehátku.
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„Pěkné tetování. To je od Muncha, že?”
Muž byl její otázkou překvapený. Intuitivně se podíval na své předloktí, jako kdyby 

na něm měl nalézt něco nečekaného, a poté opět jen přikývl.
„Mám ten obraz ráda. Jen by mě ten protáhlý obličej po ránu možná trochu děsil – 

tedy za předpokladu, že by měl být pokaždé tím prvním, co toho dne uvidím,“ dodala, 
a aniž by muži poskytla čas na odpověď, zabouchla za sebou dveře.

Z toho, co bylo vidět skrze malé okno, které oddělovalo lůžkovou část sanitky 
a kabinu řidiče, muž usuzoval, že zdravotnice ve stručnosti vysvětluje svému kolegovi 
současnou situaci. Brzy nato zmizela v okolní tmě a vůz se rozjel.

Muži se v tu chvíli začal překotně zvyšovat tep. Ani za mák nemohl uvěřit současné
mu sledu událostí – tohle se přece ve skutečném světě odehrávat nemohlo. Nebo snad 
ano? Nebyl na to připravený. Přesto se pokusil co nejrychleji koncentrovat na svěřený 
úkol. Co tři sekundy stlačit ruční resuscitátor a udržet tak při životě dívku pod sebou.

Tu dívku, kterou ani v nejmenším neznal.

Jakmile se alespoň částečně adaptoval na aktuální situaci, poprvé si pacientku zblízka 
prohlédl. Její postava byla útlá a její jemný obličej, orámovaný černými vlasy, po
hledný. Na první stránky obrázkových časopisů to krása byla možná trochu všední 
či neokázalá, ovšem nebyl o ní pochyb. Nic na ní neměnilo ani unifikované formální 
oblečení, jež neodpovídalo jejímu věku. 

Muž z dívky nespouštěl zrak a k vlastnímu překvapení shledal, že ho čímsi přita
huje. Současnému sledu událostí navzdory. 

Fascinovala ho zejména měkkost, s jakou se nadzvedával její hrudník. Kromě toho 
si nemohl nevšimnout, že pacientka má, zřejmě kvůli nějakému výkonu, který musela 
před pár okamžiky provést záchranářka, rozepnutou horní část své halenky. Naskýtal 
se tak úzce ohraničený výhled na kůži mezi jejími ňadry.

Muž si byl vědom, že by něčemu takovému neměl věnovat žádnou pozornost. Přesto 
zaujatě sledoval bezbranné tělo pod sebou a srdce se mu nepřirozeně rozbušilo. Kdyby 
sanitka stála, možná by byl jeho zběsilý tlukot i přes sílící vichr tam venku slyšet. Bum 
– bum, bum – bum, ozývalo by se v těžkopádném rytmu do prostoru zas a znovu, až 
by se tlukot probojoval přímo do mužových myšlenek a ohlušujícím způsobem docela 
nahradil poslední zbytky jejich racionality. Teď se přece musí soustředit. Na blízkost, 
jaká mezi nimi panuje, musí co nejdříve zapomenout, přesvědčoval sám sebe. V klidu 
ovšem zůstat nedokázal. 

Jeho tělo brzy zachvátil pocit, že ze sanitky někdo odsává veškerý vzduch, a nadto 
jej dráždilo ostré stropní světlo. Ve voze mu najednou bylo podivně těsno a neútulně. 
Nepřestával dívku sledovat a čím dál více se v něm kondenzovalo tušení, že se chystá 
udělat něco, čemu už nedokáže zabránit.

Nadechl se tak hluboce, jak to jen šlo, a na vteřinu zavřel oči. Něco uvnitř pak 
rozhodlo za něj: strhnul ze sebe gumové rukavice a volné prsty začal sunout k dívčinu 
hrudníku. Jen o chvíli později se ukazováčkem dotkl lemu její halenky.
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Sanitka se zatím nepřestávala otřásat, až se zdálo, že se snad pod koly hýbe samotná 
zem. Dívka přesto dál zdánlivě uvolněně setrvávala na místě, jako by zde snad ani 
nebyla. Mělce se nadechovala, ještě mělčeji vydechovala a všechny vjemy sklouzávaly 
po povrchu jejího těla pryč do vzdálených míst, o jejichž existenci zřejmě věděla jen 
ona sama.

Jak muž po chvíli zjistil, její tělo navzdory okolnostem podvědomě zareagovalo na 
jeho doteky. To jeho sebevědomí navedlo směrem, jakému se dosud snažil vyhnout – 
pacientce jedním neohrabaným pohybem částečně vyhrnul sukni a přesunul se blíž.

„Pořádně se tam vzadu držte!“ ozval se ve stejný okamžik plným hlasem řidič.
Muž sebou leknutím trhnul a okamžitě stáhl ruce k tělu. Celého ho uzemnila bo

davá panika, jako kdyby se měl okolní svět ve vteřině rozpadnout na kusy. Prostoupil 
jím tak ohlušující pocit viny, že na okamžik nedokázal vnímat nic jiného. Nejraději 
by v tu chvíli byl kdekoliv jinde, klidně i vyvrhnutý na kraji silnice. 

Přerývavě oddychoval a snažil se uklidnit. Náhlá pauza se jevila jako znamení: 
dívka potřebovala pouze jeho pomoc, nic jiného. Vše ostatní nebylo správné, o tom 
nebyl pochyb. Muž si však uvědomoval, že jejich společný čas se blíží ke konci, a to 
v něm umocnilo potřebu věc co nejrychleji dokončit. Ačkoliv se kvůli tomu zvyšoval 
jeho odpor k sobě samému.

Pacientce vrátil na ústa ambuvak, pokračoval v jeho stlačování a přes malé okno 
znovu zkontroloval řidiče, který sledoval provoz před sebou. Teď nastal ten správný 
okamžik.

Bez rozmyslu a téměř neochotně se přesunul blíž k dívce a neodbytný úmysl rychle 
dokonal. Okolí se na prchavý moment rozplynulo do prázdna a muž vnímal pouze 
vlastní pocit nepatřičného a navýsost sobeckého uspokojení.

Když poté opět otevřel oči, dal věcem jejich původní řád. Zapnul si kalhoty a shrnul 
rukávy. Dívce vrátil oblečení na správné místo, upravil jí sukni a halenku a nakonec 
na ní zapnul i tři jím neuvolněné knoflíky. Byla tou dobou už zcela v bezvědomí 
a dýchala jen velmi obtížně, naposledy jí proto na ústa nasadil resuscitátor. Vůz jen 
krátce poté dorazil do svého cíle.

„To je ale sibérie,“ konstatoval řidič, když otevřel dveře do kabiny. Hrozivě skučící 
vítr za ním v dálce bez lítosti ohýbal stromy. „Tady proběhlo všechno v pořádku?“

Muž, jemuž se vrátil jeho vylekaný výraz, se pokusil na znamení odpovědi o krát
ké přitakání. Vypadalo však zvlášť nepřesvědčivě. Následně z vozu vystoupil, aby 
nepřekážel zdravotníkovi, který zahájil nejnutnější úkony pro přesun pacientky do 
budovy nemocnice.

Záchranář byl do své práce tak zabraný, že ani nepostřehl okamžik, kdy dosavad
ního společníka bezvládné dívky pohltila tma skučící noci.
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Na místě po něm zbyly pouze průhledné krůpěje, o kterých věděl jen on sám a které 
na zem odkapávaly jako bolestný duch vědomí toho, co způsobil. 

Lukáš Boček (* 1988) gymnaziální učitel, novinář, začínající autor. Vystudoval učitelství 
českého a anglického jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současnosti 
dokončuje revize svého prvního románu Dravci z kaluží.
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Krvavé plátno

MATOUŠ PAVLÍK

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

Gustaw Kolbe uvítal teplý podzim roku 1991 snad ještě o něco radostněji než vět
šina jeho dosud žijících známých. Obvykle mu touto dobou volavky mizívaly kdesi 
za obzorem, letos se však díky příznivým podmínkám rozhodly setrvat o něco déle 
a Kolbe tak mohl nerušeně pozorovat jejich rojení na mělčinách. S oblibou sedával 
na verandě svého všemožně pospravovaného přístřeší a zřídkakdy odtrhl unavené oči 
od dalekohledu. Snažil se nevnímat rostoucí třes v rukou, který přicházel s věkem. 

Miloval volavky a už teď si po nich stýskal. Dlouhé tenké nožky, brodící se povlakem 
napitého listí na hladině, zobák jako pinzeta, trpělivě rejdící po dně, i popelavé peří, 
honosící se jemným matným leskem, jež mu propůjčovaly hřejivé paprsky; nezměnily 
se. Vypadaly stále stejně – tak vznešeně a nedotčeně – po celých dlouhých šedesát let 
a starý pán si tak mohl snáze vybavit podobu svého otce, který tehdy ještě sedával po 
jeho boku. V poslední době tak činil o poznání častěji než kdykoli dřív a pohled do 
kukátek dalekohledu býval též o poznání rozmazanější. 

„Noviny, pane Kolbe!“ zahlaholil pošťák u branky, když si povšiml zkroucené 
postavy na schodech.

„Dík,“ stařík si otřel vlhké tváře a odložil svůj dalekohled na zábradlí. „Píšou něco?“ 
„Vždycky něco píšou, ale důležitější je, co se děje tady. Teda, ten novej… to jste si 

zase dal!“ zahalekal bodře listonoš, podkopl stojan a zamířil si to na maličkém mo
tocyklu k lesu. Co si dal, už se Kolbe nedozvěděl. Přeptá se ho zítra.

Ten novej měl být podle všeho Němec, který si pronajal sousední chatku na jméno 
Gottfried Haas. Byl to kus chlapa – mlčenlivý pořízek s neupraveným hnědým plnovou
sem, a jak si Kolbe stačil všimnout přes cíp košile, také dost potetovaný. Polsky ovšem 
hovořil zcela plynně a nezdálo se, že by měl v úmyslu působit potíže. Byli tu i horší. 

Sezóna se s předpovědí o poznání protáhla a Kolbe si tudíž neměl na co naříkat. 
Rekreační oblasti kolem Kašubských jezer se za podobných okolností těší hojné ná
vštěvnosti a jako správce rozsáhlé chatové kolonie se s takovou Kolbe vůbec nebude 
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mít přes zimu zle. Ať se sem nastěhuje třeba celej wehrmacht, hlavně když to nevyplaší 
volavky.
K večeru, kdy sluneční kotouč vrhal po kraji už jen mihotavé rudozlaté plaménky, 
které si tak rozuměly se záplavou zbarvených střapatých korun, Kolbe oknem v před
síni zpozoroval drobnou postavu, kradoucí se po pěšině podél břehu. Poskakovala 
bezradně kolem kaluží a podpatky se jí co chvíli vnořily hluboko do rozměklého 
bahna. Nebylo pochyb: Gottfried Haas má důvěrnou návštěvu.

Slečnu Karinu už Kolbe dobře znal. V teplých měsících ji vídal na odpočívadle po 
cestě do města nebo se potulovat po kraji vozovky. Jednou se jí dokonce sám bláhově 
otázal, zdali snad nechce někam svézt. Navrhla mu, aby zastavil u nejbližší doubravy 
a dotkla se ho na nepatřičných místech. Tak teprve pochopil svůj omyl a při dalších 
cestách už zanechal Karinu svému osudu. 

To jsem si vpravdě zase dal, pomyslel si Kolbe a sledoval, jak za dívkou zapadly dveře. 
Tma zahalila celý kraj a pryčna se pomalu ale jistě rozplývala v šeru, jeho lehké 

spaní mu však umožnilo nanejvýš hypnotizovat strop. 
Ti dva nadělají kraválu, že by to vzbudilo i mrtvýho, povzdechl si a s notným úsilím 

se vyštrachal zpátky na žilnaté nohy. Zauvažoval, jestli se mu podaří najít ztracený 
noční klid na dně některé z lahví, a s basou piv v rukou a otvírákem v zubech se do
šoural na verandu. 

Zakuklen v chlupaté dece pak odehnal můru, která se mu usadila ve vlasech, 
a pustil se do díla. 

Tak na tebe, kamaráde, a na všechny další, co nemůžou usnout, pozvedl lahev smě
rem ke světlu na druhé straně jezera. Ať nemáš zejtra chrapot jako já.

Nadcházejícího dne dorazil pošťák o něco dříve a spiklenecky mrkl na Kolbeho, který 
se právě svíjel nad rozrytým záhonem.

„Teda, ty záda mě zase berou,“ zachroptěl stařík.
„Zase jste měl půlnoční hlídku, co?“
„Kdyby jen půlnoční… Jak jste to věděl, mladej pane?“
„Jak jsem věděl… co?“
„No včera, o tom Němčourovi. Že bude celou noc dovádět s jednou z těch stopařek. 

Toho mi byl čert dlužen.“
„Páni,“ zasmál se chlapík a odhalil své lehce zažloutlé přední zuby. „To jsem teda 

nevěděl. Něco podobného se ale dalo čekat. Nedělejte, že netušíte, kdo to je, pane Kolbe!“
„Hm?“ napřímil se s prasknutím Kolbe.
„Gottfried Haas – vám to jméno vážně nic neříká?“
„Vážně ne.“
„A co takhle Bogusław Krasiński? Toho snad musíte znát.“
„Není to nějakej malíř?“
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„Byl, pane Kolbe, byl. Než ho támhleten zabil!“ ukázal pošťák směrem k sousední 
chatce.

Kolbe pozdvihl obočí.
„Odkud myslíte, že má ta tetování? Skoro dvacet let seděl, než ho v osmdesátém 

devátém amnestovali. Třicet tři ran kuchyňským nožem a víte proč? Haas tehdy tvrdil, 
že mu Krasiński – ten malíř – přebral ženu. Nevím, kdo mu to věří, Krasiński byl přeci 
podstatně starší. Ačkoli… šediny taky dokreslují charisma. Co myslíte?“

„Mně je to asi celkem jedno,“ mávl nad tím Kolbe rukou. 
„Vám možná jo, ale mně nic z toho tedy úplně jedno není. Trestanec – mimocho-

dem teď mu vezu tenhle balík; co myslíte, že to je? – si tu válí šunky u jezera a užívá si 
s lehkými, no říkejte si, co chcete, ale mně se to nelíbí. Osmnáct let je podle mě málo, 
a když už, měl by aspoň dělat, prevít. No nic, pádím. Ať se vám ta záda spraví!“

Kolbe si zamyšleně přejel prsty po pichlavém strništi a pozoroval, jak se pošťák 
i s velkým plochým balíkem vzdaluje. 

Trestanec, zabručel nevěřícně a zasekl rýč hluboko do hlíny.

Kolem poledního opět zaujal své oblíbené místo na verandě a rozjímaje nad počasím 
zakousl něco malého k snědku. Západní horizont lemovaly drobné šedobílé čmou
hy, jinak se obloha zdála docela čistá, kam až oko dohlédlo. Stařík si spokojeně olízl 
mastné prsty a sáhl po dalekohledu, aby zkontroloval ptactvo. 

Upoutal ho nezvyklý třpyt na protějším břehu. Zamžoural do kukátka, aby se 
přesvědčil, zda ho zrak nešálí. Za trojnožkou se krčil muž a jeho tlustá čočka metala 
Kolbemu do oken prasátka. 

Kolbe se zaklínil lokty do rýhy v desce stolu, aby zmírnil chvění, a zakroutil okulá
rem. Vypadalo to jako jedna z těch věciček, které se teď čerstvě dostávaly na trh. Pořídit 
si takový teleobjektiv muselo stát celé jmění. S tím by se daly fotit obrázky, panečku! 

Mohl by dát muži slevu na nájemném, kdyby se uvolil udělat mu extra pár snímků 
volavek nad krb. Hned by se přes rok žilo veseleji! 

Zítra bude výprava, pokýval rozježenou hlavou a vylovil z vypité basy poslední 
lahev, na kterou už mu v noci nezbývaly síly. 

Jak napovídalo neblahé tušení, pro nějž se Kolbe rozhodl dát si po obědě dvacet, slečna 
Karina přicupitala podél břehu někdy kolem osmé, tak jako předešlého dne. Haas seděl 
před vchodem a potetované paže měl opřené o kolena. Podmračeně si měřil zlátnoucí 
obzor a příchozí zaregistroval, teprve až přistoupila téměř k němu. Nebyl ve své kůži. 

Když se ho Karina pokusila potěšit, nevraživě se od ní odtáhl a šel nejprve pro 
lahev medoviny a dvě skleničky. 

Kolbe až do tmy sledoval, jak si ti dva něco špitají v šeru. Nakonec přelétl pohledem 
po světélku na druhém břehu a odebral se do postele. 
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Stejný nápad měli nedlouho na to i Haas s Karinou, a tak byl Kolbe opět nucen 
poslouchat kromě cvrčků a kobylek také hlasité vzdechy a smích. Po půl hodině se 
natáhl na polici, ucpal si uši vatou a schoulil se čelem ke zdi. 

Trestanec, zafuněl nevrle a myslel už zase jen na volavky.

Sešlé kosti dostávaly každou bezesnou nocí pořádně zabrat a stařík si toho byl vědom. 
Přesto se k ránu vyštrachal z postele a přemohl únavu hrnkem černé kávy, kterou si 
tu šetřil pro zvláštní příležitosti. 

Venku bylo poměrně chladno. 
Však se zahřeju, pomyslel si a natáhl si pevné boty. 
Procházka kolem jezera zahrnovala četná úskalí a správce si začal uvědomovat, že 

už na ni přestává stačit. Zmocnila se ho lítost nad tím, jak se mu dřívější život, který 
se teď zdál tak snadný, pomalu vymyká z rukou. Ani ve snu by ho však nenapadlo 
otočit se k vytyčenému cíli zády.

„Zatraceně!“ zaklel, když stanul před vchodem chatky s odlupující se fasádou, a za
lomcoval klikou.

Uvnitř byla tma. 
Roztrpčen svou smůlou, že fotografa nezastihl doma, se Kolbe vydal na zpáteční 

cestu. Údy ho bolely jako čert, jen co však po návratu zahlédl nepohodlného souse
da před domem, posbíral v sobě poslední síly a dobelhal se k plotu, aby mu vyčinil. 
Vysedává si tu jako pán a nebere ohledy na nikoho a na nic. Však já s ním zatočím! 

Gottfried Haas, v plné své výšce, trčel uprostřed zahrady, jako by ho tam někdo 
vytesal. Nezdálo se, že by mu hudrující stařík stál za jediný pohled. Vlastně to působilo, 
že snad ani jeho příchod nezaznamenal.

„Koukejte, se mnou se dá vycházet,“ funěl Kolbe, „ale co je moc, je příliš! Takový 
chování nemůžu tolerovat! Smlouva o podnájmu hovoří jasně, a pokud se jí nebudete 
držet, není jinýho východiska, než – “

Haas pomalu a docela nepřítomně otočil hlavu k plotu, odkud se spílání neslo. Oči 
měl doširoka rozevřené a chřípí se mu chvělo. Vypadal, jako by právě zahlédl ducha.

„Co je vám?“ zakoktal Kolbe. 
Haas na moment zaostřil na starcovu roztřesenou tvář, pak ale jeho zrak opět 

putoval kamsi k nebesům a zalesněným kopcům na druhém břehu jezera. Na cestě 
za domem někdo nastartoval auto. 

„To není možné,“ utrousil Haas na půl úst a zamířil nazpět do chatky.
To není možné.
„Doufám, že si rozumíme!“ zvolal ještě Kolbe značně vyveden z míry. Odpovědi 

se nedočkal.
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Sousedovo podivné chování nebylo ani zdaleka tou nejzvláštnější věcí, která se toho 
dne přihodila. Kolbe popravdě ani neočekával, že by si umanutý kriminálník vzal jeho 
výtku k srdci, proto ho více než překvapilo, když už nikdo další – vyjma pošťáka – do 
blízkosti chatek až do tmy nezavítal. Karina nepřišla. V zátoce vládlo takové ticho, že 
bylo slyšet zase jen cvrčky a sem tam i šplouchání rybích ocásků.

Všude vládla nepříjemná tma. Zenit zakryla těžká mračna a nikdo najednou neměl 
náladu vysedávat venku. Haas zhasl lampičku kolem půl desáté. Kolbe roztáhl závě
sy, protože měsíc, který mu věčně zářil do oken, byl ten tam. Také světlo z příbytku 
záhadného fotografa zmizelo. Snad i on konečně bude moci klidně spát. 

Nikdo však té noci klidně nespal.

K půlnoci Kolbe procitl v děsivé křeči. Zdálo se, jako by jekot a údery, jež ho ve spaní 
přepadly, pokračovaly i ve stavu bdění. Marně se snažil ten randál vyklepat z hlavy. 
Tahal se za vlasy a zuřivě mrkal, dokud nenabyl nejhoršího zjištění: je to skutečné!

Všechno to šlo od Haasovy chatky.
Kolbe se málem přerazil, když ve tmě hrábl oběma rukama po svítilně na polici 

a neuvědomil si, že mu v cestě stojí prázdná basa od piva. Zacinkalo to pořádně – až 
by se člověku zježily vlasy na hlavě –, ale starý pán měl co dělat, aby rozdýchal tupou 
bolest v levé noze, do níž se kopnul. 

„Co se to tam děje?“ zavolal rozčileně, poté co konečně vyklopýtal z domu.
Mihotavý kužel svítilny odhaloval jen zlomek zorného pole a nedosahoval ani 

tak daleko, aby mohl Kolbe určit, jestli se v chatce nebo před ní něco semlelo. I přes 
nepotlačitelnou nechuť však neohroženě zamířil přímo ke zdroji nočního ruchu.

„Pane Haas? Jste v pořádku?“
Teď teprve rozeznával černočernou mezeru mezi futry. Dveře byly rozšklebené 

jako ústa v němém úleku; shodou okolností právě jako ta Kolbeho ústa. 
Zatracená práce! Někde tu musí být vypínač, zauvažoval správce a zašátral volnou 

rukou po stěně těsně u vstupu. A skutečně. Cosi tiše cvaklo a místnost se zalila světlem.
Nebylo právě snadné přemoci bodavou bolest unavených očí, ale jak už tomu 

bývá u osob, které se nachomýtnou k ošklivým výjevům, bolest je právě tou poslední, 
která mysl zajímá. Kolbe už za svůj život viděl všelijaké hrůzy. Za války byl jako malý 
chlapec svědkem krutostí a páchaného násilí a zvěrstva, jichž se lidé dopouštějí jeden 
na druhém, mu nebyla cizí. Přesto musel opět konstatovat, že podobnému pohledu 
se dá jen stěží přivyknout. 

Gottfried Haas ležel na rozkládacím gauči v nepřirozené poloze. Nahé potetované 
tělo, jako by ustrnulo v posmrtném svíjení, obtáčelo zčernalou károvanou deku – či 
snad deka obtáčela tělo? – a třpytilo se krvavými stružkami, jako když se z hory dere 
na povrch a vyvěrá všemi puklinami a proláklinami zkažená podzemní voda. 

Rukojeť kuchyňského nože vyčuhovala zpod přikrývky. Krev, která z ní dramaticky 
odkapávala, tvořila velkou rudou mapu na lněném malířském plátně na zemi pod 
pohovkou. Naaranžovali to pěkně, jen co je pravda!
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Policie dorazila do půl hodiny. Podmračené tváře strážců zákona, rojících se na přilehlé 
silnici, dokreslovalo zlověstné hřmění, jež se rozezvučelo nad jejich hlavami. Pachatel 
mohl být nedaleko, ale hledat ho v takovém nečasu… šílenství! Většina příchozích 
zůstala v nejbližším okolí.

„Chcete říct, že je to tentýž Gottfried Haas, jako – “
Kolbe přikývl. „Jo. A někdo mu to konečně pěkně spočítal.“
„A na to jste přišel jak?“ měřil si ho přísně vyšetřovatel – ten ze všech nejzakaboněnější.
„Viděl jsem to plátno. Muselo mu přijít poštou před dvěma dny. Snad vám to po

může,“ pokrčil Kolbe ztrápeně rameny a přesunul se k sobě. 
Nemohl se zbavit myšlenky, která musela zajisté vrtat v hlavě i všem okolo, ale nikdo 

nebyl takový blázen, aby ji vyslovil nahlas. Dobře si povšiml, že dříve bílá plocha, nyní 
nasáklá krví, nebyla ani prve tak úplně nedotčená. Pár tahů štětcem i náčrtek a přede
vším charakteristický podpis v pravém dolním rohu vedené tužkou, nemohly patřit 
nikomu jinému než zesnulému malíři. Dosud nedokončené, neznámé, zapomenuté 
a dost možná poslední dílo v životě Bogusława Krasińskeho právě teď a tady, v jedné 
z dřevěných roubenek u Kašubských jezer, smáčela krev jeho vraha.

„Třicet tři ran kuchyňským nožem a víte proč?“
Kolbe se ani nesnažil skvrny na obnaženém těle počítat. Zdálo se to tak výmluvné. 

Oko za oko.

Již časně z rána se chatová kolonie nacházela v obležení všetečných novinářů. Správce 
nepochyboval o tom, že onen sdílný informátor, který sešlost svolal, nosí služební 
odznak. Kdybych to byl býval věděl, mohlo z toho aspoň něco kápnout, zanaříkal si. 
Takhle mu nezbývalo než celý den poposedávat za staženými roletami a trpět opětov
né drnčení zvonku. Naštěstí po většinu dne mírně krápalo a mohl se tak bez výčitek 
zaobírat drobnými domácími pracemi. 

Nález mrtvého v něm ani zdaleka nevzbudil tak silné emoce, jak se původně do
mníval, spíš by své dobrodružství přirovnal k nepěkné noční můře. Je působivá, jen 
dokud ji prožíváte.

Necítil se v ohrožení – co by také ve svém věku a bez rodiny mohl ještě ztratit? –, 
cítil se rozladěný. Bolest v zádech se z toho věčného handrkování akorát stupňovala 
a palec na levé noze ošklivě natekl. A do toho tamti venku. Už aby to všechno vzal čert. 

Gustaw Kolbe se nikdy nezaobíral událostmi, které se ho příliš netýkají, více než je 
zdrávo, přesto si čerstvý výtisk novin, jejž obdržel z ruky konsternovaného pošťáka, 
nakonec něčím zasloužil jeho zvláštní pozornost. Titulek na úvodní straně prakticky 
znal už předem, ilustrační fotografie v pravém sloupci mu ovšem vyrazila dech. Oka
mžitě si vybavil Haasovo podivné počínání, jehož byl večer před vraždou svědkem. 
Náhle začínal chápat a zároveň chápat přestával. 
„To není možné“ – jak výstižně řečeno!
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Doufaje, že se jen pomýlil, zuřivě zalistoval v seznamu hostů. Všechno odpovídalo. 
Muž na druhé straně jezera, záhadný fotograf s teleobjektivem na trojnožce, ten, který 
do noci svítil, a rovněž ten, který správci při prvním setkání pořád tak nápadně někoho 
připomínal, se podepsal do návštěvní knihy jménem Krasiński!

Chata na druhém břehu byla opět opuštěná. Tentokrát nadobro.
Kolbe v mírném předklonu popadal dech a zíraje do oken zaháněl mžitky před 

očima. Po dlouhé době skutečně běžel. Nepomohl si. Podivný návštěvník se vypařil 
doslova jako duch.

„Nemáte zapalovač?“ ohlásila se zčistajasna osoba za jeho shrbenými zády, až 
nadskočil.

Stála na útlých nožkách na malém parkovišti před vstupem a v ruce třímala kra
bičku s varovným nápisem, spravujícím o hrozbě rakoviny. 

„Karino, vy jste mi dala! Co že, zapalovač? Myslím, že mám,“ přistoupil k ní a vložil 
si také jednu z cigaret do úst. „Trocha nikotinu mě vzpruží, že jo?“

„Není spravedlivé, co se stalo,“ řekla zcela bez obalu a foukla mu kouř do tváře.
„Váš názor?“
„Nemyslete si, že mě zajímá jen souložení.“
„To si nemyslím.“
„Bavili jsme se s Gottfriedem dlouho na to, abych věděla, že to byl v nitru slušnej 

chlap. Všechno to odnesl a k tomu ho ještě dost očernili, a ten malíř, ten jako by byl 
svatej. Že se choval jako dobytek a platil alimenty třem různým ženským už nikde 
nenapíšou. A určitě jich bylo i víc. Gottfried svoji ženu miloval, a proto šel sedět? Že 
si to vyříkal s grázlem, co mu ji přebral? No co je?“

V očích jí plály malé rozhořčené ohníčky a Kolbeho zdvižená paže tomu nijak 
nepřidala.

„Už nic neříkejte, Karino,“ pravil správce zamyšleně. „Omluvte mě a… děkuju.“
Zanechal překvapenou Karinu s rozhozenýma rukama stát a nedopalek jemně 

zasyčel, jak se skutálel do jedné z kaluží. 

Justyna Wendova, četl jako u vytržení Gustaw Kolbe drobný sloupeček po kraji novin, 
se stala další obětí Haasova řádění v roce 1972, jak uvádí její syn a rovněž přímý potomek 
zesnulého Bogusława Krasińskeho, Adam Wende, jemuž bylo v té době sedmnáct let. 

„Matka otce stále milovala, třebaže nebyli spolu, jeho ztráta ji citelně zasáhla,“ říká 
po letech pozůstalý Adam. „Nedokázala se přes to přenést, a proto spáchala sebevraždu.“ 

Adam Wende žije v současnosti ve Varšavě, kde jsme ho před dvěma lety oslovili, 
abychom si vyslechli jeho názor na vyhlášení amnestie, která se zasloužila o to, že se 
vrah jeho otce, potažmo i jeho matky nachází opět na svobodě. 

I přes neblahé zprávy se jediný známý potomek slavného malíře stále zasazuje o to, 
aby se na jméno Bogusława Krasińskeho nezapomnělo. Pro neuvěřitelnou podobu se 
svým otcem se stal živoucí památkou na nehynoucího umělce.
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Kolbe mrštil novinami zpátky na stůl. V roce 1972 bylo Adamovi sedmnáct. Musí 
teď být stejně starý jako malíř v době své smrti… Tak přece: je to možné. 

Zcela automaticky sáhl po telefonu a vytočil číslo na policii. S pohledem upřeným 
ven na strakaté koruny listnáčů podél břehu za tichého pípání vyčkával na lince. 
Hladina jezera se třpytila jako nějaký vzácný drahokam a v dáli nad lesními stráněmi 
právě mizely odlétající volavky. 

Kdybych je tak mohl zavolat zpátky, posmutněl. Ztrácely se v nedohlednu, stejně 
jako se kdysi ztratila i jeho víra ve spravedlnost. Čas strávený tam v tom pradávném 
věku mládí se svým milovaným otcem už mu připomínaly jenom ony. Připomínaly mu 
mnohé – i tu neskutečnou bolest a bezmoc, když se dozvěděl, že muž, kterého si tak 
vážil, padl za oběť nacistům. Bez šance na spravedlnost… Celé věky to v něm zůstalo.

Ze sluchátka se ozval hlas operačního tísňové linky. Gustaw Kolbe položil telefon.

Matouš Pavlík (* 1998) v současnosti studuje na Univerzitě Pardubice. Věnuje se psaní, 
kres lení a amatérskému filmu. Výsledky svého snažení povětšinou publikuje na stránce 
www.necrodes.blog.cz.
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Stavitelé veverek

MARTINA BARTOŠOVÁ

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

„Nasadil jsem do zahrady bezpočet stromů, aby mě neviděli lidé. Tytéž stromy, přes něž 
obzor nespatříš, jsou mými nejasnými zprávami světu, a já netuším, jestli je někdo slyší.“

stůl pro dva//

Obroučka brýlí studenta Pavla házela prasátka na dívku za barem. Jasné světlo, jako 
nervózní těkavá tečka, jí po krku přejíždělo divoce. Trhanými škubavými pohyby po
skakovalo po dívčině útlém těle, plavých vlasech a zpět na pult, na němž připravovala 
objednané kávy. Její postava byla štíhlá, taktéž boky, a ruce jemné a hbité zároveň. 
Často si jazykem olizovala ostře krojené malé rty a ruce otírala do oblečené zástěry. 
Něco ji evidentně štvalo. Studenta Pavla přehlížela. Svému kolegovi, který obsluhoval, 
dávala rázné a krátké příkazy. Nedovolil si odporovat. Je tu příliš krátce.

„Když shodíš za týden čtyři kila, tak tě nějaké zdraví vůbec nezajímá.“ Dvě plno
štíhlé ženy středních let, jedna bruneta a druhá černovláska, se bavily o proteinové 
dietě. Seděly u stolku pro dva, nejblíže k malému pódiu, na němž se občas provozuje 
nějaká ta zdejší přednáška nebo malý koncert. Stolek, obtížen velkými latté a nadý
chaným sachr dortem, jako němý svědek žalozpěvů oněch žen na těžkosti všedního 
dne, včetně častých diet, se chvílemi zhoupl pod údery jejich velkých masitých kolen. 
Student Pavel ženy chvíli pozoroval. Cítil, že je vzrušený. Ve spěchu na stehna rozbalil 
skripta fyzikálního semináře. Rozkýval svůj stůl pro čtyři.

Slunce skončilo svoji pouť nad městem a dívka za pultem v kavárně rozsvítila. 
Těkavé nervózní tečky na jejích prsou se rozpustily.

fascinace//

„Nejím
Nespím
Nedělám nic jiného, než myslím na tebe
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----------------------------
Nejím
Nespím
Nedělám nic jiného, než myslím na tebe
 
Držíš mě pod svým kouzlem.“ (desire)
 
Taková láska je jen v románu, nebo ve filmech. Nebo vůbec. To si jen lidi vymýšlejí, 
fantazírují, blazeovaně svými sny připouštěni ke hříchu, aby jejich promarněné chvilky 
nebyly ještě marnější.

Marta je celkem hezká. Nejprve zjistila, kterou on miluje herečku. Laurel od rána 
do noci sleduje filmy. Dělá si náčrtky dějových situací, představuje si, že on jediný 
muž je s nimi na plátně. Líbá je, vkládá jim ruku mezi třísla, kouše ušní lalůčky, 
mluví o Bohu a gestapu jako v Anthropoidu či Vyšším principu, koupe se v očích 
Cate Blanchett, v Adamově rouše kyne otrokům, v římských lázních významně mrká 
na svůj poklopec, bojuje v aréně se lvy. Martu stejně nepřesvědčí. Je zvláštní. Tolik 
pro něj udělala! Stojí mu za to, aby jí to vyprávěl. Že našel, že ukradl kabelu té ženy, 
jednou večer, kdy jí tašku strhnul z ramene, když běžela do práce, a v ní našel diář. 
Je zajímavé si v něm číst. Neustále tam píše o nějakém Pavlovi a kolikrát se s ním 
milovala a jak to bylo úžasné. Ach! Slyší její vzdechy na každé straně diáře. Každá 
stránka voní jejím parfémem, voní tak, že není schopen v klidu sledovat Buñuelovy 
filmy, není soustředěný na ženy na plátně. Není soustředěný na ženy venku. Ano. 
Tak to je. Musí to sdělit Martě. Každou chvíli má přijít jej zkontrolovat. Slíbila mu 
to. Laurel odloží diář na stolek pro dva. Víc židlí se mu sem beztak nevejde. Byt má 
malý a stolek je jen pro dva. Pro něj a pro Martu. Jsou spřízněné duše. Laurel doufá, 
že už konečně Marta zjistila, jakou že miluje herečku.

love//

Dnes tu musím zůstat dlouho. Nestíhám v poslední době vůbec nic. I teď dobíhám 
poslední autobus, když už řidič zavírá dveře.

„Á, to jste zase vy?“ řekne s úsměvem. „Kvůli vám posunou jízdní řád o pět minut 
později.“

„A já zase přijdu o pět minut později.“
Dosedám na první volné místo. Za tu potrhlou Martu s jejím ještě podivnějším 

přítelem Laurelem. Vedle sedící muž s vlasy učesanými na emana a upocenými dlaněmi 
se snaží navázat nucený rozhovor. Odmítám. Řeknu jen, že jsem unavená a nemluvím. 
Rozhrkaný autobus s vousatým řidičem. Monotónní jízda ukolébává unavená těla, za 
okny se míhá, co lze ještě v té tmě spatřit.

Vysedám na své zastávce. Náves osvěcují nízké pouliční lampy s kulatými cylindry, 
ty lampy s ledovým světlem, které ještě místní kluci nestačili odstřelit. Drobně mrholí. 
Vcházím na úzký chodník lemovaný letos vysázenými vrbami.
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Vidím ho. Stojí na konci chodníku. Není možné spatřit tvář, docela skrytou pod 
velikým černým deštníkem. Asi na někoho čeká.

Jdu pomalu. Blížím se k němu, stojí stále na místě, bez pohnutí. Nad jeho postavou 
jako by se stahovala mračna. Pohlédnu nahoru, snažím se jej obejít.

On mi však náhle zastupuje cestu. Asi nevidí přes ten deštník. Snažím se uhnout 
více doprava. Ukročí se mnou do strany. V ruce se mu zaleskne nůž.

„Kabelku.“
Zůstanu stát. Neschopná pohybu ani slova. Němá.
„Kabelku.“ Bere, tahá ji z ramen. Nebráním se. On se otočí a s rozevřeným dešt

níkem utíká ven z vesnice.
„Ty hajzlééé!“ teprve teď se odmrtvím, odvážím se promluvit. Rozběhnu se za ním. 

Marně. Mizí mezi vinohrady, kde není ani vystřílené světlo.
„Sakra,“ dýchám ztěžka, „má ten diář, můj diář,“ mluvím do tmy.
Nikdo nikde. Žádná osoba, lidský stín. Diář. Věci s Pavlem. Sakra. Pavel není můj 

muž.
Mám v něm napsány sny, milování, úsudky o lidech, všední starosti a obyčejné 

věci, čísla, adresy, řvu: „Ty hajzle, vrať mi aspoň ten diář! Diář!!!“
Ráno jdu do práce ve strachu, celá nahá, kdo mě pozoruje, kdo to o mně ví. V au

tobuse schovávám tvář za denní tisk.
Přede mnou se potrhlá Marta vine k Laurelovi a šeptá mu, že už ví, jakou miluje 

herečku.
Měli by je zavřít do blázince. Oba. Všechny.
Marta se otočí a významně se na mě podívá.

lidé stojí jen o lidi, kteří o sebe pečují //

Jsi nejkrásnější krajina. Tichá pěšina v údolí, přikrytá modrým oparem rána. Sig
nifikantní osamocená slunečnice, nakloněná sluchu ostatních. Bez povšimnutí. Bez 
dotyků. Stvol pevný, neohebný. Netečná ke kojeneckému pláči. Ty. Nenecháš jiného 
popadnout dech.

„Nechci, aby ses mě dotýkal přede všemi. Vadí mi to.“
Její tón přešel od jednoduchého k vitriolickému. Pavlovi se roztržitě vysypala 

skripta na chodník. Ledabyle je překročila, naštvaná. Šla. Pavel poklekl. Nikdy v ži
votě Pavel tak nenáviděl studené kočičí hlavy, tu chladnou dlažbu města, jako teď. 
Přesto si na ni lehl, roztáhl všechny končetiny a rty přitiskl k žule. Někdo mu šlápl na 
krk. Intence. Zatočila se mu hlava. Byl si tak jistý snem, který za ním někdo poslal. 
Pomalu vstával ze země.

Zámky se dají v tomhle městě lehce odemykat. Všechny lásky tu začínaly od tele
vize. Potřeba tichého souznění se snad vyčerpala před válkou. Jakou ale? Temné staré 
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krámky, vklíněné mezi vysoké budovy, jako křehké skořápky ptačích vajec, nabíraly 
vzduch z ulic puklinami, tak starými jako srdce zvonu kostela na náměstí. Lidé se do 
krámků schovávali před sebou samými. Usadili se na zem, poslouchali gramofon na 
kliku, obraceli listy v tuhých vazbách knih, mluvili s žoviálními prodavači. Nebylo 
jich tu mnoho, patrně už někam odešli.

Šepot, tišší než zvuk natřásaného peří v duchnách, utichal s pronikavým naléháním 
o pozornost. Lidé se tu mačkali. Masa.

Pnutí osvěžujícího deště zarazilo i vztek Pavla. Skripta sesbíral beze smutku a za 
ní se ani neohlédl.

arboretum//

Čekám na Martu a jejího nohsleda Laurela. Prý pro mne mají důležité znamení. 
Doufám, že mi tímto chtějí důvěrně naznačit, že přiletí mimozemšťani nebo se změní 
politická situace ve VestfálskuPorýní. Jinak by sem nemělo cenu chodit. Ke stolku 
pro čtyři.

Vedle se baví dvě ženy. Jednu znám, dělala se mnou kdysi na úřadě. Pozdravíme se 
pokývnutím brady. Ona už má podbradek, já zatím jen bradu. Raději bych si nechala 
rozřezat obličej zručným plastickým chirurgem než nosit tlusté soukolí nad krkem. 
Je to tak odporné. Druhou znám jen od vidění, kdysi se líbala v parku s takovým 
mladým nedomrlým klukem, co mu pořád padají lejstra na chodník. Bože, je jí skoro 
padesát! Kluk se tehdy pod obrovským stromem přisával na její ústa jako pijavice, 
držel jí podbradek. Jsem zhnusená.

Má dcera pracuje za barem. Brigádně. Ještě studuje. Chce hadříky, tak ať si vydě
lává. Nechci všechny svoje peníze vyházet za její parádu. Stejně je divné, že všechno 
utratí a prosí o příspěvek mne nebo manžela. Sem tam ji chodím zkontrolovat. Dám 
si dobrou kávu, pročítám erotický román, který mají ve zdejší malé knihovničce už 
značně ohmataný. Co tak ženy chtějí vědět víc, než co je doma v posteli čeká? Většinou 
ho tedy drží v rukách ženy, co jsem si stačila všimnout.

Co mi ta zpropadená Marta s tím otravným Laurelem jenom chtějí?
Všechny momenty v této kavárně jsou jak utržené ze řetězu. Obávám se, že mě 

popadá za bradu stísněný pocit, že mě někdo sleduje. No jistě, támhle v rohu sedí 
Pavel, kterého si všimnu hned na začátku, ale nepoznávám ho, je  jiný a otočen zády 
do prostoru, zvláštně nakrčený, jako by měl tělo plné strachu, plné obav, že se mu 
strach vysype na podlahu a všichni uvidíme, čeho se týká. Týká se to i mě. Představuji 
si, jak Pavel klečí nad mým strachem z prozrazení, štítivě jej bere mezi ukazováček 
a palec a ukazuje publiku, křičí, jako se tu křičívá na slampoetry. Háže je po udive
ných posluchačích. Ti uhýbají, shýbají se, zavírají se na toalety, aby je strach netrefil. 
Schovávají se za erotické romány. Schovávají se za poslech účinkujícího na malém 
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pódiu. Hypnotizuje moji dceru za barem, a ta, krásná, plavovlasá, bezstarostná, rovná 
jako svíce, nevšímá si jej, mluví s majitelem podniku, lechtá jej lžičkou pod vousy, 
směje se s ním. Jako potencionálního partnera své dcery si jej nedokážu představit. Je 
odporný. Na přinesené kávě kontroluji, zdali v ní není chlup, a doufám, že lžíce není 
ta, kterou má dcera nadzvedává kavárníkovo ego schované ve vousech.

Ženy vedle jsou hlučné, předhánějí se v historkách, které zajímají jen je a nikoho 
jiného tady. Měkkými slovy zrovna neoplývají. Do kavárny se nehodí.

Hodím se sem já? Marta s Laurelem už tu mají dávno být. Začnu být ostýchavá. 
Nemám se čeho chytit. Erotický román je fuč.

Dcera přijde k mému stolku.
„Mami, proč se stýkáš s takovými lidmi?“
Zvednu k ní pomalu oči. Jako ve filmu. Řasy až ke stropu. V každém oku jedna 

až dvě slzy. Chvěji se. (Mé chvění je tím silnější, působivější, čím déle hledám můj 
ztracený arcidiář.) Třesu se už půl roku.

„Něco pro mě mají.“
„Ti dva? A co?“
„Netuším.“
„Neměla by ses s takovými lidmi stýkat.“
„Vím sama nejlépe, co mám a nemám, holčičko.“
Dcera uraženě odejde, ani se nezeptá, jestli si něco dalšího nechci objednat. Venku 

se začíná stmívat.

…//

Psí počasí vehnalo dovnitř několik dalších návštěvníků. Ženy se neposlouchaly, sys
tematicky drtily jedna druhou, až obě nakonec odešly s pláčem. Mé dceři spropitné 
nedaly. Před městem se stala velká autonehoda. Jak jsem později zjistila, zahynula při 
ní Marta a její přítel Laurel zůstal ochrnutý, s vytřeštěnýma očima zírající do stropu. 
Stále na ně u stolku pro dva čekám. Má dcera mi pokaždé připomíná, že se stýkám 
se špatnými lidmi.

…//

Matka odešla. Nejsem ráda, že sem chodí. Měla by sedět doma, prát, zašívat, čekat na 
bratra, až přijde s krvácejícím kolenem. Vytáhnu z kožené tašky její diář. Stál mě sedm 
nocí a všechny vydělané peníze. A jako bonus sem tam Pavlovi zvednu tričko. Svoje.

Rozsvěcuji kavárnu. Pár lidí okupuje stoly u pódia. Jinak je tu klid. Do příští bouře. 
Než se znovu rozjede filmové plátno. 



21

TexTáž

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

Martina Bartošová. Vystudovala Klvaňovo gymnázium v Kyjově. Studovala FF UP v Olomou
ci, obor uměnověda, studium nedokončila. Vdaná, tři děti. Spolumajitelka firmy na výrobu 
software na zakázku v průmyslové automatizaci a řízení technologických celků. Publikuje na 
literárním webu Písmák.
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Vúdú

JAN SVITÁK

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

Přišla k nám na služebnu jednoho říjnového odpoledne a že se jde udat, protože za
vraždila svého manžela. „To není jen tak, paní Novozelová,“ říkáme jí. „Musíte nám 
udat i kdy a za jakých okolností k té události došlo. Kde najdeme tělo. Musíte nám 
říct spoustu věcí.“ A ona že ne, na to ať si přijdeme sami, že jsme policie, a to už není 
její starost.

Vrah nikdy nevypadá tak, jak byste čekali. Byla to panička v nejlepších letech. 
Dobře stavěná, udržovaná, přišla v dlouhém kabátu, v růžové čepici a rukavičkách, 
které byly snad jen pro parádu, protože venku bylo bezmála dvacet stupňů do plusu. 
Když si je sundala, díval jsem se jí na ruce, upravené nehty, taková ta francouzská 
manikúra, nebo jak se tomu říká, ručičky čisté, hebké, nikde žádná krev, žádná stopa 
svědčící o mordu. Tvářila se příjemně, sympaticky, jako by si k nám přišla udělat melír.

„Dobrá, paní Novozelová,“ říkám jí. „My to tedy prověříme, vy zatím zůstanete 
tady u nás, uděláte si pohodlí a uvidíme, jak se věci mají.“

„Jak je libo,“ usmála se paní Novozelová a vytáhla si krabičku tenkých, slabých 
cigaret.

Do jejího bydliště jsem jel osobně v doprovodu nejmladšího kolegy, takového kri
minalistického kuřete. Paninka nám dobrovolně půjčila klíče, stejně jsme nejdřív 
zazvonili, z opatrnosti, snad i ze slušnosti. Nikdo nám však otevřít nepřišel. Psa prý 
neměli, proto jsme směle odemkli dveře a vstoupili do domu.

Byl to krásný, nový dům. Stál na kraji města, v nové čtvrti, kde se ulice jmeno
valy podle ovocných stromů, které tu stály ještě vloni v létě. Jen pozemek musel stát 
majlant, o domu nemluvě. Stáli jsme ve vstupní hale a někde z patra jsme slyšeli téct 
vodu. Zamířili jsme tedy rovnou ke schodišti a pak ke koupelně.

„Ona ho utopila,“ řekl mi Kuře a já jsem pohodil rameny v neurčitém gestu. Zvuk 
vody napovídal, že teče ze sprchové hlavice, a objekt, na který dopadá, je v pohybu.

Dveře do koupelny byly pootevřené, a zatímco Kuře sahal k opasku pro pistoli, já 
jsem zašmátral v kapse po odznaku.
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„Kriminální policie!“ zahromoval jsem zbytečně nahlas, jak jsem měl ve zvyku, 

a rázně otevřel dveře. Za čirou přepážkou stál šedivý muž tak, jak ho pán bůh stvořil 
a zrovna si oplachoval hlavu.

„Co to… co tady…?“ blekotal a pokoušel se vypnout vodu, při čemž se popálil 
a zchladil, než se to zdařilo.

„Pan Karel Novozel? Manžel Markéty Novozelové, rozené Bláhové?“ zeptal jsem 
se, zatímco jsem mu podával ručník, aby se mohl zahalit.

„Novozela,“ opravil mě a střídavě pozoroval můj odznak a kolegu, který se pokoušel 
zapnout pouzdro na pistoli. „Stalo se něco?“

„Stalo,“ odpověděl jsem. „Vaše žena vás zavraždila. Jste mrtvý muž, pane Novozela. 
Povězte mi, jaký je to pocit?“

„Vcelku… všední, až na ty návštěvy do záhrobí,“ řekl, když se soukal do kalhot. Byl 
to pohotový chlapík, to se musí nechat. „A jak jste se o té vraždě dozvěděli?“

„Vaše žena se nám přišla udat. Sedí u nás na stanici.“
„To jsou věci,“ řekl pan Novozela a zapínal si košili. „Netuším, co to do ní vjelo. 

Omlouvám se za komplikace, která vám tím způsobila, snad vám to nějak vysvětlí. Já 
se budu muset omluvit, za chvíli mám důležité setkání.“ Usmál se na nás a my na něj.

„Nebuďte tak hrrr, pane Novozela,“ řekl jsem. „Tohle není jen tak, skoro by se dalo 
říct, že je to vážná věc, taková vražda. Musíme to prošetřit.“

„Prošetřit? Sám vidíte, že jsem živý a zdravý. Tady není co prošetřovat.“
„Ale je.“
„Ne, není!“ řekl rázně Novozela, ale protože jsem měl profesi, kde se člověk nesmí 

nechat odbít, stál jsem si za svým.
„Ale je. Odložte setkání o pár hodin, déle to snad trvat nebude.“
„Čarodějnice praštěná,“ řekl Novozela, když se nasoukal do ponožek.

Nechali jsme mu zkontrolovat obsah žaludku, natočili EKG, udělali odběry s expresní 
laboratoří a úspěšně vyloučili otravu i ozáření. Prošli jsme mu osobní věci, automobil 
se zaměřením na jedovaté jehly, výbušniny a jiné nástrahy. Zkontrolovali jsme celý 
dům od sklepa až po půdu a nenašli nic, co by napovědělo vraždu. Skutečně to začí
nalo připomínat vtip.

„Můžu už jít?“ zeptal se znovu pan Novozela a vypadal čím dál tím víc netrpělivě.
„To setkání, s kým ho máte?“ zeptal jsem se.
„Do toho vám nic není,“ odpověděl.
„Nemáte pravdu, pane Novozela. Stále vás vedu jako oběť trestného činu vraždy.“
„To je k smíchu…“
„Snad ano,“ řekl jsem a otřel si brýle kapesníkem. „S kým máte tu schůzku.“
„S milenkou,“ řekl pan Novozela a dal si ruce v bok.
„Ale, ale, pane Novozela, to je motiv.“
„Není!“
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„Není? Jakto?“
„Protože o tom vztahu moje žena neví.“
„Tím si jste jistý.“
Pan Novozela si začal upravovat manžety na košili a mlčel.
„Já to prověřím, pane Novozela…“
„Nepřeji si, aby jste jí to říkal.“
„To naprosto chápu,“ řekl jsem a poklepal gumovým koncem tužky o desku stolu. 

„Vřele vám doporučuji, abyste dnes večer změnil program.“
„To ani náhodou.“
„Ale no tak, na jeden večer, než to dořešíme.“
„Už jste to dořešili. Vzal jsem si bláznivou ženskou. Tečka. A teď už mě probůh 

pusťte. Pochybuji, že máte právo mě tady držet celé odpoledne a půl večera.“
„Budu od vás potřebovat jméno a adresu té vaší… kamarádky. A taky bych po

třeboval vědět, kde vás najdu v průběhu dnešního večera a noci, kdybych s vámi 
potřeboval neodkladně hovořit.“

„To je snad zlý sen,“ řekl Novozela a skryl si tvář do dlaně.
Znovu jsem zaklepal tužkou a potom mu ji podal. „Napište mi to třeba sem do 

tohoto sešitu, buďte tak laskav.“
A on mi napsal, oč jsem ho požádal.

Vyslal jsem Kuře v předstihu na pokec s dámou, se kterou hodlal pan Novozela strá
vit večer. Seděla v baru U Dvou koťat a popíjela gin s tonikem. Byla to mladá žena 
jménem Alžběta Bezměrovská, bledá jako smrt, ale jinak vcelku pohledná, alespoň 
dle názoru Kuřete. Oči měla rudé, zorničky jako dukáty, ale působila srovnaně, seděla 
sama a čekala na svého milého, tak jí Kuře nechal být a usadil se v rohu, aby nezaujatě 
pozoroval a zasáhl pouze v případě mimořádnosti.

Pana Novozelu jsme propustili okolo půl deváté večer. S jeho ženou jsme se pokoušeli 
hovořit v následující půl hodině, ale nedostali jsme z ní ani slovo, když nepočítám 
žádost o kávu a informaci, že je unavná a přála by si jít spát. Chvíli po deváté jsme ji 
tedy zamkli v cele předběžného zadržení.

Pan Novozela dorazil do baru U Dvou koťat s úderem deváté hodiny. Přivítal 
se svou milou, osvěžil se dvěma panáky vodky, aniž se vůbec obtěžoval usadit, a už 
svou přítelkyni soukal do kabátu. V devět hodin a pět minut už byl zamilovaný pár 
s Kuřetem v patách na cestě do nedalekého hotelu Central, který pan Novozela zapsal 
do mého sešitu jako místo svého noclehu.

Měli objednaný pokoj číslo 206, ten je vybaven vířivou vanou a nadstandardně 
velkou postelí, jak mě informoval Kuře, který se usadil ve vestibulu, aby monitoroval 
podezřelé příchody a odchody.
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Na dveře číslo 206 jsem jej vyslal zabouchat přesně ve 23 hodin, což udělal, poté 
i důrazně, ovšem bezvýsledně. Nechal si tedy pokoj otevřít přivolaným personálem 
a uvnitř našel v louži krve pana Novozelu, i jeho doprovod.

„Je od nich velmi šlechetné, že to spáchali zrovna v koupelně,“ řekl mi majitel hotelu, 
který se na místo dostavil ještě dřív než naši technici. „Víte, kupovali jsme tam minulý 
týden nové tepichy. Byla by to škoda, kdyby krváceli na ně.“

Neodpovídal jsem, neboť jsem pozoroval zrychlený záznam z kamery, která visela 
na konci chodby a snímala celou její plochu, včetně přístupu do pokoje číslo 206. Po
hyb na chodbě od chvíle, kdy se za obětmi zavřely dveře až po dobu, kdy ke dveřím 
dorazil Kuře, byl minimální a žádný neměl souvislost s pokojem, který mě zajímal. 
Dveře číslo 206 byly celou dobu zavřené. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jediný 
přístup do pokoje se dá předpokládat, že všechno zlé, co se v pokoji událo, mají na 
svědomí pan Novozela a slečna Bezměrovská.

Dle názoru mého i techniků se jednalo o dvě vraždy, ne o sebevraždu, jak to neod
borně vyhodnotil majitel hotelu. Vražedná zbraň, zavírací nůž trčel z hrudníku slečny 
Bezměrovské, která ležela na podlaze podél vany. Zjevně to byla jediná rána, kterou 
utrpěla, na rozdíl od pana Novozely, který měl neobratně provedenou, rozšklebenou 
ránu přes půl krku, bodné zranění v obličeji, pořezanou ruku a dvě hluboké rány 
v boku. Stále ležel ve vaně, podle šmouh se z ní, již značně poraněn, pokoušel vyplazit.

Konečnou verzi budeme znát později, ale dal bych ruku do ohně za to, že jej jeho 
milá napadla zezadu a že první dotek čepele bylo právě na krku, kde slečna Novoze
lová svému milenci nařízla krkavici. Její pohyb pan Novozela zastavil tím, že přitiskl 
bradu k hrudníku. Představoval jsem si to, jako by se to právě dělo. Jednou rukou si 
drží krk, krev protéká mezi prsty, stříká malou dírkou až na kachličky, adrenalin ho 
vybičuje a pokouší se otočit, při čemž mu čepel vjede do tváře, vyskočí po lícní kosti 
a najde skulinu v oční jamce. Odstrkuje od sebe vražedkyni, klečí ve vaně a pokouší 
se vylézt a nůž končí v nekrytém boku a potom znovu. Před dalším úderem ho zadrží, 
sevře v dlani a díky váhové převaze se mu daří nůž získat. Útočnice se ale nevzdává, 
neodchází, nekřičí (podle hostů z pokoje 204 se na krátkou dobu ozval jen mužský 
křik, nijak mimořádně neobvyklý, tudíž nebylo třeba informovat recepci), bojuje dál, 
a to se jí stane osudným. Nůž nachází cestu mezi jejími nahými ňadry, skrz žebra a pak 
přímo do srdce. Pan Novozela se sveze do vany, pokouší se zachytit hrany, dostat své 
tělo z vody, ale ztráta krve je již natolik masivní a zranění traumatická, že se jen sveze 
zpět. Jak říkám, je to moje teze, ale věřte mi, na tyto věci mám nos.

Rozdělím pokyny, rozloučím se a už si to mířím zpátky na stanici, abych probudil 
spící vdovu.

„Tak jak to tedy bylo?“
Usmála se. „Říkala jsem vám to.“
„Právě že neříkala. Ale teď už je po všem, tak to můžete vysypat.“
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„Dobře, řeknu vám to, ale nejdřív musíte říct něco vy mně.“
„A co by to mělo být?“
„Šli oba?“
Pokýval jsem hlavou. „Tak.“
„Vážně?“ Širší úsměv.
„Vážně. Tak jak jste to tedy udělala?“
„Vúdú.“
„Ale no tak, paní Novozelová, doufal jsem, že budete hovořit vážně.“
„Ale já hovořím vážně. Vúdú. Je to prosté. A jak se zdá, tak i účinné.“
„Motivem byla ta nevěra?“
„Ne, za co mě máte? Za nějakou hysterickou nánu? Věděla jsem o tom několik 

let a ze začátku mi to možná vadilo. Ale pak jsem si řekla: Proč ne? Když to dělá on, 
mohu taky. Neměli jsme si co závidět.“

„A o co tedy šlo?“
„O to jak se choval. Ke mně. Víte, lidé by se k sobě neměli chovat majetnicky nebo 

ignorantsky. To není pěkné.“
„To rozhodně není. A váš muž se tak choval?“
„Ano. Byla jsem pro něj… přítěž. Začal nenávidět svět, ve kterém se mnou žil. 

Nenáviděl mě.“
„To většinou lidé řeší rozvodem,“ řekl jsem.
„To ano, ale… vy jste viděl náš dům, že ano?“
„Viděl,“ přikývl jsem a nasál kouř z její tenké cigarety, který mi vydechla do obličeje. 

Byla to poslední cigareta, krabička ležela zmuchlaná v rohu stolu.
„A? Líbil se vám?“
„Je to moc hezký dům.“
„Přesně tak. Je o moc hezčí než náš předchozí dům, ve kterém jsme bydleli dopo

sud. A víte čí je to dům?“
„Vás a vašeho manžela?“
„Nikoliv. Je to dům mých rodičů. Můj otec je… velice zámožný. A práce mého 

manžela, život mého manžela, standart mého manžela… nic z toho není… nebylo 
mého manžela. Nemohl odejít… chápete?“

„Částečně. Proč jste se ho nezbavila… jinak? Proč jste na rozvodu netrvala vy?“
„Protože jsem milovala svůj život. A z počátku to bylo jiné než ty poslední roky…“

Přemýšlel jsem. „Pokud jste přemýšlela o vraždě svého muže, musela jste přemýšlet 
i o trestu. Pokud se nám podaří prokázat vaši vinu, bude váš dům prázdný.“

„Bez mého muže bude můj život prázdný tak jako tak. A o svého muže jsem přišla 
před několika lety. Pane policisto, stále to nechápete, toto nebyla snaha o nápravu věcí, 
toto byl trest za to, jak se ke mě choval.“

„Ta milenka vašeho muže, slečna…“
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„Bezměrovská,“ doplnila mě.
„Bezměrovská, přesně tak. Znala jste se s ní?“
„Ano, samozřejmě, že jsem se s ní znala.“
„Váš muž měl za to, že o jejich vztahu nevíte.“
„Můj muž byl v poslední době idiot. A s každým dalším rokem to s ním šlo víc 

a víc s kopce. S Bětou jsem měla intimní poměr poslední čtyři roky, ale to jsem vám 
již naznačila. Nezůstala jsem svému muži nic dlužna.“

Teď jsem si cigarety vytáhl já. „A váš muž o tom neměl ani tušení.“
„Přesně tak. Víte, Běta byla prostá duše. Kdyby mě neměla, pracovala by jako ukli

zečka, nebo prostitutka, to by záleželo na tom, co by od života chtěla. Ale dostala od 
Boha jeden velký dar. A tím byla její submisivita. Byla úplně posedlá touhou sloužit. 
A můj muž to neviděl, samozřejmě. Říkám, byl to trouba. Nechoval se k ní tak, jak 
potřebovala. To až já…“

„Takže… vy jste byla její paní. A ona vaše…“
„Komtesa, tak to nazývejme, prosím.“
„Dobrá, vaše komtesa. A vy jste podporovala její vztah se svým mužem?“
„Do jisté míry ano. Nebylo to zase tak horké. Scházeli se dvakrát, třikrát do měsíce, 

byla jsem s ní v kontaktu častěji. Denně, dalo by se říct.“
„A proč?“
„Protože jsem potřebovala kontrolu. Víte, muž je důvěrný k ženě, se kterou má 

upřímný intimní vztah. A ten já jsem se svým mužem neměla.“
„Dobrá. A proč jste tedy zabila i svou… komtesu?“
„Protože mě zradila.“
„Jak?“
„Chtěla mě opustit. A nalomila i vůli mého muže.“
„Silně submisivní žena se vzepře své paní a dokonce přesvědčí jejího manžela, 

aby ji opustil?“
„Přesně tak, sám z toho cítíte, jak nepřirozené to bylo. A zlé vůči mé osobě, to 

musíte uznat. Byla potřeba je oba potrestat. A to jsem udělala.“
„K tomu trestu… Jak jste to udělala?“
„Již jsem vám to řekla. Vúdú.“
„Vy se vyznáte v těchto věcech?“
„Jistě. Studovala jsem je.“
„Jak?“
„Jak to myslíte?“
„To jste měla nějaký seminář, nebo…“
„Ne, pouze z knih, z internetu. Pak jsem si taky psala s jedním šamanem z Ameriky. 

A také mám učitele ve svých snech.“
„Ve snech?“
„Jistě, lucidní snění, o tom jste jistě slyšel.“
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„Slyšel. A jak konkrétně jste prostřednictvím vúdú zavraždila svého muže a svou 
komtesu?“

„Pořídila jsem si panenku, která byla kombinací obou dvou. A tu jsem podřízla, 
několikrát bodla do trupu, do hlavy, zdá se mi… Byla jsem v euforii, když jsem ten 
rituál prováděla, nechtějte po mě podrobnosti.“

„A kde je ta panenka teď?“
„Spálila jsem ji. A je taky čeká spálení. Kremace. Mám v sejfu nachystané jejich 

poslední vůle.“
„A kde jste ji spálila?“
„V našem starém domě.“
„Vskutku zajímavé,“ řekl jsem a uhasil cigaretu v popelníku. „Víte co si ale mys

lím? Že tady nešlo o žádné vúdú, ale spíše o to, že jste zneužila svého dominantního 
postavení vůči submisivní osobě a přesvědčila ji, aby za vás zavraždila vašeho muže.“

„Vy si můžete myslet, co chcete,“ řekla a znovu se na mě usmála. Sáhla po zmu
chlané krabičce cigaret a zase ji položila na stůl. Očekával jsem, že mě požádá o jednu 
z mých cigaret, ale neudělala to. „Ale jak mi vysvětlíte, že jsou mrtví oba?“

A v tom měla pravdu. I v tom, že mi de facto popsala zranění, které oběti utrpěly. 
Začalo to být nepříjemně děsivé.

Volal mi Kuře, který nechal odemknout byt slečny Bezměrovské. Kromě spousty 
jiných, méně či více zajímavých věcí, v něm našel dětský pokoj, ale žádné dítě. A na 
kuchyňském stole našel list, na kterém stálo: Chce po mě hroznou věc. Není to moje 
vina. Má našeho syna, mého a Karlova. Je děsivá, nechci aby mu něco udělala. Pokud 
čtete tento list, prosím, pomozte mu. Řekla mi, že jej zabije, pokud neudělám to, co po 
mě chce. Mám z ní strach. Najděte Evu Novozelovou a vezměte jí mého syna Václava, 
pokud už tady nebudu. Prosím. Prosím.

Rozjel jsem se do starého domu manželů Novozelových.

Dům byl vyklizený, zapečetěný, ale na dvoře jsem našel ohniště a v něm to, co jsem 
očekával. Drobná ručka unikla plamenům a nyní vypadala jako ta nejmenší pěst 
zaťatá k boxu na světě, když si ji škvařící se tělo přitáhlo pod bradu. V krku jsem cítil 
hořkost a třásl se mnou vztek. Měl jsem chuť rozkopat vše, co bylo v dosahu, převrátit 
celé to místo vzhůru nohama s veškerým řevem a kraválem, který k tomu patřil. Ale 
nic z toho jsem neudělal.

V ohništi ležela ohořelá vúdú panenka, kterou Eva Novozelová použila k rituálu 
smrti svého muže a komtesy.

„Kuře,“ vyslovil jsem do telefonu a nespouštěl oči z ohniště. „To pátrání po Václa
vu Bezměrovském můžeš odvolat. Ano, našel jsem ho… Bohužel… Ano, koronera. 
Počkám tady.“



29

TexTáž

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

Vylovil jsem z kapsy krabičku cigaret a jednu vytáhl. Poslední, kterou jsem v kra
bičce měl.

Jan Sviták (* 1983) většinu života prožil v Holešově a psaní se věnuje od dětských let. Jeho 
první kniha vyšla v roce 2010, nese jméno Čertovo kopyto a jedná se o dobrodružný román pro 
děti. Na čtenářský úspěch navázal volným pokračováním s názvem Pekelný advent a Luciferovo 
kopyto. Dospělým čtenářům se poprvé představil v roce 2011 svým temně laděným románem 
nazvaným Stará bolest. V roce 2012 napsal veřejně a jedním dechem román Jedním dechem.
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Model číslo 2

JIŘÍ LOJÍN

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

Model číslo: 1 
Pohlaví: žena
Věk: 19 let 
Klíčové vlastnosti: naivní, upřímná, ale nebojácná, pracovitá, pečovatelské sklony
Vzhled: drobná, štíhlá, blond, modré oči
Základní slovník: jednoduchý, bez vulgarizmů, ale s přízvukem, s důrazem na zdvořilé 
až submisivní vyjadřování.

Model číslo: 2 
Pohlaví: muž 
Věk: 30–40 let
Klíčové vlastnosti: citlivý, rozhodný, energický 
Vzhled: atletická postava, ostře řezaná tvář, vysoký 
Základní slovník: velmi vytříbený, z vyšší společnosti

„Pane, kupte si kytičku…“ 
Dívka k tobě zvedne oči a lehce tě chytne za rukáv. Nečekáš to a prvním impulsem je 

vyškubnout se z jejího slabého sevření, přidat do kroku a co nejrychleji opustit to hrozné 
místo. Podíváš se jí však do očí a náhle ochabneš, vůle k útěku je najednou ta tam. Ne-
jistou rukou vytáhneš náprsní tašku, jako bys zapomněl na všechna varování, a podáš 
jí příliš velkou bankovku za tu nepovedenou a mírně povadlou kytičku.

„Nemůžu vám vrátit, promiňte,“ podává ti zpět pomuchlaný papírek. Teprve teď se 
vzpamatuješ, máchneš paží, odcházíš a necháš ji tam stát, rozpačitou a nerozhodnou. 
Jako kdyby ti tou strnulou rukou s bankovkou mávala na rozloučenou. Koutkem oka 
zahlédneš, jak se k ní otáčejí hlavy šupáků posedávajících na špinavém chodníku.
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----------------------------
„Dal ses na psaní románů pro ženský?“ překvapil Pavla hlas za jeho zády. Ani si ne
všiml, že není v kanceláři sám. Kliknutím skryl okno programu na monitoru počítače 
a křečovitě se usmál na svého společníka. 

„Píšu program, takový pokus.“
„Jaký? Pochlub se.“
„Moc brzo, znáš mě, Tome. Nerad bych…“
Pavel měl neodbytný pocit, že blekotá. Úplně zbytečně, spíš se nedokázal tak rychle 

vrátit zpět do reality.
„Ale no tak, zase nějakej ulítlej nápad? Ven s tím.“
„Dobře, dobře. Říkám tomu Línej pisálek. Pracovní název. Má generovat literární 

text. Povídku, román, cokoliv.“
„K čemu, proboha, další knihy, není jich už dost?“ vyprskl Tomáš smíchem.
„Ale nejde o psaní, to je vedlejší. Jde o princip, o algoritmus. Ten je univerzální, 

použitelný pro jakoukoliv jinou aplikaci.“
„Princip, princip. A o co v tom principu jde?“
„Línej pisálek má za úkol napsat třeba povídku podle zadaných parametrů. Důležité 

je, že je fakt líný a hledá jakoukoliv cestu, jak si úkol zjednodušit.“
„Já bych to odněkud opsal,“ ušklíbl se Tomáš.
„Jasně. To je nejjednodušší cesta, ale z vlastní zkušenosti víš, že se na to nesmí přijít. 

Podívej se,“ Pavel klikl na lištu, aby se okno opět zobrazilo, „hned první větu někde 
na síti našel a opsal. Teď by měl přijít výchovný trest, tím se rapidně sníží koeficient 
bezpracnosti, ale zatím ho nechám. Jen mu snížím možnost prohledávat vnější síť, 
aby musel do textu vnést vlastní invenci.“

„Tak si hraj, myslel jsem, že si zajdeme na panáka, ale asi ne, že?“
Pavel roztržitě přikývl, myšlenkami byl už zase u svého programu. Téměř nevnímal, 

že Tomáš odchází z kanceláře a v přízemí klaply vchodové dveře.

Doma si necháš namíchat drink, sluha ti ho přiveze na servírovacím stolečku. Měl by 
sis odpočinout, pustit všechno z hlavy a jen si vychutnávat složitou a rafinovanou chuť 
nápoje. Z hlavy ti ale nejde ta dívka, v paměti ti utkvěly ty zvláštní modré oči, jemné 
rysy obličeje a světlo, které jako kdyby prosvítalo z její pleti. Když ten obraz na chvíli 
zaženeš, víš jistě, že na sobě měla prosté, obnošené šaty a byla cítit levným mýdlem. 
A stejně máš nepřekonatelnou chuť vidět ji znovu, potěšit ji, vnést trochu radosti do 
jejího nuzného života.

„To nikam nevede!“ vřískl Pavel. Byl rád, že ve firmě už nikdo není a že si může zakřičet, 
uvolnit se. Z unylosti textu se mu zvedl žaludek. Nemusel číst dál, aby se dozvěděl, 
jak skončí láska chudé, leč poctivé pouliční prodavačky květů a bohatého muže, který 
má už dost pokrytectví, vládnoucího v jeho vlastních kruzích. Jeho program projevil 
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opravdu obdivuhodný stupeň lenosti. Napadlo ho, že je to vlastně jeho vina, parametry, 
které definoval pro mužského hrdinu, byly příliš konkrétní a svazující. Uvolnit je trvalo 
jen několik vteřin a mohl zase program spustit. S překvapením zjistil, že úvodní část 
se nijak nezměnila, včetně první hloupé věty. Ale muž se změnil z rentiéra na majitele 
prosperující firmy a Pavel zprvu nepochopil proč. Tady se text mění:

Doma si namícháš drink a poprvé necítíš potřebu vypadnout ze svého obrovského bytu. 
Naopak, dnes se ti zdá, že by mohl být něco jako domov. Kdybys v něm nebyl sám. Dobře 
víš, kdo by tu samotu mohl zaplnit. Žádnou z krátkodobých známostí sis domů nevodil. 
A ženy pro tebe byly pouze známosti, luxusní pokoj v jednom z nejlepších hotelů ve městě 
se k nim svou anonymitou dokonale hodil. Nemáš chuť probouzet se vedle afektované 
krasavice, z níž během noci opadala polovina make-upu, vidět ji v ranním světle spící 
s pootevřenými ústy a slinou stékající z koutku úst. Z nějakého iracionálního důvodu 
máš pocit, že by květinářka vypadala ráno stejně svěže a neprobouzela by se se slovy: 
„Bože, mně je blbě.“

Zase nic, program někde na síti narazil na nějakou nepodařenou variaci na Pretty wo
man a vykradl ji. Ovšem určitý posun tady byl. Směr špatný nebyl, změna zaměstnání 
postavy jí přidala na agresivitě. Co kdyby byl muž ještě trochu bezohlednější a méně 
zamilovaný do té hloupé květinářky? Provedl ještě pár změn a po krátké úvaze omezil 
přístup k vnější síti. Úvod, zřejmě determinovaný postavou dívky, zůstal stejný, Pavel 
ho ani nečetl. Podnikatel zůstal podnikatelem, ale už neměl byt, ale vilu.

Doma si namícháš drink a posadíš se s ním do křesla. Zavřeš oči a v paměti si vybavíš tu 
dívku, tu květinářku. Ucítíš lehké vzrušení, když si vzpomeneš na lehký dotek její ruky. 
Odháníš tu myšlenku, ale alkohol pomalu uvolňuje zábrany. Připravíš si ještě jednu 
sklenku. Dálkovým ovladačem stáhneš žaluzie v místnosti. Tvůj dům sice stojí o samotě, 
utopený uprostřed obrovského pozemku, ale potřebuješ mít pocit dokonalého soukromí. Ze 
stropu sjede plátno a na chvíli se rozhučí ventilátor projektoru. Zadáš heslo a na plátně 
se rozbalí adresář, který znáš téměř nazpaměť.

Pavel se trochu vylekal, protože se na monitoru počítače skutečně objevila struktura 
adresáře. Jména složek mu vůbec nic neříkala. Jedna z nich se sama od sebe otevřela 
a kurzor vybral název „Seznam“.

Pak vybereš jeden soubor a otevřeš ho, pokračoval text. Objeví se fotografie dívčích 
tváří, pod nimi jména. Pavel je nestihl přečíst, kurzor se rozběhl po stránce, obrázky 
nahoře mizely a dole se objevovaly nové. Celé to trvalo jen několik vteřin, než grafika 
zmizela a zůstal jen text:
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Našels, cos potřeboval. Fotografii dívky připomínající květinářku. Nejsou si podobné, 
marně bys v obou tvářích hledal stejné rysy, ale v jejich očích bys našel něco jako osobnost. 
Na rozdíl od těch panenkovsky bezvýrazných zorniček ostatních dívek na fotografiích. 
Když umírala…

Pavla něco vyrušilo, odtrhl se od čtení a zaposlouchal se do ticha. Jako by dole cvakly 
dveře, ale v tuto dobu neměl nikdo co v budově dělat. Tomáš odešel před několika 
hodinami. Pavel pohledem sjel na hodiny na spodní liště počítače. Jedna hodina po 
půlnoci. Vstal, potichu přešel ke dveřím vedoucím na chodbu, otevřel je. Nic, jen tma 
a ticho. Už je chtěl zavřít, když zaslechl šramot.
„Je tu někdo? Tomáši!“

Připadal si nesmírně hloupě, raději by měl jít domů. Vrátil se k počítači a chystal 
se číst dál, nebylo však co. Text z obrazovky zmizel a nedokázal ho najít ani v historii. 
Měl by jít domů, vypnout počítač, zapomenout na celý ten podivný příběh, který jeho 
program začal psát. 

Když umírala…

Nedokončená věta mu zůstala zarytá v mozku jako semínko, z něhož mohlo vyklíčit 
cokoliv. Zvědavost byla silnější než únava nebo touha po sprše a posteli. Především, 
kde se skrývá důvod změny ladění příběhu od červené knihovny až po zmínku 
o smrti? Odkud vzal program adresář a fotografie? Škoda, že v té rychlosti nedokázal 
přečíst jména dívek. Zase něco uslyšel, jeho napjaté smysly registrovaly každý šramot, 
každé lupnutí podlahy, zvuky, kterých si dřív, zabraný do práce, nevšímal. Snažil se 
je ignorovat a soustředit se na program, ale stále cítil nejasnou nervozitu. Krok po 
kroku sledoval, jak asi program mohl postupovat. Tady mu omezil přístup k vnější 
síti, jasně. Vlastně ne, úplně ho zakázal, to nechtěl, ale budiž. Takže program by měl 
využít poměrně složité algoritmy tvorby… Ale to by nemohl tak rychle… Najednou mu 
došlo, že zakázal vnější síť, ne vnitřní. Tomáš? Na to nechtěl ani pomyslet, ale mozek 
mu náhle úplně automaticky začal spojovat všechny informace. Tomáš JE podnikatel, 
Tomáš ŽIJE sám, Tomáš MÁ velký dům uprostřed obrovského pozemku. Do nosu 
mu vnikl zápach smrti, rozkládajícího se mrtvého těla. Pavel nevěděl, jak takové tělo 
páchne, a byl si zcela jistý, že v žádné z kanceláří mrtvola není. Zkusil se spojit přímo 
s Tomášovým počítačem, ale nešlo to. Jak se jeho program dokázal do souborů dostat? 
A teď už to není možné? Musel se spustit nějaký alarm. Tomáš ví, že se jeho soubory 
dostaly do Pavlova počítače. Tomáš by tu musel být, aby tomu zabránil, dálkově by 
to nedokázal. Pavel vyběhl na ztemnělou chodbu a zabušil na společníkovu kancelář.

„Tomáši, vím, že jsi tady, otevři.“
Za zamčenými dveřmi se nic neozývalo, ale Pavel už teď určitě věděl, že tu někde 

je, i když neměl jediný důkaz, jen své tušení. Rychle vběhl zpět k sobě, vypnul počítač, 



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

34

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

hodil na sebe bundu, zamknul kancelář a seběhl po schodech do přízemí. Dveře byly 
zamknuté. Když lovil z kapsy klíče, třásly se mu trochu ruce, v hlavě mu běhaly myš
lenky. Co s tím? Jít na policii? Budou si o něm myslet, že je blázen. Nebo se rovnou 
zeptat Tomáše, jestli je vrah? A kdyby byl? Pokoušel se trefit do zámku, ale nešlo to. 
Vůbec to nešlo. Ale to přece JE jeho klíč. Podíval se na něj zblízka a zaplavila ho vlna 
paniky. Copak mu ho mohl za tu krátkou chvíli, kdy pobíhal po chodbě, vyměnit? 
Vylézt oknem. V přízemí žádná nebyla, z prvního patra se mu skákat nechtělo. Mobil. 
Zalovil v druhé kapse bundy, ruka se mu teď už opravdu třásla. Displej byl temný, 
nerozsvítil se. Teprve teď si všiml, že je nezvykle lehký. Chybí baterka. Musel zpět 
do patra, do své kanceláře. Jediná cesta. Tušil, co ho čeká, a už to chtěl mít za sebou.

Jiří Lojín (* 1961) se narodil v Ostravě a vystudoval VUT Brno, obor Mikroelektronika. Na
vzdory 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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Bude o čem psát

LUBOMÍR MACHÁČEK

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

Psal tu sbírku básní dva roky, a když ji dokončil, obeslal devět nakladatelů. Říkal si, 
co je to za lidi, že jim nestojím ani za jednu větu, ale po půlroce se jeden z nich ozval, 
že o vydání uvažuje a že se ještě ozve. Za dva měsíce dostal Bořek zprávu, že s jeho 
rukopisem počítají pro příští rok. To je fantastické, konečně! Hned to volal ženě. 
Ivana právě vařila pro malou nějakou kašičku, asi ji přitom držela v náručí, protože 
zaslechl, jak Nelinka cosi žvatlá.

„Stalo se něco, touhle dobou obvykle nevoláš?“
„Sedím v redakci. Představ si, že mně ten rukopis vezmou.“
„To jsou ty básničky, cos psal o lásce?“
„Některé.“
„Tak gratuluju…“
„Napadlo mě, že bychom si udělali na chatě takový piknik. Vilém obvolá lidi…“
„Vilém, jo?“ zapochybovala.
„Máš snad něco proti němu? Vezme foťák a vystřihne nám pár fotek. Chystá 

výstavu.“
„Nééé, já se fotit nebudu.“ Ivanino zpěvné nééé znamenalo takové to ano i ne, jako 

by si o Bořkově nápadu myslela své a nechtěla mu ho vymlouvat. 
„Vilém je skvělý fotograf, má cit pro kompozici a pro poezii lidského těla.“
„Jo, akty fotí jedna báseň,“ vyhrkla Ivana a zeptala se, jestli ta merenda na chatě 

bude už dneska, a když Bořek přitakal, opáčila, že zkusí říct mámě, aby pohlídala 
malou. Dokáže si představit, co bude mít řečí, ale snad to nějak dopadne.

„Tak fajn,“ poděkoval a zavěsil. 
„Já bych radši počkal, až ta sbírka spatří světlo světa,“ pousmál se redaktor.
„Věřím vám,“ odvětil Bořek, převzal si rukopis na korektury a rozloučil se. Ješ

tě na ulici začal uvažovat, jestli na chatě vůbec poteče voda a co by měl všechno 
obstarat. 
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***

Žhavé prázdniny. Patřila do nich dovolená i absťáky z lenošení. Neměl žádné fyzicky 
namáhavé zaměstnání, dřepěl v pojišťovně u přepážky, bubnoval hlavou do plexiskla 
a občas musel zvednout hlas na zákazníky. Bořek se na dovolenou těšil. Navíc nemusel 
s Ivanou lézt po horách, tak jako v posledních letech. Na rozdíl od ní měl rád moře 
a prohřátý písek. 

Ani jedno, ani druhé ho letos nečekalo. Nela byla příliš malá na to, aby ji někde 
vláčeli po štacích. Na druhé straně chata skýtala pro rodinu přijatelný kompromis. 
Vypadnout z trouby činžáku k Labi do zeleně se i Ivaně zamlouvalo, a když se vše vzalo 
kolem a kolem, těch pár kilometrů na chatu se dalo bez problému profičet i na kole.

S kolovou variantou souhlasila i Ivana. Hned po obědě odvezl Bořek autem na 
chatu nějaké pití a soudek piva. Radši vyjede v předstihu, aby trochu poklidil a urov
nal nepořádek, který tam zanechali posledně. Možná by měl zkusit nachytat i nějaké 
ryby, což by mohlo být pro dýchánek příjemné zpestření. Ivana dorazí navečer, až si 
matka převezme to jejich batole. 

Ryby nebraly. Ty, co chytil, neměly ani míru. Pozoroval řeku, která se naparovala 
po včerejší bouřce, a občas se ohnal po mouše. Komáři zatím ještě neštípali, ti se 
přihlásí až navečer, a tak se líně natáhl na lavici u mola. Bylo ještě dost času a klidně 
si mohl zdřímnout, ale bzukot hmyzu nad hlavou ho trochu rušil, i když měl tvář 
přikrytou kloboukem.

Přemýšlel, koho asi Vilém na párty sežene. Určitě přivede Milenu, možná za to 
mohla ona, proč se právě obrátil na Viléma. Milenu už dlouho neviděl, a pokud Adéla 
nehoní někde amanty, objeví se s Jaroslavem. Jistě osloví i bláznivou Mirku, přítelkyni 
všech možných i nemožných léčitelských receptů. Ty bývaly vděčným námětem k disž
kuzím a Mirka zase byla vděčná za každého posluchače, kterého ulovila. Tím by mohl 
být starý mládenec Petr. No starý, ještě mu nebylo ani čtyřicet. A pokud přijede René 
Nero, možná s sebou přivede i své stádečko fanynek. Bořek jen doufal, že se nepoperou 
a že neudělají nějaký skandál. Natolik se ponořil do slastného rozjímání, že nakonec 
usnul. A nevadila mu ani dotěrná moucha, která se mu pokoušela dostat do nohavic.

***

Seděli u ohně, krajinou brouzdal podvečer. Hosté se na chatě sešli v sestavě, jak Bořek 
předpokládal, jen Nero se omluvil. Vesměs přijeli na kolech, Mirka ovšem ten svůj 
předpotopní vehikl dotlačila, protože jí cestou praskla pneumatika. 

„Tuhle duši už asi nezalepíš, ale jestli chceš, zkusím ji opravit,“ nabídl se Petr.
„Kdyby to šlo…“ opáčila a začala vybalovat stan.
„Oni tam snad tancují,“ hodila do placu Milena. V jedné ruce držela skleničku 

s červeným a v druhé klacík, kterým utínala pod roštem se steaky plamínky. Bořek 
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na dřevěné uhlí zapomněl, pár kousků mu sice v pytli zbylo, ale to na tohle hodování 
nestačilo.

„Klidně si s tebou můžu zatrsat taky, pokud o to stojíš,“ zavlnil se před Milenou. 
„To bys musel nejdřív posekat trávu,“ odvětila Milena, která svůj úsměv spíš ztratila, 

než aby ho adresovala Bořkovi. 
Kdysi tu spolu opravdu tančili a párkrát dokonce nazí. To pomyšlení na staré časy 

Bořka vzrušovalo. V dáli na cestě mezi poli probíjely tmu reflektory auta, které se 
k nim přibližovalo. Když zastavilo u chaty, vylezl z něho Vilém. Měl na hlavě čelovku 
se třemi reflektory a na nohou sandály s reflexními proužky. 

„Kde ses zdržel, skandalisto?“ oslovil ho Petr. „Teď už toho moc nenafotíš, je tma.“ 
„Tma otvírá netušené možnosti,“ sundal čelovku. „Měl jsem schůzku se scénáristou, 

Milu vám nic nevyřídila?“ nalil si plnou sklenici vína. Taky tedy Milu! Bořek nazýval 
Milenu v básních Lunou, především pro ni ty verše skládal.

„Kdo umí, umí,“ parodoval Viléma Jaroslav. Na rozdíl od ostatních obcházel ne
pokojně kolem Adély, jako by očichával svou budoucí kořist. 

„Jen si posluž,“ prohodil Vilém a naklonil se nad rošt s masem, aby přivoněl. „Tak 
kde je ta zatracená kniha, ať ji pokřtíme?“ rozhlédl se kolem.

„Teprve bude,“ řekla Milena.
„A název?“
„Odkopaná luna.“
„Odkopané lůno?“ pohrával si Vilém se slovíčky. „To je ale romantika!“
„Nech toho,“ napomenula ho Milena. „Ty máš ze všeho hned srandu, i kdyby psal 

o bratřích muslimech, násilí na ženách nebo o vraždění neviňátek.“
„Přátelé drazí,“ opáčil Bořek a pohlédl na Viléma, který, zřejmě ještě než se napil, 

požil nějaký nakopávač. Všiml si, jak na něm Milena visí očima, jak provází každý 
jeho krok. S Vilémem už to táhla víc jak tři roky, od doby, kdy opustila Bořka. On se 
pak rychle seznámil s Ivanou a nakonec si ji vzal, protože spolu čekali dítě. Vilémovi 
zazlíval, že Milenu neulovil díky svému šarmu, ale na tu zpropadenou reklamu, na ty 
fotky, co s ní udělal a co pak vyšly v různých katalozích. Milena v bazénu, na žebříku, 
pod zahradní sprchou. Bořka mockrát napadlo, co se prodává? Ty kulisy kolem nebo 
její křivky? Na druhé straně musel uznat, že jeho reklamní texty mají koule. Bořek 
toho prasáka podezříval, že píše i pornografii. Samozřejmě pod pseudonymem. Kdysi 
dávno se mu v opilosti pochlubil, že tenhle byznys hodně sype. 

„Vy máte ale starosti, každý ať si dělá, co chce, jsme přece dospělí. Kdo touží po 
luně, nechť má lunu, kdo po lůnu, ať je mu přáno,“ prohodila Adéla, nahnula se nad 
rošt, píchla vidličkou do masa a vzápětí ho začala rozdělovat na talířky. „Co ty, ani 
neochutnáš? Pořád veganka?“ pohlédla na Mirku. 

„Pořád,“ přikývla Mirka a odkvačila do stanu pro svou porci červené rýže a luštěnin. 
V tom zazvonil Bořkovi v kapse telefon. Poodešel kousek stranou, volala Ivana.

„Ahoj, už máme jídlo, pospěš si, aby na tebe něco zbylo.“
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„Sněz to za mě. Máma nepřijde! Něco měla… lístky do divadla.“
„No ne! Dělá nám to naschvál? Mohli jsme si sehnat na hlídání někoho jiného.“
„Tak se pěkně bav. A pozdravuj ostatní,“ řekla málem uraženě.
„Miluju tě,“ odvětil a zamířil zpět k ohni.

***

Bořek se vrátil do skupinky přátel a oznámil, že paní domu bohužel nepřijede, musí 
hlídat dítě, a ještě dodal, že tchyně měla koupené lístky do divadla na představení, 
které musí vidět.

„To máš, chlapče, smůlu. Budeš na ocet. Leda že bys nám tady předčítal tu svou 
Odkopanou lunu,“ zanotoval Vilém, který hleděl na Adélu, jak žvýká maso a šťáva jí 
stéká po bradě. Bořka napadlo, jestli ho zaujala Adéla, nebo ten kus fláku, který tak 
nádherně voněl. 

„Po jídle budu fotit,“ oznámil Vilém, když se najedl. „Přivezl jsem i nějaké paruky.“
„Kdo má chuť, ještě tady dost zbylo,“ zašermovala Adéla vidličkou a poté si sama 

přidala. Účastníci merendy začínali být rozjaření, před hodováním už leckdo popíjel 
víno, ale teď si dávali k vepřovému většinou pivo. Naražený soudek stál na špalku 
nedaleko stolu. 

Jen Mirka usrkávala i nadále víno, na chvíli si odskočila do stanu a poté se přesunula 
k pařezu. Potřebovala trochu soukromí. Z batůžku si vyndala tlustou knihu a sklenici 
s kuličkou homeopatického léčiva, do které dolila  kojeneckou vodu. A zatímco čekala, 
až se kulička rozpustí, sledovala společnost u stolu, jak se cpe vepřovými steaky. Děs
lalo se jí při pohledu na kamarády nevolno, dokonce zapochybovala, jestli sem měla 
vůbec jezdit. Představovala si malý dýchánek s trochou vína a veršů ze sbírky básní, 
o které už byla řeč, ne takovouto opulentní žranici.

„Co je s tebou?“ oslovil ji hlas, který přicházel z druhé strany. Milena, ta musela 
být všude! Mirce připadlo, že se jí už pletou nejen nohy, ale i jazyk. Jinak by se tak 
hloupě neptala.

„Přinesla jsem si jídlo s sebou,“ odvětila a začal bušit sklenicí do knihy, kterou 
položila na pařez. Milena ji okamžik pozorovala, ale když Mirka ve své činnosti ne
přestávala, dokonce si ty údery do knihy odpočítávala, pochopila, že její přítomnost 
je nevítaná. 

„Vážení,“ ozvalo se v tu chvíli od ohně, kam se nasycená společnost přesunula a kam 
se přesunul i Vilém. Jeho postava v bílých kraťasech a s reflexními ponožkami v san
dálech působila poněkud bizarně. „Mluvím teď především k našim dámám a dívkám. 
Jestli jste dojedly, odříhněte si a otřete pusinky, budeme fotit,“ pronesl. „Jak asi víte, 
chystám výstavu toho nejkrásnějšího a jedinečného, co se na tomhle světě urodilo, 
totiž ženských těl. Poprosím vás, abyste mi i vy šly zapózovat.“

„A co muži, ti se mohou také ledasčím pochlubit!“ vykřikl Jaroslav. 
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„Jestli chceš, můžeš mně jít svítit,“ ukázal Vilém k remízku u řeky. Jeho plnovousem 
zarostlá tvář jako by se vyloupla z divočiny. „I amatéři dobře vědí, že světlo a stín hrají 
ve focení jednu ze zásadních rolí. Znáte tu povídku od Bradburyho?“

„Chtěl jsi říct, jestli známe povídku Slunce a stín,“ opravil ho Bořek. „Ale ta je 
především o stafáži, o křoví, o kulisách v našem životě, které nás tak často zastupují.“

„Luna je taky světlo, chápeš? Žádná stafáž, jen příroda. Všechno bude přirozeo
né, světla je tu dost. Hvězdy, měsíc, oheň a oči, naše oči taky svítí a ženská těla… Já 
vím, dneska fotí akty každý, jenže tahle těla bude fotit Vilém Doubrava. Nesvlékáte 
se přede mnou, milé dámy, ale do krajiny. Všechno bude cudné, tajemné, šaty vám 
ušije hra stínů…“ 

„A to má být vyvrcholení večera?“ poznamenal suše Petr, který tyhle řeči nemiloval. 
„Která z vás půjde první?“ ignoroval ho Vilém.
Nikdo se nezvedal, ozývalo se jen drobné chichotání.
„Já!“ protrhlo bariéru mlčení a ze tmy vykročila Mirka. 

***

„Náhodou já už jsem od Viléma pár aktů viděla, jsou decentní a cudný,“ prohodila 
Adéla už poněkud přiopile. Pracovala v jedné cestovní kanceláři, znala čtyři jazyky 
a příležitostně dělala i hostesku. Schopnosti i vzhled na to měla. Uměla vycítit, kdy 
oživit společnost nějakým gagem nebo kdy se stáhnout, líčila se vkusně a ani s mó
dou to nepřeháněla. S Vilémem se seznámila v době, když si ho cestovka najala na 
reklamní skeče. 

„Ale Adélko, jsou všechno ostatní jen ne cudný. To by byla přece nuda!“ navezla 
se do ní Milena. Dost pila, dokonce se v průběhu večera chvílemi věšela na Viléma, 
jako by se bála, že jí někam uteče. Už prve si všimla, jak po Adéle Vilém pomrkává, 
jak se nahlas směje, když něco vtipného pronese, jak jí přizvukuje. Ta spolupráce na 
reklamě je nějak moc sblížila.

„No, každý jsme nějaký. Je pravda, že umělci jsou poněkud nevyzpytatelní, mají 
křehké duše, ale o Mirku bych neměla strach, ta si s Vilémem poradí. A navíc je stříz 
livá,“ popíchla Adéla Milenu. Ta ji ale neslyšela, přetahovala se s Bořkem o skleničku 
s pitím tak vehementně, až uklouzla.

„Teď jsem s focením na řadě já. Trochu jsem se umazala…“ breptala Milena a otírala 
si od trávy zamazané ruce do šatů.

„Ukaž, očistím tě,“ přiskočil ochotně Bořek.
„Je to jedno, ne, když tam budu v Evině rouše.“ Ostatní po ní pokukovali a culili 

se. Však ani oni už nebyli střízliví. Bořek donesl Mileně papírové kapesníky, aby se do 
nich mohla utřít. Pak ji odvedl ke stolu, setřel jí z tváře snítky trávy a z chaty přinesl 
zrcátko a hřeben.

„Myslíš, že se mám nechat vyfotit jako odkopaná luna?“ prudila ho.
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„Je to na tobě,“ zaváhal. Pokud se dobře pamatoval, cudná mu nikdy nepřipadala, 
ostatně to ona kdysi vmanévrovala tu jeho chloubu do svého lůna a pak mu tvrdila, 
že ji připravil o panenství. Nepoznal to, jen si vzpomínal, jak si onen večer málem 
obrousil jazyk a také si pamatoval na poněkud komickou etudu, kdy padali z postele 
a všelijak se do sebe zaplétali. 

„Proč mlčíš? Nemáš nějaký fet? Nebo mně aspoň přines flašku, ale ať to Vilém 
nevidí. Anebo ať to vidí, mně už je to jedno. Už ho skoro nemiluju.“

„Nepřinesu, máš dost, Luno, dej se do kupy,“ namítl.
„Slunce a stín… To je o tom fotografovi, co fotí modelku před tím oprýskaným 

domem?“ breptala, ale odpověď od Bořka už nedostala, protože ze tmy se vynořila 
Mirka a prohodila, že Vilém prosí, aby na holení naklusala další modelka. 

„Teď jdu já,“ vystartovala Adéla, aby ji snad nikdo nepředběhl. 

***

Už bylo pár minut před půlnocí, ovíněná společnost se rozutekla, focení s Adélou se 
protáhlo. Jaroslav to čekání nevydržel a šel se raději smočit do Labe. Ta časová prodleva 
rozbouřila v Mileně protichůdné myšlenky, dostala nutkání jít Viléma zkontrolovat, 
jestli ho tam ta čúza Adéla nesvádí. 

„Pak bys ale vypadala jako stíhačka,“ rozmlouval jí ten pošetilý nápad Bořek, 
ostatně kdo ví, jak by v onom pohrouženém stavu doškobrtala k remízku. „Vezmeš 
jiný směr a skončíš v Labi,“ krotil Milenu a odvedl ji radši k ohni, kde po chvíli koi
nejšení usnula na lavici. 

Bořkovi se ulevilo, neměl rád skandály a milenecké šarvátky, dokázal si představit, 
jaké aranžmá pro Adélu Vilém přichystal, dokonce i jakou jí nasadí paruku. Odhadoval, 
že se Adéla ze zrzky přerodí na blondýnu, pak ho z přemítání vyrušily výkřiky. Nešly 
od remízku, ale od mola. Nechal plytkých úvah a rovnou zamířil k vodě. Kdo jiný než 
Jaroslav tu mohl dělat takový virvál. Už byl v pěkné ráži. Skákal do řeky šipky, drápal 
se na lávku, tmu rozháněl pažemi, jako by chtěl vzlétnout. Byl nahý. S Mirkou to nic 
nedělalo, seděla na podlážce s bradou podepřenou koleny a sledovala břitvu řeky, která 
kosila stafáž zevlujících stínů. Snad jen ty stříkance, které na ni dopadaly, ji rušily. 

„Co blbneš, tady je docela mělko. Chceš se zmrzačit?“ 
„Říkala jsem mu to,“ ozvala se Mirka.
„Neměl bych mu jít zamalovat držku?“ křičel z vody Jaroslav. 
„Můžeš si bouchnout do mě,“ navrhl Bořek a pomohl mu vylézt na molo. Jaroslav 

se osušil a přisedl si k nim. Začali povídat o tom, co je od posledního setkání nového 
a jak si kdo v životě vede. Kupodivu na tyhle řeči se u ohně nedostalo. Jaroslav poně
kud roztržitě zmínil, že ho práce s dětmi ve škole unavuje. Vytratila se úcta k lásce, 
k životu a taky k ideálům, ze kterých si lidé sice občas utahovali, ale aspoň se vědělo, 
co je dobré a co špatné a k čemu směřovat. Užvaněná společnost se přeměnila na 
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jeden velký cirkus, kde jedna tlupa bojuje proti jiné, aby ukořistila svého mamuta. 
A človíček jen zírá! Ze lži se stal nástroj, jak obalamutit druhého! 

„Co mám těm dětem říkat?“ 
„Mám tě utěšit? Jak to chceš?“ popíchla ho Mirka. Kousek od lávky se zavlnila 

voda, mihla se v ní vydra a zmizela s rybkou někde v noře. 
„Vegansky… Jsme jenom diváci. A když zakřičíš, nikdo tě neslyší!“ Učitel upřel oči 

k remízku a zakřičel vztekle: „Adélo!“ Nic. 
„Tak se dobře bavte. Má to rád na koníčka,“ mrkl Bořek na Mirku a vymluvil se 

na Milenu, že ji musí vzbudit a uložit do chaty, aby nenastydla. Jenomže když došel 
k ohništi, uviděl jen Petra, jak si čte Odkopanou lunu. Na lavici stála nedopitá láhev 
s vínem a Milena nikde. Odešla si lehnout do chaty, nebo se vydala za svým fotogra
fem? Snad se ty dvě dámy o něho nepoperou. „Kam zmizela?“

Petr jen pokrčil rameny a kývl hlavou směrem k chatě. Bořek sbalil deku, vyzunkl 
z flašky zbytek vína a pohlédl do nebe, jestli uvidí nějakou hvězdu. Bohužel žádnou 
neviděl.

***

Kdysi sem jezdívali s Milenou dost často, chodili se koupat, opékali ryby a také, než 
mu ji Vilém odloudil, dováděli v podkroví. Když o tom s odstupem času přemýšlel, 
nedošel k závěru, proč u ní neuspěl. Šlo o únavu ze vztahu, která dřív či později pot
stihne každý pár? Ani ona nevěděla, čím ji začal nudit. Chtěl tenkrát ještě zabojovat, 
ale tušil, že o Milenin orgasmus se stará někdo jiný. Bořek byl pro ni příliš spořádaný, 
psal sice bouřlivácké básně, ale v životě chtěl mít své jisté, dobře zařízené hnízdečko, 
auto, rodinu a manželku, která mu neběhá za jinými. Klasická rodina. Jenže dneska 
už je jiný svět, role muže a ženy se přelévají. Žádná jistota, ale tekutá realita…. 

„A dítě taky ještě nechci,“ vmetla mu tenkrát do tváře, když hovořili o rodině. 
Feministka, napadlo ho, ale s tímhle na ni nikdy nevyrukoval. Nakonec si říkal: 

Ví vůbec tahle ženská, která mě tak přitahuje, co chce? Chci chlapa, odpovídala mu. 
Možná sem neměl Milenu ani zvát, až teď cítil, že v něm její přítomnost rozdmý

chala cosi, co považoval za dávno vyhaslé. Pořád se mu ještě líbila, dokonce v něm 
vzbuzovala touhu, které muži nedokáží odolat. Proč to udělal? Chtěl se před ní před
vést, chtěl jí ukázat, že vše, co tenkrát sliboval, dokázal vytvořit? I ty verše, původně 
určené jenom jí, už byly na světě. 

Ostatně předvedl to i Ivaně. Koupili si spolu byt, zplodili Natálku, na deset let 
dopředu mají plány. Budou cestovat, napíše další sbírky básní a chtěli by mít ještě 
kluka… Že v dnešní době člověk neví, co bude za pět minut, natož zítra či pozítří? 
Že jsme jen kulisy, v nichž se odehrává divadlo? 

Milena v chatě nebyla, ani nahoře, ani dole. Vzal si svítilnu a oběhl stavení. Vrátil se 
k ohni, ale ani tady na nikoho nenarazil. Dostal o ni strach, zpanikařil. Šel se podívat 
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ještě k vodě, na molu seděli proti sobě Mirka s Jaroslavem, měl pocit, že si sdělují cosi 
důvěrného. Tady Milena určitě nebyla, a tak zamířil od řeky přímo k remízku.

Rosa z trávy mu stříkala na nohy. Pospíchal přes louku a už nemyslel na nic, jen 
jak ji najít, tu jedinečnou vzpomínku, tu odkopanou Lunu, kterou v sobě nosil jak 
lidský plod a od níž se nemohl odpoutat, tu drogu, to štěstí, tu katastrofu, co ho ničila 
i povznášela. Dožadoval se její přítomnosti.

„Tady sem!“ vynořila se ze tmy. Měla na hlavě fialovou paruku, něco si broukla 
a skočila mu do náruče. Málem ho porazila.

„Nenasypal ti něco?“ 
„Milunka ví, co jí dělá dobře a co ne,“ odvětila vyhýbavě.
„Hledal jsem tě, měl jsem o tebe strach,“ vybalil na ni všechny své úzkosti i to, jak 

mu dnes převrátila život na ruby. Vnímala ho vůbec?
„Nejsou tam, ty dvě hrdličky… někam zmizely,“ pohlédla na Bořka a nasadila mu 

paruku. „Člověče, vypadáš jako on!“ mlela páté přes deváté.
Doškobrtali do chaty, nerozsvítil. Chvíli ve tmě tápali, prsty mu sklouzly mezi 

její nohy, jen se zahihňala a táhla ho do podkroví. Jistě, tam si kdysi spolu užívali. 
Schůdky vedoucí na hambalek zaskřípaly. Na nich už ji musel podpírat, vůně jejího 
těla ho opíjela. 

„Můžeme tady klidně přespat,“ řekl, položil ji na matračku a stáhl z ní kalhotky.
„Pojď ke mně, ty záletníku. Kde tě tak dlouho vodila?“ přisála se k němu a chytila 

ho za penis, aby z něj vymačkala ještě víc vášně. Jako by v tom objetí byly všechny 
chvíle, co spolu prožili. Bořek se vzepřel na rukou a vnikl do ní. Až skončí, zeptá se 
jí, proč ho tenkrát opustila.

„Jak to myslíš, záletníku!?“ nevydržel mlčet.
„Neříkej, že tě Adéla nesváděla! Uvidím, jestli zbylo i něco pro mě. Málem jsem 

na ni začala žárlit,“ vzdychla plná žádostivosti a stiskla ho. Bořek strnul, slyšel dobře?
„Seš pěkně sjetá, já nejsem Vilém,“ naštval se a uraženě z ní vyklouzl. Má jí nafaca

kovat? Chvíli seděl vedle Milenina těla jako kulisa, jako kámen. Plný zmaru si začal 
pohrávat s myšlenkou, že rukopis Odkopané luny zničí. To on sám se odkopal. Vše, 
co bylo dřív, najednou nebylo. Ani ty vzpomínky, které se propadly někam do černé 
díry. Pak se dole v chatě ozvaly kroky.

„Bořku, to jsem já. Máma se po divadle utrhla, tak jsem tady. Kde jsou všichni?“ 
Ivana! Cosi zablekotal a spustil se po schůdkách dolů. „Doufám, že jste mně něco 
nechali,“ odtušila.

„To víš, že jo,“ přikývl, odvedl ženu ven ke stolu a přisunul k ní talíř se steaky. „Jsou 
asi studené, ale pokud bys je chtěla ohřát… Podívám se k ohni, jestli už nezhasnul,“ 
prohodil a z lavice nenápadně shrábl rukopis svých básní, který tam zapomněl Petr. Pár 
řeřavých uhlíků v ohništi ožilo. „Odpusť,“ řekl, sotva na ně položil Odkopanou lunu, 
a počkal, až těch pár stránek vzplane. Věděl, že kopii má ještě v počítači a nepochybně 
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je i v redakci, ale i tak se mu trochu ulevilo. „Odpusť,“ řekl podruhé, když se přesunul 
s Ivanou k ohni. 

Nechápala. Nebe se zatím vyčistilo, do krajiny konečně přikulhal měsíc. Bude 
o čem psát, pomyslel si Bořek a nabídl Ivaně dvojitou porci masa. 

Lubomír Macháček (* 1947). Prozaik, redaktor Partonymy, původním povoláním psycholog. 
Napsal 12 knih povídek, z poslední doby např. Manželky a jiné ženy (2012); Zelené vdovy (2015) 
a 10 rozsáhlejších próz, např. Odložené hříchy (2017); Pokušení s Kolombínou (2017). Věnoval 
se též próze pro děti. Je zastoupen v řadě domácích a zahraničních antologií.
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Sníh v Pardubicích

ZUZANA MARTÍNKOVÁ

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

Kdysi jsem si představoval, jak Longin podává Pánu Ježíši na kříži skleničku naklá
daných hub a že se od té doby říká „dostat houby s octem“. Je to krásný příklad ne
vděku a proměnlivosti významů. Římané měli ukřižování jako denní chleba, věděli, 
jak bolest zmírnit, ale i jak ji zhoršit. Věděli, že když umírajícímu dají napít, jen tak 
prodlouží jeho trápení, dali mu proto houbu nasáklou octem, aby ztratil pocit žízně. 
Oni to mysleli dobře, navíc dělali jen svou práci, dodržovali prověřený služební postup. 
Dostat houby s octem by tedy mělo znamenat, přijmout něco nechtěného s vědomím, 
že je to pro mé dobro. 

V Pardubicích nesněží. Jsou tu roviny a taky spousta továren, které sněhové mraky 
promění v neplodné cáry, ze kterých se drolí jen bílá krupice, pokud rovnou neprší. 
V Pardubicích nechodí bílý kůň a nezalehne celý dvůr, nezalehne ani půl dvora. Je tu 
jen polovina bělouše na dlažbě, přes kterou právě přecházejí černí starokladrubáci, 
koně policejní. 

Tam dál jsou kočičí hlavy a nad nimi hlava zubří a lví a támhle vzadu je Jonáš ve 
velrybě. A do toho všeho bezsněžný chlad, vlhký leden a lezavé pošmourno krajského 
města. 

Cestou k parku jsem sebral veliký kaštan a schoval ho do kapsy. 
Šel jsem –
– a pak se to stalo. 
Před kamennou vilou přeběhla cestu auty zapomenuté ulice bílá kočka, jako dobré 

znamení, jako obrácená lež, jako inverzní pověra, jako výsměch všem černým kočkám, 
co jich na světe je, měla jedno oko hnědé a druhé žluté. A nebála se. Propletla se pod 
mýma nohama a nechala se pohladit, bílá kočka, která vyrazila na procházku z tepla 
a klidu některého z domů, právě ta se teď prosmýkla pod železnými vraty do dvora 
školky, přímo do spárů měkkých barevných palčáků. Pohltily ji obdivné hlasy jako 
královnu, za kterou se zavřou zlaté brány hodovní síně, a já mohl jít dál. 

Tehdy začalo sněžit. 
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----------------------------
***

„Hoď ten kaštan do vody,“ zazněl cizí dívčí hlas, který doprovázel letící sněhovou 
kouli jako ocas kometu. 

Snažil jsem se vyklepat sníh zpoza límce a z vlasů. 
„Nemám kaštan,“ zavrčel jsem, ale to tvrzení změklo ve vzduchu, když jsem si 

uvědomil svou nevědomou lež, ale už jsem ji nedokázal chytit a přitáhnout zpět. 
Zůstala viset mezi námi. 

„Co bys byl, bez něj?“ přesekla moje dvě slova zvonivým hlasem. 
„Byl bych člověk bez kaštanu,“ pokrčil jsem rameny a sáhl do kapsy. Byl tam. Tak 

jsem ho po ní hodil. 
Chytila jej do pletených rukavic. 
„Mně k ničemu není, ty ho musíš hodit do vody,“ zopakovala svůj první imperativ 

a podala mi jej zpět. 
Stáli jsme na kraji bílého parku, před zavřenou prodejnou zmrzliny, u paty mostu 

přes Chrudimku. Pokrčil jsem rameny a vyšel nad řeku. 
Tmavá hladina polykala bílé chuchvalce, nehybně zrcadlila nebe sevřené siluetami 

stromů, co v potácivé strnulosti zpevňovaly oba břehy. Napřáhl jsem ruku k hodu, 
ale zarazila mě. 

„Počkej, musíš ho hodit tak, aby se zarazil do dna.“ Tahle specifikace mě neudi
vila, jen jsem tedy hod místo do dáli nasměroval ostře dolů, kde kaštanový projektil 
rozbil hladinu se zvukem sumčí vábničky. Je to takové tupé mlaskavé plop, které mi 
vždy připomene, jak mi vlastně chybí dětství, protože tehdy jsem se ještě neohlížel 
po názorech přátel, podle kterých je rybaření pro hlupáky, a že jestli chci s nimi sedět 
v kanceláři, být hipster a být dospělý, musím dělat všechno správně, jinak, na oko, jak 
se má. Moje malé já ale teď zkrátka myslelo na sumce a chtělo jít chytat ryby, moje 
malé já, které ještě nepodlehlo manýrám světa mi duplo patou na nohu v kožené botě 
uznávané značky, ve které chodí i princ Charles, protože chtělo jít prostě na ryby 
a nemohlo. Snad kvůli těm zatraceným botám. 

Kaštan nevyplaval ani během toho, co mé úvahy už zmizely pod mostem. Nevylo
vila jej ani smutná osamocená labuť. Chtěl jsem jí něco hodit, ale neměl jsem u sebe 
nic poživatelného. 

„Podle mě jsi moc šikovný,“ zhodnotila mé počínání dívka. „Pro tvůj život je tě 
škoda,“ dodala a podala mi kus rohlíku, do kterého si předtím kousla. 

***

Rozespale jsem odemkl dveře. Zamžoural jsem na policistu a dalšího cizího muže trpí
cího syndromem úředníka. Popřáli mi dobrého jitra a podali mi papír s oktarínovým 
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pruhem. Chvíli jsem civěl na měnící se barvy a pak jsem je pozval dál tázaje se policisty, 
zda by nechtěl otýpku sena pro koně. 

Odvětil mi, že ne každý policista v Pardubicích jezdí na koni, že on přišel pěšky, 
že ho tu vysadili kolegové z oddílu klusáků a že si dá prosím čaj. Pan úředník že by si 
taky dal, ale s citronem, tedy ten čaj. 

Zašel jsem do kuchyně a postavil na kafe. 
Oznámení jsem připevnil magnetem ve tvaru modré sovy na dveře lednice. 
Našel jsem i nějaké sušenky a dokonce perník, který jsem hned donesl policistovi, 

aby se neurazil. 
Neurazil se, ale řekl mi, že ta věc musí hned pryč a že to musím pochopit, že to 

nejde, aby si každý vysazoval městskou zeleň, kde ho napadne, že to už by nebyla 
městská zeleň, ale moje zeleň, a že se k tomu musím postavit jako muž, tedy čelem. 

Upozornil jsem ho na jeho zjevný básnický talent, který nepopřel, naopak si ulízl 
vlasy s vědomím výrazných poetických vloh. Prý to má v rodině. Což ale nic nemění 
na tom, že ten strom musí pryč a že bych měl taky něco udělat s tím sněhem, pro
tože v Pardubicích přece nesněží, že důchodci padají jako mouchy, cyklisti klouzají 
z chodníků a vůbec by s tím bylo příliš práce, přepsat všechny brožury a průvodce. 

Zavedl jsem řeč na téma, že vystavět marketingový obraz města pouze na nepří
tomnosti sněhu je dost krátkozraký manévr a rozdal jim kávu. Vlastně jsem to říkal 
během toho, co jsem ty hrnky pokládal na stolek. Rozumím tomu, víte, trochu se tím 
živím, usmál jsem se do černé kávy. 

Ale že o tom to vůbec není, víme? Vím. Je to o tom stromě. Musí pryč, protože ome
zuje splavnost naší řeky. Městské řeky, předpokládám. A předpokládal jsem správně. 

Musíte se ho zbavit na své náklady. 
Pokrčil jsem rameny a dotázal se na nějakou pohádkovou lhůtu. 
Odteď za tři dny, do půlnoci, musí ten zatracený kaštan zmizet z koryta Chrudimky. 

***

To se stane, když posloucháte cizí blonďaté ženy v divném kulichu. Neposlouchejte 
dívky s kulichem. Všude byl sníh, technické služby odhrnovaly, co jim radlice stačily, 
ale stále padal další. Stál jsem zase na tom mostě a místo na klidnou širokou hladinu 
zíral na mohutný rozsochatý jírovec bez jediného listu, na jeho mozolnaté prsty pokryté 
sněhem, na rozbrázděný kmen. Vyrůstal ze dna a tisíce jeho tenkých vampýřích drápků 
šmátraly do poloviny mostku, některé mi posměšně nadzvedávaly vlasy a vytahovaly 
oka ze šály. Znehybněl jsem, zvedl hlavu a zadíval se za bílým cigaretovým kouřem 
tratícím se ve větvích společně s mým dechem. 

Neměl jsem poslouchat dívku s kulichem. 
„Taky bys neměl kouřit, ale je to moc hezký.“ Ozval se včerejší hlas v novém dni. 
„Hm,“ zavrčel jsem a vymanil se z dosahu kaštanu. Dnes neměla čepici, na hlavě 

měla jen bílou sněhovou čapku a vločky zachycené na jednotlivých vlasech na sebe 
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nabalovaly další. Hnědou čepku měla v ruce, alespoň jsem si to myslel, zakrývala ji 
rukama, aby ji chránila od sněhu jako nějaké ptáče. 

„A taky bys měl chodit k holiči častěji než dvakrát za rok,“ pokračovala a já se usmál. 
„A neměl bys chodit ven bez kulicha. Je mi z tebe zima.“ 
„Sama nemáš kulicha, vopice jedna.“ Oznámil jsem jí a hodil oharek přes ní do 

vody. Místo odpovědi ke mně jen natáhla ruce, ve kterých nebyla čepice, ale sova malá 
jako narozené kotě. Couvala vyděšeně v kolíbce dlaní a snažila se schovat před svět
lem. Než jsem stačil cokoli říct, vstrčila mi tu noční věcičku do šály, kde se uhnízdila 
jako v dítě v hamace. 

Prý ji nemusím krmit, že to není tamagochi, že se o ní vlastně starat moc nemusím. 
Jen ji nevyprat s tou šálou. A že mi vyloví všechny myši doma. 

Tak jsem místo řešení problému dostal sovu. 

***

Druhý den jsem stál na břehu a sledoval svůj jírovec. Cestu tam jsem si chtěl nejprve 
proházet lopatou, ale pak jsem si vzpomněl na ty staré boby, co mám na půdě, a dojel 
jsem před sněhové duny k řece po břiše jako tučňák. Sníh pohltil dětské hřiště, budku 
se zmrzlinou a řeku dával tušit už jen úzký tmavý pruh na dně bílého kaňonu, který 
podtékal mohutný strom. Sedl jsem si na boby a zapálil si cigaretu. 

Měl jsem tušit, že přijde. Měl jsem vědět, že zrovna ona mě uvede do pohybu i teď, 
když už to udělala před tím. Strčila mě ze svažitého břehu přímo do řeky, potvora. 
Chytil sem se okrajů modrých bobů a sjel kopec s cigaretou v pevně stisknutých rtech. 
Náraz do kmene mě vymrštil do stoje. Objal jsem strom, zlomil si cigaretu, praštil se 
do nosu a rozbil si brýle, vše ve stejném okamžiku. 

To už stála vedle mě a otírala mi sněhem krev z obličeje. Teplá tekutina se vpíjela 
do bílé koule a já jen fascinovaně sledoval její zmrzlé ruce, sníh obarvený krví mezi 
jejími prsty, jako by to byla ta nejúžasnější věc na světě, protože byla. Ženy, krev, 
kontrast, on už je to takový archetyp, tak jsem si ho chtěl poznamenat, že ho řeknu 
svému kamarádovi, který přednáší o archaické kultuře. Krev na sněhu. Oběť slunci. 
Vždyť o tom to celé je. 

Ta jasná rumělka mi jen připomněla, jak mi ty barvy chybí. Jak celé ty Bubeníkovy 
sady postrádají zeleň a barvy, jak je teď vše chladně bílé, že jen černé vertikály stromů 
ukazují východisko v nebi, které je bělostné jako zem, že teď už není nahoře a dole, 
že je jen tady, mezi dvěma bílými pláty lisu světa, a že mě od ztráty orientace nebrání 
gravitace, ale moje krev v jejích rukou. 

Vždyť ani nevím, jaké má oči. 
Ptala se, jestli mám ještě sovu. 
Řekl jsem, že zůstala v šále, a tu jsem si zapomněl doma, že jsem si dnes vzal 

černou, ale že sám nevím proč. Že vůbec často zapomínám, třeba jsem chtěl vyndat 
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cédéčka z auta, aby nepřemrzla, ale pak jsem zapomněl, kde mám auto, a i kdybych 
ho našel, mohl bych mu odřít lak, jak bych se k němu snažil prohrabat tou lopatou na 
sníh s kovovou lištou, a že jsem si chtěl koupit plastovou lopatu, ale zapomněl jsem, 
k čemu ji potřebuju. 

Otřela mi růžový sníh z horního rtu.
Pak jsem poprvé v životě připustil, jak moc mi chybí svetr. 

***

Vždycky když se potkáme, tak se něco stane, posteskl jsem si policistovi, kterému asi 
chutnalo mé kafe, takže přišel znova, tentokrát s doktorem. 

Ten nechtěl ani kávu, ani se posadit, jen si hrál s malou sovou a říkal něco o tom, 
že až se zbavím toho stromu, který prorůstá hlouběji, než si myslely úřady, měl bych 
jet někam za teplem, ohřát se, víte, ta zima vám nedělá dobře, dodal. 

To je dobře, řekl jsem, protože podle úřadů jsem tu zimu způsobil já. 
Doktor se zasmál, nesmysl, člověk přece neovlivní počasí. Počasí ovlivní člověka. 
Ale přírodu ovlivňujeme, třeba nám to vrací, nebo jen mně, zauvažoval jsem. Za 

ty vajgly, co házím do řeky, za ta auta, co žerou jako prokopnutý, za ty moje boty, se 
kterejma můžu do kavárny, ale nesmím na ryby. 

To si nemyslím, vložil se do mých myšlenek medikus se sovou na rameni. Prostě 
si vyřešte ten strom a jeďte někam do tepla. Třeba do Puly. Nebo stačí i Praha. 

Já vím, povzdechl jsem si do víru v hrnku kávy. Zítra mám poslední den. 

***

„Musíš se tam potopit a najít ten kaštan,“ řekla, zatímco jsme dvěma lopatami vy
hrabávali řeku. Proměnila se v bílou alej přepaženou mosty a můstky, z jejíhož středu 
vyrůstala koruna jírovce s kmenem pohřbeným v bílém smutku, takže vypadala jako 
velký keř. 

Konečně jsme narazili na led. 
„Já se v tom moc nevyznám, ale nevyrostl právě z toho kaštanu tenhle strom?“ 

odložil jsem lopatu a chopil se sekery. Odpověď nepřišla, tak jsem začal rozbíjet led. 
Zmrzlými prsty jsem vytahal kusy ledu a zůstal stát nad tmavým otvorem. Dotkla 

se mého ramene. 
„Víš, nemusíš dělat vše, co ti řeknu,“ v jejím hlase byla nejistota a my zatím byli 

na dně sněhové jámy.
„Co když jsem zlá?“ 
„Myslím, že nejsi zlá,“ řekl jsem sebevědoměji, než jsem chtěl. „Myslím, že kdybys 

mi to neřekla, udělal bych to stejně. Všechno, co mi řekneš, dává smysl.“
Na to jsem klidně vkročil do vodního kruhu. 
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Sakra, bylo tam víc světla a tepla, než jsem čekal. Zapomněl jsem si jen v puse 
cigaretu, ale ta tady snad nikomu vadit nebude. Klesl jsem na dno tvořené vrstvami 
listí, otočil se ke kmeni čelem a začal jej obcházet, zpomaleně navzdory mase vody, 
překračuje při tom spletité kořeny, ve kterých se už zabydleli sumci a okouni. Tyhle 
boty na to nebyly ušité, to sako už vůbec ne a ta šála byla pletena na vzduchu a co ta 
chudák sova? Myslel jsem, že zůstala doma, ale musela mi vlézt do kapsy a teď vy
třeštěně sleduje vousy velkého sumce povlávajícího kolem ní. A ten zatracený vodní 
dravec měl v tlamě ten blbej kaštan a ten svítil, jako by byl ze zlata. 

Vím, že mě už nikdy nepustí do kavárny a že tyhle boty na to nejsou dělaný, ale 
právě jednu z těch drahých ručně šitých bot jsem si vyzul a narval ji sumci do tlamy 
a vytáhl z ní zlatý kaštan dřív, než ta provizorní vzpěra povolila a tisíce malých zoubků 
pohltily mou drahocennou pravou botu. 

To už jsem ale mířil k hladině, k malému kruhu tmy nad sebou. 
Zarýval jsem nehty do ledu a snažil se vyhrabat ven z vody. V dosahu nebyl žádný 

kořen, kterého by se dalo přidržet. Chytila mě za límec a vytáhla jako řepu na zamrz
lou řeku. 

Roztřeseně jsem se rozhlédl.
„Kde je ten strom?“ 
„Jaký strom?“ 

***

V každé mytologii je postava kulhavce, většinou je to kovář, stvořitel světa. Já se brodil 
sněhem o jedné botě ne jako Hefaistos, ale jako obyčejný rozcuchaný čert z lidové 
pohádky. Ne velký bůh, jen výsledek synkreze a zjednodušených vyprávění. Jen špatná 
interpretace, podobně jako s tím Longinem. 

Sněhová závěj už sahala do poloviny oken mého přízemního bytu, když jsme z po
sledních sil otevřeli vrata a vpadli do průjezdu. Svazek klíčů mi za tu krátkou cestu 
zmrzl do ledové koule. Vzala ji do zmodralých prsů a mrštila jí o betonovou podlahu. 
Ze střepů ledu a kovu vytáhla pak jediný neporušený klíč, kterým odemkla můj byt. 

Pak už jsem ležel nahý v posteli a neschopen pohybu sledoval její postavu rámo
vanou zárubní dveří. Do promrzlých rukou mi dala modrou šálu, ve které spala malá 
sova, a řekla mi, že se o ní musím naučit pečovat, že lhala, když mi tehdy tvrdila, že 
nemusím. 

Nejasná ženská silueta se pak rytmicky rozplývala a zase ostřila, jak ke mně při
nášela obětiny kabátů a svetrů, které v bytě našla. 

„Musím odjet, jinak ta zima neskončí,“ zašeptal jsem, ale nemohla to slyšet. Za
rovnávala mě svrchníky a do posledního béžového kabátu se sama oblékla. 

„To bohužel musíš,“ přikývla, snad smutně, snad lhostejně. 
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Pak si sedla na zem vedle postele, otevřela si skleničku naložených hub a jednu 
podruhé vytahovala malou vidličkou, o které jsem věděl, že má na střence reliéf med
věda. Myslel jsem, že jsem ji dávno někde ztratil, tu vidličku z první třídy. 

„Nikdy jsem netušil, že tohle způsobím.“ 
Vidlička kovově zatančila kolem stěny skleničky. 
„Já taky ne.“ Povzdechla si. 
Shrnul jsem si peřinu trochu níž, aby mi rozuměla. „Musím odjet,“ řekl jsem 

a dodal s nadějí v hlase, že může jet se mnou, jestli chce. Sova se v ten moment poprvé 
zavrtěla a já měl radost, že žije. 

„Nemůžu,“ odvětila tiše poté, co spolkla další sousto. Snad v tom byl opravdu 
smutek, snad jsem si to jen namlouval. 

„Byl u mě policista a nařídil mi celý ten problém vyřešit, když jsem ho způsobila.“ 
„Ty? Ne já?“
„My oba, domnívám se.“ Zálibně si prohlížela malého žlutého klouzka na špičkách 

kovových hrotů. 
„Takže když odjedu, přežene se to?“ 
„Myslím, že ano,“ řekla a strčila si houbu do pusy, až jí při tom zuby cinkly o příbor.

***

Doktor mi lhal. Nechtěl zachránit mě, ale město. Došlo mi to, když jsem o něm po čase 
zachytil nějaký oslavný článek. Padal světem virtuálních médií a přistál v mé napolo 
rozevřené dlani. Pak si věřte doktorům. Ale co. Musel jsem to udělat. 

Pochopil jsem, že ta oběť byla nutná, aby mohlo znovu vyjít slunce. Jedno ze dvou 
nebeských dvojčat muselo zkrátka pryč. 

Tak teď chodím po Praze, učím se dělat ostrý fotky a mám se celkem fajn. Jen ty 
boty už nemám. Koupil jsem si Botasky, hnědý jako ten kaštan, co mě tlačí v kapse. 
Ještě mám kulicha, šálu a v bytě na stole ty naložený houby jako Ježíš, který měl taky 
jako já mlčet a bejt hezkej. 

A taky možná byl. 
Pokud to všechno nebylo úplně jinak. 

Zuzana Martínková (* 1991), kreativní chaotik z Pardubic. Vystudovala Historickoliterární 
studia na Univerzitě Pardubice a navazující magisterský obor tamtéž. Toho času si vydělává 
na chléb svůj vezdejší psaním a pečením.
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Na kávu se mnou pojď

MARTIN FRIEDRICH

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

Poznámka autora: 
Když jsem před časem psal studii, v níž jsem se (spíš jen okrajově) zmiňoval o tzv. fan fiction, 
jala mne touha zkusit něco v tomto duchu stvořit. Netroufal jsem si vstoupit na půdu vlastní 
opravdovým tvůrcům takových textů, především jsem vůbec neměl v úmyslu výsledek publikovat 
na obvyklých portálech tohoto druhu; mělo jít jen o ojedinělý experiment, kterým jsem si chtěl 
ověřit na vlastní kůži účinky přetváření nějaké „kanonické“ předlohy. Jako milovník slavného 
seriálu Davida Lynche z počátku devadesátých let jsem si nakonec pro tento účel zvolil právě ten. 
Můj příběh časově předchází ději seriálu a obsahuje narážky na původní předlohu (některé výroky 
ovšem původně pronášejí jiné postavy, než kterým jsem je vložil do úst já), navíc jsem své dílko 
rytmizoval citáty z jednoho tie-in vytvořeného k seriálu, z biografie zvláštního agenta Coopera. 
Po vzoru sdílených fan fiction jsem v záhlaví uvedl obvyklé identifikátory, jež fanoušci považují 
za podstatné: původní předlohu („univerzum“), dále žánr, poté kategorii označující typ vztahů 
mezi jednajícími postavami (vedle heterosexuálních, tj. „het“, je dnes velmi populární „slash“, tedy 
kontakty homosexuální) a konečně konkrétní postavy z předlohy vystupující v textu. 

Twin Peaks – romance/comedy – het – Dale Cooper, Gordon Cole, Diana Evans 
Pro D.

I.

Přidělili mi sekretářku. Jmenuje se Diana. Doufám, že mi její zkušenost hodně po-
může. Připadá mi jako zajímavý exemplář, něco mezi světicí a zpěvačkou z kabaretu. 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky

„Gordone, musíme si promluvit.“ 
Zvláštní agent Dale Cooper stál vzpřímeně před psacím stolem svého nadřízeného 

Gordona Colea, jako vždy v bezvadně vyžehleném obleku, pečlivě upraven, tak jak 
ho v pittsburské pobočce FBI znali všichni. 
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„Coopere, díval ses už na ten Spencerův případ? Diana ti měla dát spis na stůl 
dneska ráno.“ 

Cooper přidal na hlasitosti. „Gordone, potřebuji s tebou mluvit o jiném případu.“ 
Cole mávnul rukou. „Dobrá, sedni si a vem si kávu… chceš kávu?“ 
„Díky, kávy není nikdy dost, zvláště jeli dobrá.“ 
„U mě vždycky. S čím potřebuješ pomoct?“ 
„Gordone, v poslední době se mi neodbytně vtírá jedna myšlenka: má agent ve 

státní službě nárok na štěstí? Může být tím štěstím jen dobře vyřešený případ, nebo 
i cosi jiného? A jaký má takové štěstí, jehož podstatu ani formu předem neznáme, 
vliv na štěstí obecné, štěstí všech ostatních bytosti?“ 

„Coopere, potřebuješ dovolenou? Toho Spencera za tebe může udělat někdo jiný, 
třeba Aldo Smith…“ 

„Právě naopak, můj mozek, celá má osobnost je teď zcela zaujata právě tím, že 
pracuji naplno, že skládám k sobě útržky mapy, která mne zavede k cíli… To štěstí, 
o kterém mluvím, je nějak spojeno s mými pracovními povinnostmi. Nevím, jak to 
vysvětlit, ale kdykoli přijdu do práce, mám pocit, že celý svět naplnil mou hlavu a že 
by se tam vešlo ještě mnohem víc…“ 

„Nebo máš nějaký zdravotní problém? Co je s tebou, kamaráde?“ 
„Gordone, promiň, asi jsem neměl, nechme to být. Vrátím se k tomu Spencerovi, 

je třeba s tím pohnout, stopa pomalu vychládá.“ 
Cole hleděl na zavírající se dveře a pak silným hlasem řekl: „Ten hoch má problém, 

to je jisté.“ 

II.

Včera večer uprostřed jídla, právě když jsme měli tu vynikající kachnu, mě napadlo, 
že vlastně nevím, jak se Diana jmenuje dál. 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky

Večeře v čínské restauraci Dianu přímo okouzlila. Polévka s taštičkami, smažené závitky 
plněné masem a pekingská kachna, tou byla přímo fascinována, hlavně její křupavou, 
jemnou kůží. Cooper s úsměvem sledoval, jak si pochutnává na šťavnatém mase. 

„Diano, víte, jak se tahle kachna připravuje? Nejprve ji…“
„Já vím, Dale, nafouknou ji tak, že je pak dvakrát tak velká než předtím.“ 
Cooper se zasmál. „Přesně. Věděl jsem, že je těžké vás překvapit, jste žena s rozhledem.“ 
„Ano, odtud je docela dobře vidět.“ 
„…a se smyslem pro humor k tomu. Nebezpečná kombinace.“ 
Diana si olízla mastné prsty a přivřela oči. Za sklem se z pruhů světla a stínů 

vynořila postava v plášti a klobouku a nahlížela do interiéru restaurace. Coopera 
zamrazilo. Když se podíval k oknu, nikdo tam nestál, jen z dálky se mihnuly odrazy 
kolemjdoucích. 
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„Diano, nešla byste ještě někam na dobrou kávu? Obávám se, že Čína je spíše 
pravlastí čaje. Vím o jednom podniku.“ 

„Pokud u té kávy nebudeme mluvit o násilné trestné činnosti, jsem pro.“ 

III.

Než jsem tady nastoupil, chutnala mi každá káva, kterou jsem pil. A mě by jenom 
zajímalo, v jakých zatracených skladech vládních zásob vyhrabali tenhle druh 
a v které válce ho ukořistili. 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky

„Ano, Gordone?“ 
Cooper vzhlédnul od stolu zaplněného papírovými deskami a mapami, když do 

jeho kanceláře vrazil Gordon Cole. 
„Coopere, chtěl jsem tě varovat. V posledních dnech na tobě pozoruju podivné 

stopy, které mě vedou k obavám o tvůj stav. Agent v takové kondici může dělat chyby, 
a to si nemůžeme dovolit.“ 

„Gordone, moje mysl je čistá jako horský potok, ubírám se pevně po cestě k vy
řešení Spencerova případu.“ Cooper se usmál a razantně vztyčil palec pravé ruky ve 
vítězném gestu. 

„Rád bych tomu věřil… Coopere, nechtěl bych mířit do špatného terče, ale přijmi 
ode mě jednu radu: omez trochu pozornost věnovanou Dianě Evans.“ 

Cooperův široký úsměv povadl. „Evans… vidíš, tohle jsem právě chtěl zjistit, celá 
ta léta. Myslíš, že Dianina služební spolehlivost je nějak narušena?“ 

„Obávám se, že narušena je spíš tvoje koncentrace na vyšetřování. Diana by měla 
hrát tu roli, která jí přísluší, ne jinou, jestli mi rozumíš…“

Cooper zamyšleně pokýval hlavou. „Ano, Gordone, mám za to, že ti rozumím.“ 
„Výborně. Zastav se někdy na kávu.“ 
Cooper se po Coleově odchodu pokoušel znovu zabrat do dokumentů, ale zdálo se, 

že mu to činí jisté obtíže. Sebral ze stolu diktafon, zapnul jej a začal: „Diano, …“ Pak 
se zarazil, přístroj odložil a vykročil k vedlejším dveřím. Otevřel je a řekl: „Diano, …“ 

IV.

Dalším krokem, abych znovu nabyl duševní rovnováhu, byl dnešní hodinový roz-
hovor o případu s psychiatrem FBI. Mám silné podezření, že ten cvokař v dětství 
žil se zvířaty v jeskyni a citově strádal. 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky
„Gordone, asi bychom se už neměli scházet. Někteří lidé si toho začínají všímat, bojím 
se, že by to mohlo vést k nepříjemnostem, zvlášť pro tebe…“ 
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„Co je špatného na tom, když k sobě dva dospělí lidé pojmou něžný cit?“ 
„A co když ten cit pojmou tři?“ 
Cole se zatvářil zmateně. „Tři? Kromě nás dvou nikoho dalšího nevidím.“ 
Diana se jen usmála. Cole náhle pochopil: „Dale Cooper! Ale já myslel… Musím 

zasáhnout, neprodleně zasáhnout!“
Diana ho chytila za ruku. „Gordone, prosím. Nedělej nic, čeho bys mohl později 

litovat.“ 
„Jak by mohl šéf pittsburské pobočky FBI něčeho někdy litovat? Dobře, Diano, 

nepodniknu žádné razantnější akce, ale jedna věc je jistá: trojúhelník se buďto změní 
v přímku, nebo zůstanou jen tři nespojité body.“ 

„Víš, Gordone, já nikdy geometrii moc nerozuměla.“ 
Cole si Dianu zamyšleně prohlížel. „Ano, tomu věřím, jinak to snad ani být nemůže.“ 

V.

Domnívám se, že jsem poprvé narazil na skutečnou záhadu, která nemá řešení. Jak 
se jim vůbec mohlo podařit vsadit ty malé sněhové vločky do těžítek? 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky

Cooper seděl v pozici úplného lotosu na desce svého psacího stolu, dokumenty shrnu
té stranou, zcela ponořen do meditace. Náhle prudce otevřel oči. Vše bylo jasné, vše 
zapadlo na své místo, i ten nejposlednější dílek mozaiky. Nastal čas jednat. 

V blízké kavárně, kam s oblibou chodívají pracovníci FBI, nedlouho poté hleděl 
s nadšením na dvě koblihy s bohatou jahodovou polevou, posypané vrstvou drcených 
makadamových ořechů. Zhluboka se napil kávy a slastně vydechl. 

„Diano, dospěl jsem k rozhodnutí, a věřte, že to nebylo lehké. Jak víte, právě inten
zivně pracuji na Spencerově případu, který vyžaduje maximální, bezmála absolutní 
soustředění a klade vysoké nároky na kombinační schopnosti vyšetřovatele. Zítra budu 
nucen odcestovat do Oregonu, abych tam provedl poslední tah v téhle náročné partii. 
Zkrátka… Vím, že my dva si rozumíme poněkud více než běžní kolegové z práce, ale…“ 

„Já vím, Dale. Pozorovala jsem vás, když jste u sebe seděl za stolem a nevěděl 
kudy kam.“

„Vy jste mě pozorovala?“ 
„Ano. A vypadal jste tak…“
„Víte, Diano, jistý tibetský mnich jménem Marpa kdysi pravil, že oblak a hora 

nehledají cestu. Chtěl bych teď ležet v nepálských horách na louce, hledět do nebe 
a myslet na vás. A přitom kdesi na okraji mé mysli dlí temný stín, který čeká na to, 
až přestanu být na pozoru. Bojím se, že…“ 

„Čeho se bojíte, Dale?“ 
„Bojím se, že láska skončí.“ 



55

TexTáž

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

Diana mu položila dlaň na ruku. „Dale, až pojedete zítra do Oregonu, nezapomeňte 
si vzít s sebou diktafon a zásobu kazet. Budu čekat na vaše zprávy z terénu.“ 

VI. 

VYBRANÉ PÁSKY, KTERÉ AGENT COOPER NATOČIL BĚHEM SVÉ ČINNOSTI 
V FBI, PODLÉHAJÍ UTAJENÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ. 
Paměti agenta FBI – Můj život, mé pásky

„Gordone?“ 
„Ano, Dale?“
„Případ Spencer je uzavřen. Pachatel je zatčen, byl to ten chlapík, který dříve sloužil 

u mariňáků. Jablko někdy hnije zevnitř.“ 
„Výborně! Místní poldové spolupracovali?“ 
„Standardní model – zprvu rivalita, pak se uklidnili.“ 
„Takže rutina. Teď by to pro změnu chtělo něco, co by bylo hodno tvé úrovně. 

Koukni, tady mám zrovna jednoho mafiána z Jacksonvillu, někdo mu proděravěl hlavu, 
ale hotelový pokoj byl zamčený, kamery nikoho nezabraly. Záhada zamčeného pokoje, 
rozumíš? Zatykač na něj měli ve třech státech, takže je to náš případ. Jdeš do toho?“ 

„Velmi rád. Jen ještě, Gordone… Diana si vzala delší dovolenou…“ 
„Já vím. Než se vrátí, přidělím ti Sally Peelovou, je na ni zrovna takový spoleh 

jako na Dianu.“ 
„Díky, to budu rád. Jen jsem chtěl ještě říct… Vzpomínáš, jak jsem se tě před 

časem ptal, jestli má agent v aktivní službě nárok na štěstí? Už znám odpověď: má. 
A když to štěstí prožívá, nemělo by to být na úkor ostatních, naopak spíš v souladu 
s ostatními. Takže ty, já a Diana…“ 

„… žádný trojúhelník, ale přímka, Dale. Přímka je přece nekonečná, to všichni 
víme.“ 

Oba pracovníci Federálního úřadu pro vyšetřování si pevně stiskli pravice. 
„Kávu?“ 
„Kdykoli!“ 

Martin Friedrich (* 1970), básník, prozaik, učitel. Autor povídkového souboru Smrt 
& potěšení (Epocha, Praha 2008), jako básník debutoval sbírkou Venkovský hřbitůvek / 
Barbaresky (Triskelion, Praha 1991), v současnosti publikuje básně pouze časopisecky.
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Rozhovor černější než kafe

JOSEF PROKEŠ

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

Když ještě jednou, tak ještě jednou, já nemám co skrývat, já si stojím za svým. Já 
vždycky říkám: Nebát se a nekrást. Bejt rovnej.

Samozřejmě že k věci. Já jenom k věci. Kokrda, co jenom o něm? Podívejte. Kluk to 
byl divnej. Nemastnej, neslanej. Třeba když jsem na něho řval, tak se mi nedíval do očí. 
A to mě dovede vytočit, když se mi nedívá do očí, to nemá čistý svědomí. No uznejte.

Ale no tak řval. To jsem se nevyjádřil přesně. Když jsem s ním vedl výchovný 
pohovor. Edukační tento. Já mám pedagogické minimum na pedagogické fakultě, já 
vím, o čem mluvím.

Takže: Když jsem na něho… vedl edukační pohovor, tak se mi buďto nedíval do 
očí, anebo se zas díval, ale tak nějak zvláštně, jak dobrman mojí tchýně, s odpuštěním, 
tak se mi díval do očí. A tak se mi žádnej buzík nebude dívat do očí, já jsem to té staré 
rachomejtli říkal, ať se mi tak nedívá do očí, nebo ho nakopnu.

Jaké staré rachomejtli? No tchýni přece!
Ale no tak říkal jsem mu buzík, říkali mu tak všichni učni. Prej to snad měl i v pa

pírech, říkal vrchní mistr.
Něčeho zvláštního jsem si teda nevšiml. Akorát že po přestávce byl vždycky zválenej 

jak dobytek, někdy i mokrej byl, jako kdyby pochcanej. Fujtajbl buzík.
Jo tak co se dělo v šatně nebo na haj… záchodě nevím, já mám na přestávky svůj 

kabinet, kde si dám cigárko, když už ve společných prostorách kouřit nesmíme.
Ale jo, to jo, sranda s ním byla. Kolikrát jsme se mu všichni nasmáli, buzíkovi, ale 

že by mu předloktí až do masa spálili o ústřední topení, to mě nikdo nehlásil. A že by 
ho k něčemu nutili nebo dokonce šikanovali tento, tak to mně tuplem nikdo nehlásil.

Kdyby to byl můj syn? Tak to bych ho natotata vykopl z baráku, my jsme slušná 
rodina. Vždyť oni by se snad chtěli i navzájem ženit, ještě že jim to ten prezident 
nepodepsal. Náš farář je taky proti.

Podívejte, jestli už nic dalšího nemáte, já musím do výuky. Zkontrolovat učňům 
postup práce. A jak se to tento? No, jak se…
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Kde přišel k pistoli? Ježkovy voči, co kdyby s ní postřelil řádnýho člověka? Třeba 
mě. To je dnes mládež, uznejte, to před internetem nebejvalo. Vidíte, to bych do něj 
neřekl, pistolí. Pistolí se střílej chlapi, ne? Tipoval bych ho spíš na prášky.
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Když jí naposledy ukradli kabelku, poučil ji pan policista, že si do peněženky nemá 
dávat občanský průkaz, a když už kabelku nakrásně nosí, tak v ní nemá mít uloženo 
nic cenného, protože je slabá a kabelku jí kdekdo snadno vytrhne. Cestovat tramvají 
má výhradně v prvním voze, kde jsou řidiči vybaveni vysílačkou pro přivolání pomoci 
v případě přepadení cestujících. Má si dále pořídit pejska, který by u ní v předsíni na 
lupiče štěkal, a po setmění už nevycházet z domu. Nemá otevírat byt nikomu cizímu. 
Vůbec nejlepší by bylo, kdyby už konečně umřela, aby nikomu z řádně pracujících 
občanů nepřidávala starosti – ale to už pan policista nevyslovil, to si pouze myslel.

Takže bankovky pro bezprostřední nákup – nikdy víc! – nyní rafinovaně ukrývala 
ve speciální kapsičce na zip, kterou si přišila na levý spodní vnitřní cíp kacabajky. A do 
peněženky v kabelce si dávala pouze drobné mince do pětikoruny včetně. Občanský 
průkaz nenosila vůbec, evropský průkaz zdravotního pojištění VZP měla pevně všitý 
zevnitř do pravého spodního cípu zmíněné kacabajky. Klíče od bytu nosila zavěšeny 
pod šaty na holém těle.

Z televizní obrazovky věděla, že svět kolem ní se s nikým nemazlí a že se člověk 
spravedlnosti nedovolá. Kriminální ústředny pátraly, ale podvádělo, loupilo a kradlo se 
vesele dál. Zločincům by totiž někdo statečný musel zlo nejprve demokraticky dokázat; 
i zločinci, a hlavně zločinci, přece mají svá lidská práva a navíc ty nejdražší advokáty, 
o nichž si rovněž myslila své. Žijeme přece ve státě právnickém, nikoli právním. Ta 
hrstka usvědčených a odsouzených padouchů se prý ve vězení dívá na televizi, chodí 
na procházky, jídlo má třikrát denně, stará se o ni lékař, vychovatel i psycholog a má 
k dispozici knihovnu a může během výkonu trestu studovat univerzitu. Jestli do vězení 
berou i stoleté báby, nebylo by marné také něco zdefraudovat. 

Jako jeden z mála občanů chodila k volbám a blažilo ji, že má volební právo i v dů
chodu. Pečlivě studovala programy jednotlivých stran, hledala v nich alespoň zrnko 
antické moudrosti a římského práva. Jenomže pak ve zprávách viděla záznam skryté 
kamery, na němž zastupitel jejich městské části přebírá úplatek za příslib přidělení 

Červená báseň o modrém kouři

JOSEF PROKEŠ

----------------------------
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bytu. A při volbách se její hlas ukázal být stejně neplatným, neboť volební komise 
zapomněla orazítkovat obálku s vloženými hlasy.

Když už jí svět připadal zcela bezútěšný a nesmyslný, zajela si výletním vláčkem 
kousek za Brno, do Kralic, kde navštívila místní muzeum Bible kralické. Prodlela 
v přítomnosti Šestidílky, jejíž obsah odolává času. Která je navíc psána nejkrásnějším 
mateřským jazykem. Proti Janu Blahoslavovi a jeho spolupracovníkům z řad Jednoty 
bratrské jsou všichni dnešní potentáti břídilové.

Na poště si dnes po vyzvednutí měsíčního důchodu peníze ostentativně vložila 
do peněženky a tu zase do kabelky, ovšemže pouze na oko. Ve skutečnosti ruličku 
bankovek potají vsunula do tajné kapsičky a zajistila zipem. Šourala se pak domů 
a čekala na přepadení.

Přišlo až v průjezdu jejich činžáku. Tetovaný muž, nějak kolem třicítky, jí vytrhl 
kabelku se slovy: „Zkus křičet, babo, a uříznu ti hlavu!”

Celou dobu, než potom dýchavičně vystoupala do čtvrtého poschodí k bytu, se 
radovala ze své prozřetelnosti, ale zároveň trnula, aby se oklamaný zloděj nevrátil a ve 
spravedlivém rozhořčení nesplnil svoji pohrůžku. Nemusela by to být zrovna uříznutá 
hlava, zarmoutilo by ji i uříznuté ucho.

Doma se zamkla na dva západy a zasunula oba pojistné řetízky. Uvařila si čaj, 
posadila k oknu s vyhlídkou do dvora, z jehož dlažby u popelnic okřídlení potkani 
vyzobávali odpadky, oblažujíce nájemníky tlukotem perutí a vrkáním. Potkani bez 
křídel jim sekundovali.

Bylo jí blaze, protože zvítězila nad nástrahami okolního světa a dokázala si, že 
ještě není tak nemohoucí. Léto venku přecházelo do podzimu, v obdélníku oblohy 
se valila oblaka, jimiž občas probleskly paprsky slunce jak vitráží katedrály. Na stolku 
před ní ležela rozevřená Stará bydliště spolužáka Ivánka Blatného a vedle spočívaly 
zavřeny jeho Melancholické procházky. Ty měla i s věnováním. Ve škole Ivan sotva 
prospíval, život prožil v anglické léčebně pro duševně choré, ale jeho básně o jejich 
městě jsou ty nejhezčí, jaké zná. Čte je i bez brýlí, umí je vlastně nazpaměť. Podobně 
jako některé opusy Zdeňka Rotrekla či Ludvíka Kundery, ti už rovněž nežijí. Zapálila 
si cigaretu a mezi jednotlivými vdechy kouře recitovala nahlas, byť sotva slyšitelně, 
svým kultivovaným hlasem sonet Cigareta, věnovaný Klementu Bochořákovi, dalšímu 
básníkovi, s nímž se kdysi přátelila. Zvláště dvě závěrečné tříveršové strofy měla ráda:

Vydech jsem modrý kouř a modrý kouř se nese
do vašich Pisárek. Myslím si, že jsem v lese,
vracím se zpátky zas brněnskou tramvají.

Jedeme do remíz a kolem výstaviště,
kde vzadu za věží je fotbalové hřiště,

jedeme na hřbitov a dívky mávají.
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A rozhodla se pro výlet, pro výlet právě do Pisárek; přejde most a bude se belhat 
podél Svratky kolem Anthroposu a Ivanova fotbalového hřiště, půjde vedle Riviéry 
a pod Červeným kopcem až k Alžbětinkám a od nich dál k Milosrdným bratřím, kde 
zemřel modrý abbé Dobrovský při návratu kočárem z vídeňské cesty ad fontes. Natrhá 
cestou planá jablka a uvaří si z nich kompot.

Jak se rozhodla, tak i učinila. Křižovatka u pisárecké vodárny byla sice rozvrtaná 
až hrůza, zato Anthropos dostal nové slušivé sako z modrého skla a přes řeku přibyl 
monstrózní betonový most, po němž nahoře duněla auta. Dole na pilířích toho mostu 
byla vtipně poetická výstava sprejovaných kreseb jakéhosi Tima. Uvědomila si před 
těmi osobitými výtvarnými kreacemi, že kolem ní vzniká nová kultura, pro ni již 
obtížně uchopitelná, ale svébytná a svěží. Masová média zatím tuhle novou kulturu 
naštěstí opomíjejí. Zatím.

Na zpáteční cestě brněnskou tramvají jela novým vozem, v němž cestující sedí 
nejenom po dvou ve směru jízdy, ale i vzájemně proti sobě. Seděla proti mládenci 
sotva sedmnáctiletému, klátivě neskladnému, jehož obličej byl poset pupínky akné. 
Byl tak nepůvabný ten hoch, že jí ho přišlo líto.

Ale když se jejich oči setkaly, mladík se na ni usmál. To nezažila od nikoho už kolik 
let. Usmála se na něj tedy i ona a mlčky mu nabídla jedno ze svých kyselých jablíček. 
Rozpačitě je vzal a kousl do něho. Pak se usmál znovu. Jako v červené knihovně.

Její staří přátelé by o tom uměli napsat báseň. Ona tu báseň právě prožila. Byla 
v ten okamžik šťastná.

Je nesmírné štěstí psáti knihy, jak uvádí Ivan Blatný v mottu Starých bydlišť, ale je 
ještě větší štěstí a umění život prožívat, věděla nyní ona.

S úsměvem toho mládence bude dnes usínati jako s krásnou básní.

Josef Prokeš (* 1947) docent, PhDr. Ph.D. Habilitoval v oboru dějiny české literatury a působí 
na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Více o něm na Wikipedii pod odkazem Josef 
Prokeš (spisovatel) nebo na www.josefprokes.cz
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Zkreslené obrazy minulosti

PŘEMYSL KREJČÍK

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

Tento příběh se mohl odvíjet (a tím pádem dojít i některého z možných zakončení) 
různými způsoby. Nelze je nikdy zahrnout všechny, stejně jako nelze určit, kde tento 
příběh začíná a končí. Pro naše účely začněme v momentě, kdy se Patrik nezpochyb
nitelně dozvěděl o Luciině nevěře.

Nechme stranou, jakým způsobem na to přišel (mohla za to její neopatrnost a jeho 
zvídavost, intuice, souhra náhod, nebo snad karma, podepřená všemi těmito faktory?), 
zkrátka se přidržme okamžiku, kdy stál Patrik před domem a odemykal. Lucii o svém 
zjištění informoval na dálku. Pálilo, nedalo se to vydržet. Nemohl počkat na shledání. 
Roztřesenými prsty se mu podařilo vytočit její číslo. Chtěl mluvit v klidu, ale už na 
konci první věty se přistihl, že přechází do křiku, který nedokáže zastavit ani zmírnit. 
Když dokřičel, aniž by vyslechl její pokusy o výmluvy a ujištění, že mu „to všechno 
vysvětlí“, mrštil telefonem o zem. Pak se trochu uklidnil, telefon sebral ze země a složil 
rozpadlý přístroj zpět do jednoho kusu. Zapnul ho. Displej praskl, ale mobil funguje. 
Ihned mu volala zpět. Nezvedl to. A ještě několikrát potom ne. Žádnou z SMS zpráv, 
kterých přišlo během následující hodiny přes čtyřicet, neotevřel. Většina z nich přišla 
až ve chvíli, kdy byl už zavřený ve svém bytě. Původně šel Lucii navštívit, jenže pak 
se jeho obavy potvrdily. Když jí volal, stál před jejím domem a koukal do jejího okna. 
Za ním ovšem nebyla, ačkoli o chvíli dříve ho SMS zprávou ujišťovala, že doma je.

Bylo půl deváté ráno. Lucie spala minulou noc u někoho jiného a nestačila se vrátit. 
Patrikova návštěva u ní měla být posledním potvrzením. Když nenašel na parkovišti 
před panelákem její auto, bylo vše jasné.

Nečekal však, že brzy dorazí před jeho dveře. Bude zvonit, bouchat na okno, zkoušet 
se dovolat… a bude v tom zdánlivě neúnavná. Nedokázal to příliš dlouho snést. Došlo 
mu, že jediný způsob, jak tomu učinit přítrž, je zkrátka jí ty dveře otevřít. Zvlášť, když 
ustalo bušení na okno, protože se nějakým způsobem dostala přes vchodové dveře na 
chodbu a nyní střídavě zvonila a bušila přímo na dveře jeho bytu. 

S rukou na klice ještě na chvíli zaváhal, pak ji stiskl. Lucie Svitáková stála před 
ním, ruku v pěst připravenou k dalšímu zabušení. Najednou vypadala tak neskutečně 
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ošklivě. Bylo to tím, že se Patrikovi zhnusila, nebo na to měl vliv dlouho trvající 
hysterický záchvat, zatímco jí bylo znemožňováno „to všechno vysvětlit“? Těžko od
hadovat, Patrik si nebyl jistý a navíc nad tím právě teď nepřemýšlel. Lucie se zarazila, 
jako kdyby nečekala, že jí někdy ty dveře vůbec otevře. Najednou tu stáli, koukali 
jeden na druhého a chvíli se zdálo, že nevědí, jak zareagovat. Co tedy čekala? Jistě, 
že se snažila dostat dovnitř, ale se strachem, který její snažení provázel, se vyrovnat 
nedokázala („To se Patrik nesmí nikdy dozvědět,“ říkala si pokaždé, když Vrach po 
aktu usnul a ona se začala oblékat). Přesněji, nedokázala se vyrovnat s představou 
konfrontace s Patrikem, který byl nyní (alespoň ve vztahu k ní) jiným Patrikem než 
ještě minulého dne.

Patrik – paroháč. Zcela jiná dvojice než Patrik – partner. Než Patrik – paroháč ve 
šťastné nevědomosti. Ten se nyní rozplynul a na jeho místě stál Patrik z Luciiny noční 
můry: Patrik – informovaný. Patrik – pekelně nasraný.

Neuměla si představit, že ty dveře otevře a že jí pohlédne do očí. I proto nyní vy
třeštila zrak podobně jako anarchista, který osamoceně křičel přes policejní hradbu na 
partu neonacistů, jenže policistům došla trpělivost (beztak jich polovina sympatizo
vala s nácky) a nečekaně ustoupili. Tuhle policejní hradbu zastupují Patrikovy dveře. 
Osamocený anarchista (ztělesněn Lucií) najednou musel čelit něčemu, čemu nikdy 
ve skutečnosti čelit nechtěl, ačkoli díky bariéře mohl i sám před sebou předstírat, že 
tomu čelit chce.

„Co chceš?“ zeptal se Patrik unaveně. Nelogičnost otázky ji vyvedla z míry ještě víc.
„Já… chtěla jsem… bych… můžu jít dál?“ Opravdu tahle roztřesená a koktající 

holka před chvílí ječela na chodbě, bušila a kopala do dveří a starala se o zábavu 
klepů chtivých sousedů? Lucie byla ten typ, který máte automaticky chuť pohladit po 
vlasech a říct jí „to bude dobrý“, aniž by se něco vůbec bylo stalo. Měla věčně smutný 
pohled a neuvěřitelně naivní kukuč, kvůli kterému si lze jen stěží představit, že tohle 
ptáče s někým kdy mělo sex, pokud jste tím někým nebyli vy. A přesto na ní bylo cosi 
neobvykle přitažlivého, jak jinak. Kdyby ne, těžko by se vůbec mohla dostat do téhle 
situace. Těžko by mohla chodit s Patrikem a spát s Vrachem. Jenže tyhle na pohled 
nevinné holky bývají nejzrádnější. Jak ji tam tak Patrik viděl stát – v roztrhaných 
keckách a s výrazem, který se rychle změnil ve výraz týraného zvířátka – nedovedl si 
najednou představit, že by byla schopná zalhat, natož někoho podvést.

„Jasně. Pojď dál,“ odpověděl jí tedy, ale přesto si dal záležet, aby to znělo pokud 
možno otráveně a nepřístupně. Vstoupila, zavřel za ní dveře. Sehnula se a roztřesenými 
prsty si rozvázala tkaničky zelených bot. Narovnala se, vyklouzla z nich, pomalu si 
stáhla šedivou jarní bundu (nyní je možné pozorovat roztřesené celé paže), přeložila 
ji napůl a odložila na botník. Oba stále úplně tiší. Otočil se a odešel do svého pokoje. 
Dveře za sebou nezavřel, následovala ho.

Místo každé situace, které jsme nyní byli svědkem, by se mohlo udát nepočitatelné 
množství jejích variant. Ovšem Lucie i Patrik v této podobě jsou výsledkem předchozích 



63

TexTáž

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

rozhodnutí (všech předchozích rozhodnutí nejen v jejich životě, ale i v životech jejich 
předků až do počátku tohoto fikčního světa a možná ještě dál), které ovlivnily nejen 
jejich myšlenkový aparát, jejich povahu a určitým způsobem jim tak sebraly možnost 
k některým rozhodnutím. Každý člověk je totiž ve velké míře determinován všemi 
vnějšími vlivy, jejichž kombinace utváří vlivy vnitřní, aby pak každý jedinec (v zá
vislosti na těchto vlivech) další vnější vlivy produkoval směrem k ostatním. Jedná se 
tedy o začarovaný kruh, kdy všichni ovlivňují všechny, všemi zároveň ovlivňováni. 
Místa na skutečně svobodné rozhodnutí tedy příliš nezbývá. Každá akce a reakce je 
výsledkem něčeho, co jsme nemohli ovlivnit. Každá naše myšlenka a každý čin je 
pouze výsledkem zmíněných okolností. A právě proto nemohli až doposud Patrik, 
Lucie, ani Vrach dělat nic jiného než to, co udělali. A ani nadále tomu nebude jinak, 
nicméně zde nastupuje na řadu jiný faktor. A tím je neznalost. Není možné, abychom 
Patrika, Lucii, ani Vracha poznali dokonale, čili brzy opustíme pevnou půdu jejich 
předurčeného chování a nabídneme alternativy, o kterých si myslíme, že je možné, 
aby se staly jejich realitou.

Přesto se vždy budeme muset přiklonit jen k jedné z nich, a tu popsat blíže. Ne 
snad, že by ostatní varianty byly méně zajímavé, ale zkrátka proto, že každá varianta 
by posunula příběh do zcela jiných míst a každá varianta vyplodí množství vlastních 
variant, jejichž počet pak roste geometrickou řadou. Tedy, pokud si nyní načrtneme 
čtyři (a pamatujme, že tyto čtyři jsou pouze reprezentativní výsek z mnoha jiných 
možností, jejichž počet nemůžeme být s to určit) – pokud si tedy načrtneme čtyři 
varianty, jak by se mohli naši přátelé v určité situaci zachovat, nelze přehlédnout, že 
každá z těchto variant vyplodí další čtveřici variant a tak dále. Brzy budeme ve stovkách 
a tisícovkách, milionech variant. Nejen, že by bylo nadlidským úkolem tyto varianty 
popsat, nebylo by ani možné se v nich zorientovat, a to zcela opomíjíme, o kolik by 
narostl rozsah textu a jaký by měl vliv na naše životní prostředí (v důsledku vykácení 
velkého množství lesů pro papír určený k tisku).

Z výše zmíněných důvodů nastíníme čtyři možnosti, z nichž se následně budeme 
věnovat pouze jedné. Neexistuje přesný klíč, podle něhož je možné konkrétní variantu 
vybrat, proto prosím laskavého čtenáře, aby důvěřoval autorově volbě. Konec konců, 
i jeho výběr je určen výše popsanými vnějšími a vnitřními vlivy a je tedy svým způso
bem mimo autorovy možnosti popsat celý příběh jinak. Ale to už zabíháme do příliš 
abstraktních úvah. Kde jsme to skončili? Ah, ano. Lucie vchází do Patrikova pokoje…

Jeho pokoj. Pro ni dříve tak důvěrně známý, nyní najednou tak cizí. Stala se zde 
vetřelcem. Ticho, které nastalo, když vstoupila do bytu, muselo být nyní bezpodmí
nečně prolomeno. Patrně jedním z těchto způsobů:

1) Patrikovou jízlivostí (ta by vedla k Luciinu útěku).
2) Patrikovým výbuchem vzteku (ten by postupně vedl k hádce a nakonec možná 

až k fyzickému ataku z Luciiny strany, to by ovšem záviselo na konkrétním průběhu 
hádky).
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3) Kajícnou snahou Lucie (ta mohla vést buď k Patrikovu dočasnému obměkčení, 
nebo k rozdmýchání jeho vzteku, reakce jedince v jeho situaci je prakticky neodhad
nutelná, nehledě na jeho povahu).

4) Hysterickým výbojem Lucie (následky raději nedomýšlejme).

Došlo ovšem k variantě druhé. Lucie chtěla promluvit, nicméně jen pohled na její 
pohybující se rty Patrika nečekaně rozčílil. Ihned ho napadlo, že tyhle rty ještě před 
chvílí líbaly jiného muže, a nejspíš nejen na rty.

„Vůbec neotvírej tu hubu, do který ti před chvílí stříkal!“ zařval. Nutno říct, že 
útočnost a brutalita Patrikova slovního projevu překvapila nejen Lucii, ale i Patrika 
samotného. Takhle nikdy dřív na žádnou dívku nepromluvil, ani si nemyslel, že by 
něčeho takového byl schopný. Lucie se roztřásla ještě víc. Nyní mohla udělat následující:

1) Sesunout se s pláčem k zemi (tuto variantu by většina jejích známých [včetně 
Patrika, paradoxně však vyjma Vracha, který ji neznal příliš dobře] očekávala).

2) Odejít, spíše utéct (zlomeně, nebo rozzlobeně).
3) Submisivně se začít omlouvat (čímž by Patrika přemluvila a na nějaký čas by 

tak protáhla trvání jejich beznadějně zničeného vztahu – nakonec podvedla ho proto, 
že ač Patrika milovala, sex s ním vysloveně nesnášela, což tušil, ale nepřipouštěl si).

4) Vybouchnout vzteky.

Přibližme si variantu číslo čtyři. Lucie se přestala kontrolovat. Vymrštila se směrem 
k Patrikovi, zuřivě máchala rukama, až dokud ho nenahmatala a nezačala fackovat.

„Ty zasranej tupče!“ pištěla jako siréna. „Kdybys nebyl v posteli takovej sobec, ne
musela bych spát s někým jiným!“ Vztek narůstal. Začala křičet i to, co by mu nikdy 
neřekla, ani kdyby mu skutečně chtěla ublížit. To, co si později vyčítala: „Jo, stříkal mi 
do huby! Tak řekni, že jsem kurva! Nebyla bych, kdybys nebyl takový dřevo!“

Po těch slovech jí pevně chytil za ruce. Začalo jí docházet, co právě vyřkla. Povolila 
v kolenou, sesula se k zemi. Patrik ji však stále držel za paže, sykla bolestí. Zvedl ji.

„Vypadni,“ řekl tiše, nesmlouvavě.
„Promiň… já to tak přece nemy…“
„Tahni do prdele, ty couro!“ Zase se neudržel a začal křičet. Vztek se jím najednou 

rozléval neskutečně rychle, jako nájezd, když si dá čáru kokainu (Patrik občas šňu
pe, ale to jen tak na okraj, není to důležité). Než stačila cokoli říct, táhl ji ke dveřím. 
Vzpouzela se, vřískala… Nebudeme to dál zastírat, jistě jste to poznali sami – Lucie 
je hysterka a Patrik ve vypjatých momentech cholerik. A v takové situaci jako nastala 
nyní, pro ně nebylo možné emoce plně kontrolovat.

Když ji konečně dostal ven ze dveří, nakonec se stala realitou vícekrát zmíněná 
varianta – Lucie odešla.

Před Patrikem nyní pochopitelně stálo opět mnoho možností, my je ovšem ze
stručníme na dvě, ačkoli obě jsou tak široké… Mohl zkrátka zůstat, nebo odejít.



65

TexTáž

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

Rozhodl se odejít.
Mohl odejít několika způsoby. Mohl odejít ve smyslu fyzického přesunu, nebo 

ve smyslu dobrovolného odchodu z tohoto světa, čili sebevraždy. Jenže tolik mu na 
Lucii zase nezáleželo. Rozhodl se tedy pro fyzický přesun. Naházel do batohu několik 
nejnutnějších věcí a vyrazil směrem na nádraží. Nájem byl zaplacený, nějaké peníze 
našetřené. Klidně mohl zmizet pryč na celý měsíc, což také udělal. Mohl jet na místo, 
které zná, nebo skočit do prvního vlaku, který se mu podaří chytit. A tak se stalo, že 
o tři a půl hodiny později (do času je započítaná necelá půlhodina cesty na nádraží) 
vystoupil z vlaku v Bratislavě, kde doposud nikdy nebyl. A kde měl poznat Zuzanu – 
temperamentní Slovenku, kterou později přezdíval „Slovenská strela“. Jednak právě 
pro její temperament, zároveň ale proto, že přesně tak se jmenoval vlak, kterým do 
Bratislavy přijel. Ale to už je jiný příběh, k němuž se naše vyprávění nedostane.

Oproti tomu Lucie se mohla vrátit do svého pronajatého pokoje (varianta 1), odjet 
do Brna k rodičům (varianta 2), nebo odjet zpět za Vrachem, který na ni ale vážně 
neměl v tomto stavu náladu, což jí bylo víc než jasné (varianta 3). 

Tentokrát nechám rozhodnutí na vás, a aby bylo snazší, zredukoval jsem počet variant 
na pouhé tři, jak si laskavý čtenář jistě stačil povšimnout. Pojměme konec tohoto textu 
jako hru. Vyberte si jednu z výše popsaných variant. Osud Lucie je ve vašich rukou. 
Máte vybráno? Dobrá. Nyní si přečtěte jeden z níže uvedených textů:

Varianta 1:
Lucie došla domů. Plácla sebou do postele a samozřejmě že zbytek dne a většinu 
následující noci proplakala. Nakonec se rozhodla, že Vracha nechce už nikdy vidět. 
Patrika potkala až o několik měsíců později, i s jeho Slovenskou strelou. Tou dobou 
bylo vše mezi nimi promlčené.

Varianta 2:
Do Brna se rozhodla jet vlakem. Uvědomovala si, že je rozrušená a řídit auto by nebyl 
dobrý nápad. Na nádraží ještě zahlédla Patrika. Chtěla se za ním rozběhnout, jenže 
hysterických scén bylo už na jedno dopoledne dost. Nechala ho odjet a později odjela 
sama. V Brně u rodičů zůstala pár dní. A taky tu potkala Milana (postavu ze zcela jiného 
příběhu), se kterým se ovšem v této verzi nezapletla, protože na to zkrátka nebyla ta 
správná nálada. Do Pardubic se později vrátila jen pro své věci, školu nedostudovala. 
Později získala místo jako jazyková redaktorka jednoho brněnského nakladatelství. Tato 
varianta není příliš zábavná, špatně sis zvolil/a, můj drahý čtenáři / drahá čtenářko.

Varianta 3:
Věděla, že by v tomhle rozrušení neměla řídit. Stále se třásla a proud slz se jí nikdy 
nepodařilo zadržet na dlouho. Jenže Vrach bydlel ve vesnici kus za městem a tam 
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vlak nejezdil, autobusy teď o víkendu prakticky taky ne. Rozhodla se to risknout. 
Jenže k němu nikdy nedojela… Patrik, který se to dozvěděl až o nějaký čas později, si 
nikdy nepřestal její smrt vyčítat. Začal pít, ztratil práci, svojí Slovenskou strelu také. 
Půl roku po tom, co Lucie sjela ze silnice a narazila do stromu, se oběsil na kravatě, 
zavěšen za kliku od dveří.

Přemysl Krejčík (* 1991). 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 edi
torem básnické antologie Zřetelným místem nalomení (2017). Letos vyšel román Malej NY 
s podtitulem „Thriller o českým hip hopu“.
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Ignác a Frída aneb Srdnaté 
putování napříč bibliosmem

PETR STANČÍK

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

Od té chvíle, kdy Frída Mrázková jako malá holčička poprvé zabořila svůj růžový ja
zýček (a zároveň i špičku pikantně prohnutého nosíku) do pochoutky zvané zmrzlina, 
měla ohledně své budoucnosti jasno. Až bude jednou velká, stane se zmrzlinářkou. 
A tak zatímco ostatní děti v létě na pískovišti plácaly bábovičky, ona plácala neméně 
fiktivní kopečky zmrzliny. V zimě pak namáčela rampouchy vylámané z okna do medu 
a kliky u dveří ochucovala malinovou šťávou, aby nepoučitelným darebákům, kteří 
ojíněný kov klik olizovali a nechávali si k němu přimrzávat jazyky, bolest z odtržení 
sliznic vyvážila chuťovou slastí.

Když pak vyrostla ze školních střevíčků, vystudovala gelatologii na cukrářské aka
demii a otevřela si na hlavním náměstí svého rodného města Zmrzlinárium ledové 
princezny.

I když ve Zmrzlináriu se dveře netrhly a teplo zadků ze sedaček nevychládávalo, 
ona stále nebyla spokojená, neboť doposud nenašla toho pravého a její lůžko bylo 
každý večer studené a pusté. Nebylo divu, vždyť vymýšlení a výroba zmrzlinových 
kreací Frídě zabíralo tolik času, že na nějaké seznamování s muži jí prostě nezbýval čas. 

Vytvořit dokonalou zmrzlinu dá neuvěřitelnou spoustu práce. Nejdůležitější ingre
diencí je totiž ruční práce. Čím více zmrzlinu během jejího tuhnutí hnětete, obracíte 
a promícháváte, tím menší jsou v ní krystalky ledu, a tím je také výsledná zmrzlina 
jemnější a hladší na jazyku. Míchat se musí neustále, předtím i potom, co ztuhne.

Samozřejmě hodně záleží i na ovoci. Frída používala zásadně čerstvé, v létě z do
mácích luhů a hájů, v zimě dovezené z teplých krajin. K tomu domácí smetanu od 
rohatých stračen (Frída nenáviděla chovatele, kteří chudákům kravám uřezávají rohy), 
pravou vanilku (jedině z nezralých fermentovaných tobolek vanilovníku odrůdy 
Bourbon pěstovaných na ostrově Réunion), zlatý třtinový cukr (značky Ojos de Oro 
z Dominikánské republiky) a stoprocentní kakao (z bobů odrůdy Chuao od venezu
elského jezera Maracaibo).

Důležité jsou bezesporu i prvotřídní žloutky. Musí pocházet výhradně z okohou
těných vajec. Nejlépe od perliček a rovněž ty pštrosí nejsou marné.
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Večer před svými devětadvacátými narozeninami Frída ze Zmrzlinária vyprovo
dila poslední zákazníky, tyčí zakončenou háčkem stáhla na výlohách plechové rolety 
a zamkla vchod. Po schodech vystoupala do svého malého bytu v patře přímo nad 
Zmrzlináriem. Nechala ze sebe sklouznout šaty. Odlíčila se, osprchovala a potom si 
dlouho prohlížela své nahé tělo ze všech stran v zrcadle.

Nevypadalo to vůbec zle. Vlastně byla moc krásná. I když jako modelka by se za 
dnešní diktatury hermafroditů neuživila, na to měla příliš ženské tvary. Dlouhé štíhlé 
nohy přecházely vzrušující vlnou do výrazných boků a zpět do útlého pasu. Sošná šíje, 
půvabně vykrojené rty, pikantně prohnutý nosík a ohromné mandlové oči smaragdové 
barvy pod jemně vypouklým čelem. Průsvitně bledá pokožka s broskvovým nádechem, 
jemňoulince ochmýřená zlatistými chloupky, patrnými jedině úplně zblízka a proti 
světlu. Přírodně plavé vlasy s medovými pablesky. Plná a přitom pevná ňadra, podobná 
mnohonásobně zvětšeným kapkám ranní rosy stékajícím po okvětním plátku růže. 
Na nich výrazné karmínové prsní dvorce, obklopující bradavku jako ledové prstence 
planetu Saturn. A všechen ten půvab v ní kvetl naplano a beze smyslu.

Něžně se pohladila po krku a vnitřní straně stehen. Jakoby náhodou se dotkla 
ňadra a pocítila, jak její tělo náhle překypuje touhou. Z hrdla se jí vyloudil tenký, 
téměř neznatelný vzdech. Pak se v ní však probudilo její odpovědnější já a přikázalo 
si toho nechat. Zítra přece musí brzo vstávat. Oblékla noční košili pokrytou veselým 
vzorem kornoutků s točenou zmrzlinou, vklouzla do postele a zhasla světlo. 

Chvíli předtím sice ještě padala únavou, jenomže teď spánek nepřicházel. Několik 
minut se převalovala pod peřinou a počítala ovečky. Pak zase vstala a zapnula lampičku. 
Dobrá, než usne, bude si trochu číst. Přistoupila k poličce a nazdařbůh z ní vytáhla 
knížku se zbytečně křiklavým obrázkem na obálce. Byla na ní lesklá zlatá maska, v níž 
se odrážela dívčí tvář umouněná od sazí a rámovaná ožehlými vlasy. Při pohledu 
zblízka se v dívčiných očích odrážel muž s nasazenou hasičskou přílbou a maskou ze 
zlatého plastu na ochranu proti sálavému teplu. Hasič vystupoval z plamenů hořícího 
domu a v náručí nesl dívku. Červenou kombinézu měl až do pasu rozepnutou, aby byla 
vidět jeho svalnatá hruď a pekáč buchet na břiše. Dívka na svého zachránce pohlížela 
s obdivem, jenž ve Frídě vzedmul vlnu feministické nevole.

„Aby sis nevyklepala vaječníky, náno,“ ulevila si. Přitom však cítila, že té dívce 
vlastně závidí. A cítila ještě něco.

Začenichala. Kouř. Že by ten obrázek byl tak sugestivní?
Pach spáleniny sílil.
Vrátila knížku do poličky a přešla ke dveřím na schodiště, klika byla horká. Stiskla ji 

nohou v bačkůrce, dveře se prudce otevřely a zevnitř na ni vyšlehly plameny. Rozběhla 
se směrem k oknu do ulice, jenomže plameny jí odřízly cestu z obou stran. Lehla si 
v koupelně na zem, kde ještě nebylo ve vzduchu tolik kouře a rozbrečela se zoufalstvím.

Z dýmu se najednou jako zázrakem vynořil urostlý hasič a zvedl Frídu do náručí. 
Proskočil s ní ohnivou stěnou, seběhl po schodech a pronesl hořícím Zmrzlináriem. 
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Když se vyhýbal padajícím trámům, kombinéza se mu zachytila o trubku trčící ze zdi 
a roztrhla se až k pasu. Jako růžový blesk zazářila svalnatá hruď a pekáč buchet na 
břiše. Frídě to nevadilo. S obdivem zírala do lesklé zlaté masky, za níž tušila hasičův 
obličej, a bát se začala až při pohledu na odraz své tváře umouněné od sazí a rámované 
ožehlými vlasy. Líbím se tomu hasiči, i když jsem tak špinavá?

Líbila, za měsíc měli veselku. Hasič se jmenoval Ignác a miloval zmrzlinu.
Svá ano si řekli v kostele svatého Floriána. A na svatební hostinu do restaurace 

U Vysušené hadice se sjeli požárníci z celého okolí. Sbor dobrovolných hasičů Krás
něves na obřad dokonce zapůjčil svoji chloubu, krásně zrenovovanou automobilovou 
stříkačku značky Laurin & Klement z roku 1922. 

Slušelo jim to náramně, nevěstě v dlouhých bílých šatech a ženichovi v tmavo
modrém stejnokroji se zlatými knoflíky. Když však měli společně rozkrojit svatební 
zmrzlinový dort, ukázalo se, že Frída zmizela.

Ignác si nejdřív myslel, že mu nevěstu rituálně unesli kolegové do jiné hospody, 
kde za ni bude muset zaplatit tekuté výkupné. Nikdo ze svatebčanů však nechyběl. 
Hospodský vypověděl, že od výčepu viděl nevěstu hovořit s divným hubeným mužem. 
Byl prý oblečený do dlouhé černé peleríny a na hlavě bílou paruku svázanou vzadu do 
copu. Cizinec Frídě ukazoval nějaké papíry a pak spolu nasedli do černého kočáru, 
taženého čtyřspřežím. Zbytek příběhu mu zakryla stoupající hladina piva v půllitru.

Ignác na cestě před restaurací našel utržený Frídin závoj z průsvitného tylu, pošpi
něný šlápotou mužského střevíce. Odsud do dáli se táhly stopy úzkých kočárových kol.

Vzhledem k nedostatku modernějších vozů Ignác natočil klikou motor stříkačky 
Laurin & Klement, sedl za volant a rozjel se po stopách kočáru. Cesta se kroutila lesem 
přes kamenný most nad roklí a dál hlubokým úvozem podle skal. Po několika hodi
nách šílené jízdy dorazil k místu, kde krajina náhle končila hladkou rovnou stěnou, 
táhnoucí se v nedohledno do stran i na výšku. Nekonečnou šeď stěny prolamoval jen 
temný zubatý otvor, jakoby prokousaný nestvůrným hmyzem.

Ignác dolil syčící chladič vodou z potůčku, zapálil acetylénové reflektory a opatrně 
vjel do tunelu. 

Na opačné straně pokračovala krajina sice stejně tvarovaná, avšak holá a vyprahlá, 
jen tu a tam ježatá troskami jakýchsi spletitých konstrukcí neznámého účelu. Zdálo 
se, že i Slunce na nebi bez mráčku mělo jinou barvu, víc do ruda.

Jel dál po stopách, až dorazil k obydlí vyzděného do tvaru polokoule ze stovek 
prázdných lahví od piva, svázaných dohromady provázky a maltou z drolivého jílu. 
Vanutí suchého větru z trčících hrdel lahví vyluzovalo mnohohlasé disharmonické 
kvílení. Uvnitř podivného iglú seděl v sedle bicyklu bez kol stařec, oblečený jen do 
špinavé bederní roušky a s ještě špinavějším turbanem omotaným kolem lysé hlavy. 
Šlapáním do pedálů roztáčel dynamo, které pomocí drátů napájelo lávovou lampu, 
připevněnou mezi řídítky. Stařec mlčky šlapal a přitom zíral na pestrobarevné bubliny, 
hypnoticky pomalu stoupající a klesající v zářícím válci lampy. Hučení lahví zvenčí 
se slévalo s vrzáním bicyklu do přízračné kakofonie.
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Ignác si stoupl do starcova zorného pole a ukázal mu fotografii Frídy.
„Dobrý den, pane. Hledám svoji unesenou manželku. Neviděl jste ji?“
Cyklista ještě chvíli šlapal a pak položil chodidla na zem. Lávová lampa pohasla 

a rej bublin zmrtvěl. Teprve pak přenesl svůj kalný pohled na Ignáce.
„Cizinče, máš štěstí, že jsi potkal právě mě. Spáchal jsi totiž hned tři hrdelní zlo

činy najednou. Tak za prvé, zobrazování člověka se trestá sedřením obličeje z hlavy. 
Za druhé, sňatek mezi mužem a ženou se trestá zabavením pohlaví. Za třetí, jízda 
samohybem se trestá padesáti ranami bičem. Ale neboj, já tě neudám. Jsem taky muž 
a zbylo nás tak málo.“

Překvapenému Ignácovi pak vysvětlil, že existuje sedmnáct různých pohlaví, ale jsou 
zakázány veškeré kombinace schopné plodit děti. Lidé se rodí výhradně klonováním, 
protože sexuální rozmnožování je nepředvídatelné a znemožňuje plánovat budoucí 
povahu i schopnosti novorozenců. Krom toho platí zákoník šaría a zároveň desatero 
ekoteologických přikázání. Nakonec mu daroval plastový kanystr plný drahocenné 
vody a téměř prázdnou nádrž Laurina & Klementa dolil až po okraj podomácku 
páleným lihem. Černý kočár projel kolem ani ne před hodinou, dívka z fotografie 
na něj mávala z okénka. Cestou ať se vyhýbá všemu živému, což ostatně nebude tak 
těžké, protože skoro celá země je opět tohu va bohu, čili beztvará a prázdná, jen s tím 
drobným rozdílem, že Duch Boží se už nevznáší nad povrchem vod. Pak zase osedlal 
bicykl a pokračoval v zírání do útrob lávové lampy.

Ignác šťastně projel pustinou k další nekonečné hladké stěně. I tady skrze ní vedla 
temná průrva, její ústí však zelo dobrých pět metrů nad zemí. Kočár tudy zřejmě projel 
po dřevěné rampě, jejíž ohořelé zbytky dosud doutnaly v písku.

Ignác z vozu vysunul hasičský žebřík, po němž bez nesnází vyšplhal až do tunelu. 
Automobil tu ovšem musel nechat. Naposledy se ohlédl a spatřil, že to příliš rudé 
slunce na obloze se rozblikalo jako pokažená žárovka. Náhle se začalo propadat samo 
do sebe, až se smrštilo do jediného bodu a zmizelo v tmách.

Na opačné straně tunel chválabohu vyústil do krajiny porostlé žírnou trávou a bujným 
stromovím. Za ohybem široké řeky se tyčil nádherný palác, podobný zkamenělému 
ohni. Spleť komínů, luceren a věžiček na střeše se násobila odrazem na hladině vod
ního příkopu. Ignác okamžitě poznal Château de Chambord na Loiře, navržený kdysi 
Leonardem da Vinci pro francouzského krále Františka I. z rodu Valois. Na nádvoří 
stál černý kočár a štolbové z něj právě vypřahali čtyřspřeží potem zbrocených koní.

Nejdřív chtěl počkat do setmění v úkrytu a proniknout do zámku pod rouškou 
noci. Pak si ale řekl, že je přeci hasič, a rovným krokem prošel hlavní bránou. Vyrojili 
se lokajové ve zlatých livrejích a holemi ho ztloukli do kulata. Když se probudil z bez
vědomí, ležel na podlaze u krbu, svázaný provazem s důkladností hodnou španělského 
ptáčka. Proti němu na pozlaceném rokokovém křesle seděl vyzáblý muž, oblečený do 
dlouhé černé peleríny a na hlavě bílou paruku svázanou vzadu do copu.
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„Konečně mám tu čest se vám představit, monsieur Ignace,“ promluvil protivně 
nosovým hlasem, „doktor Xenonius, k vašim službám.“

„Proč jsi unesl moji choť, ty sketo?“
„Hned se k tomu dostaneme. Nejprve mi však dovolte, abych vám představil svůj 

epochální vynález. La machine orgasmique v plné kráse!“
Tleskl. Stěna i s plápolajícím krbem zajela stranou a odhalila výhled do rozlehlé 

zámecké kaple, nyní však znesvěcené hemžící se masou ozubených kol, pák a vaček, 
sahající od podlahy až ke klenutému stropu. Na mohutných hřídelích se zvolna otá
čela tři železná ruská kola uspořádaná do trojúhelníku. Každé kolo mělo po obvodu 
sedmadvacet zubů a na každém zubu viselo jedno nahé tělo, připoutané k otáčivé 
tyči uvnitř trojitého prstence Kardanova závěsu. Ignác mezi vězni poznal i Frídu. Se 
stopami bičování na jejím skvostném zadečku, avšak živou a zdravou. I ona spatřila 
Ignáce a významně na něj mrkla.

„Mé předchozí vynálezy mi přinesly bohatství,“ pokračoval Xenonius ve výkladu, 
„tudíž jsem mohl koupit tento zámek a naverbovat bandu darebáků, neštítících se ani 
sebeodpornějších zločinů. Ti pak pro můj stroj unesli osmdesát z jedenaosmdesáti 
zástupců veškeré rozmanitosti lidského rodu.“

„Proč právě jedenaosmdesát?“ šílený vědec proti mé vůli vzbudil mou zvědavost.
„Počítejte se mnou, monsieur. Každé kolo je vyhrazeno zástupcům jednoho ze tří 

pohlaví – mužského, ženského a hermafroditního. A každé pohlaví se vyskytuje ve 
třech lidských rasách – bílé, černé a žluté; dále existují tři různé odstíny vlasů – blond, 
rusý a tmavý; plus tři základní barvy očí – modrá, zelená a hnědá. Veškeré kombinace 
uvedených akcidencí dávají dohromady jedenaosmdesát. Vybíral jsem samozřejmě 
ty nejkrásnější a nejzdravější exempláře, pouze panice a panny.“

„Tou jedenaosmdesátou byla moje Frída?“
„Zajisté. Na bílé rusovlásce se zelenýma očima mi obzvláště záleželo, proto jsem 

si ji unesl osobně.“
„Jaký má ten stroj účel?“
„Budou v něm všichni se všemi mrdat. Vypočítal jsem, že lidský orgasmus může 

dosáhnout takové intenzity, aby narušil předivo vesmíru a zabil Boha. Jde jen o to, 
najít tu správnou sexuální konstelaci. Vedle triád pohlaví, ras, barev vlasů a očí však 
vstupují do hry další kategorie: základní pětici kombinací tělesných otvorů mezi muži 
a ženami (penis–vagina, penis–anus, penis–os, os–vagina, os–anus) zmnohonásobuje 
dvojité pohlaví androgynů, připočítejte dvanáct možných poloh při souloži horizon
tálně, pět vertikálně a sedm smíšených. Jestliže jeden koitus zabere patnáct minut, 
naprosté vyčerpání všech možností stroji potrvá celých deset let nepřetržitého mrdání.“

„Co když vězňové nebudou spolupracovat?“ napadla mě logická námitka.
„To sotva. Každý je na svém místě pomocí trubičky vyživován roztokem cukrové 

vody a extraktu ze španělských mušek. Kdo by i přes to odmítal sloužit vědě, toho 
zastoupí pohyby stroje, který má mimochodem nevyčerpatelný zdroj energie, je totiž 
poháněn otáčením vodního kola proudem řeky.“
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Xenonius stiskl jedno z řady tlačítek na zdi, ruská kola začala zpomalovat.
„Tentokrát jsem zvolil náhodnou volbu,“ dodal na vysvětlenou. „Ovládání stroje 

samozřejmě umožňuje nastavit libovolnou přesnou kombinaci, mě však víc baví 
náhoda. Náhoda je totiž Bůh a Bůh se bude snažit svou smrt co možná oddálit, takže 
nás tu čekají dlouhá léta vzrušujícího výzkumu.“

Otáčení se zastavilo a na místě, kde se všechna tři kola stýkala v jediném bodu, 
se ocitli žlutá dívka s blond vlasy, od hlavy k patě ebenově černý hoch a bílý zrzavý 
androgyn. Barvu očí na tu dálku nedokázal rozeznat. Mechanismus zajatce v otočných 
prstencích spojil do zmítajícího se propletence. Všichni tři začali rytmicky sténat, těžko 
soudit, zda bolestí či slastí. Když ostatní viděli, co je čeká, přidali se k nim brekotem.

Venku se strhla prudká bouřka. Xenonius rozrazil okno a vykřikl směrem k běs
nícímu nebi:

„Bože, slyšíš mě? Připrav se na smrt!“ načež se démonicky rozchechtal.
V tu do komnaty vplul kulový blesk, chvíli naprázdno jiskřil a bzučel, pak explo

doval před krbem. Výbuch z ohniště vymrštil žhavý uhlík, a ten Ignácovi na hrudi 
přepálil lano. Hasič se vyprostil, jedním skokem popadl pozlacené křeslo a rozrazil 
je šílenému vědci o leb.

Rychle zastavil stroj a osvobodil z něj Frídu i ostatní vězně. Společnými silami pak 
přemohli zločinné lokaje a všechny je připoutali na ruská kola, Xenonia na čestném 
prvním místě. Potom la machine orgasmique zase zapnuli. Prohlédli si proslulé Leo
nardovo dvojšroubovicové schodiště a na odchodu zámek pro jistotu ještě zapálili.

Loučení proběhlo za hojného prolévání slz. Osmdesát přepůvabných dívek, chlapců 
i hermafroditů si rozdělilo Xenoniovy poklady a vydalo se zpět ke svým rodinám.

Ignác zapřáhl do černého kočáru odpočaté čtyřspřeží, naložil Frídu a práskl do 
koní. Při návratu se chtěli vyhnout zemi pod zničeným sluncem, proto pokračovali 
vpřed stejným směrem, jako sem přišli. Po čase dorazili k další nekonečné stěně a zase 
projeli temným tunelem.

Ocitli se na vrcholku skalnatého pahrbku. Vzduch byl svěží, provoněný přezrálými fíky 
a mořskou solí. Dole pod nimi se rozkládalo město plné chrámů stojících na sloupech 
z pestře pomalovaného mramoru, za ním pableskovala hladina zálivu. Všude kolem 
se rozkládaly vinohrady a stinné olivovníkové háje.

Na balvanu seděl mírně nahrbený muž s prošedivělými vousy, oblečený v záplato
vaném, leč čistém chitónu, a žvýkal stéblo trávy. Když k nim zvedl svou tvář, uviděli, 
že je ošklivý, ale má laskavé oči.

Oba slušně pozdravili a Ignác se zeptal:
„Prosím, povězte nám, kde to jsme?“
Ošklivec rozvážně vyplivl zelenou slinu.
„Věru, cizinci, stejnou otázku si často kladu i já a odpověď je pokaždé jiná. Posaďte 

se tu ke mně na kámen a vyprávějte mi, jaký úradek démiurga vás sem zavedl.“
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Vylíčili mu tedy své podivuhodné příhody. Muž v chitónu se dlouze zamyslel, 
načež promluvil hlasem epického básníka:

„Nuže, není pochyb, že nejste skuteční lidé, nýbrž hlavní postavy takzvaného ro
mánu pro ženy. Doktor Xenonius váš příběh penetroval z nějakého pornofilosofického 
traktátu ve stylu markýze de Sade či Ladislava Klímy. Mezi vaší a jeho knihou leží ještě 
jedna, podle obsahu zřejmě postapokalyptická scifi. A nyní se nacházíte v platónském 
dialogu. Náš bibliosmos se skládá z knih stojících vedle sebe někde na polici a průchod 
mezi nimi otevřel červotoč, který si skrze všechny svazky prokousal chodbičku. Tato 
kniha není špatné místo k životu, ale občas nám sem vtrhnou Peršané či Sparťané, 
takže raději vyzkoušejte i tu další. Sem se můžete vrátit vždycky.

Naši hrdinové poděkovali, nasedli na kozlík kočáru a po chvíli jízdy antickou 
krajinou dorazili k další nekonečné stěně.

Za tunelem na ně čekalo veliké překvapení. Kam oko dohlédlo, všude se táhly pyrami
dy svěží zeleniny i ovoce, vyzrálých sýrů, čerstvých ryb i mořských plodů, masy mas 
zvěře krotké i divoké, prostě laskominy a pochoutky všeho druhu. Dorazili totiž do 
nejstarší české kuchařské knihy, vydané tiskem Janem Severinem Mladším na samém 
počátku šestnáctého věku.

Frída s Ignácem tady šťastně žijí až dodnes. Jenom se milují, kuchtí dobroty a po
chutnávají si, zase se milují, zase kuchtí dobroty a zase si pochutnávají, a tak pořád 
dokola.

Petr Stančík (*1968) začal publikovat v roce 1990 pod pseudonymem Odillo Stradický ze 
Strdic, od roku 2007 užívá své občanské jméno. Pro dospělé napsal např. prózy Pérák (2008), 
Mlýn na mumie (2014, Magnesia Litera 2015 za prózu), Andělí vejce (2016) a zatím poslední  
Nulorožec (2018). Pro děti infantilní horror Mrkev ho vcucla pod zem (2013), seriál příběhů 
jezevce Chrujdy, metafyzickou pohádku O Díře z Trychtýře (2016) či dětskou scifi H2O a tajná 
vodní mise (2017). Věnuje se též historii středověkého Bratrstva Obruče s Kladivem a zbořené 
gotické kaple Božího Těla a Krve.
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Pravidla

JITKA MACHOVÁ

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

„Můžu ti zavolat?“ blikne Emě zelená dioda na mobilu.
„Učím, ale děcka maj pauzu. Tak klidně. Myslela jsem, že sloužíš s Pavlem?“ sice 

má úplně zkřehlý prsty. Dneska mrzne, až praští, ale Markovi odpovídá vždycky. 
Netrpělivě čeká, až jí začne přístroj vibrovat s jeho hovorem, ani si nenasadí rukavici. 
Vlasy se jí zkroutily a teď jsou ztuhlé a obalené ledem. Ema vypadá úplně jak sněhová 
královna. Skvěle ladí se třpytivou zimou. 

„Zuzana bere holky večer do kina,“ hlásí udýchaně bez pozdravu. 
„Co děláš?“ chce hned vědět Ema. Rozhlíží se ze zvyku po dětech, ale zatím nikdo 

nikomu neubližuje, dva si staví sněhuláka, zbytek se kouluje nebo se jen tak válí po 
sněhu. Rukou mávne na jednoho z aktivnějších, co se pokouší vylézt na pyramidu 
z pokácených smrků. Nejsou tady dlouho, vzduch okolo stále prosycuje jejich prys
kyřičná vůně. Průzkumník si Emy všimne a poslušně slézá. Ví, že je to nebezpečné, 
instruktorka jim to říkala. Stejně to musel zkusit. 

„Měli jsme výjezd k Lyžařský. Jak to včera povolilo a přes noc zmrzlo, tak si nějaká 
běžkařka při pádu zlomila kotník. Vážila něco k metráku, tak se ani nedivím. Bylo 
to něco ji dostat k sanitě.“

„A co že dneska nejsi s Pajanem?“ Paní Drábková z baru už sklízí stoly po svačince. 
Jezdí zkušeně hadrem po dřevěných deskách, aby na nich nezmrzl vylitý čaj.

„A co že ty dneska učíš? To je nějakej výslech?“ ale hlas se mu směje, tak Ema 
šťourá dál. „Jsem se ptala první.“

„Potřebovali pár chlapů na Výrovce, utrhla se tam lavina a zasypalo jim to rol
bu. Koukal jsem, Emo, na rozpis, Pavel má dneska v noci pohotovost. Bude spát na 
stanici,“ dodává vcelku zbytečně Marek. Ema přece ví, kde spí její manžel, když má 
pohotovost. Schválně významně zdůrazní slova spát a na stanici. Jakoby jí nebylo 
dávno jasné, proč jí Marek telefonuje. Nikdy si netelefonují. Mají už dva roky jasně 
daná pevná pravidla. Třeba – psát si zprávy jen, když jsou v práci. Při cestě domů 
všechny zprávy promazat. Marek slouží různě, takže vždycky píše první on. Ema 
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přemítá, zda kdyby nepsal první Marek, jestli by už tenhle jejich pseudovztah už 
dávno nevyšuměl. Počáteční vzrušení opadlo a žádná nová jiskra se už nevykřesala. 
Ema Marka chápe, proč to nechce ukončit. Má doma frigidní Zuzanu, co s ním spí 
tak jednou do měsíce, a to kdo ví jestli. Ema si myslí, že Zuzanu to nebaví, protože se 
nechce vzdát hormonální antikoncepce – kdysi ji sama chvíli brala a byla na spodek 
úplně mrtvá. Na několika akcích se s ní o tom chtěla bavit, vlastně jim chtěla pomoct, 
aby ji už Marek nechal na pokoji, ale Zuzana má prostě svoji pravdu a nechce slyšet 
nic jiného. Ema nechápe, proč se bojí Markovi říct ne. Má takový neodbytný pocit, že 
Markovi se moc říct ne nedá. Vybaví si scénu z minulého roku. Hladově ji kousal do 
rtů i bradavek v zaparkované rolbě na jejich lesní cestě. Měla co dělat, aby se svlékla 
rychleji, než na ní oblečení roztrhá. Sál jí z prsů a zaútočil na klitoris. Několika prsty 
jí hrubě projížděl pochvou a tempo neustále zrychloval. Nevěděla, jestli se jí to vůbec 
ještě líbí. Spíš to už bolelo. Zkusila ho od sebe odstrčit. Jen zachrčel: „Mě nebudeš 
od sebe odstrkovat, když se uděláš!“ Ale ona se neudělala. Od té doby si toho k ní 
dovoloval čím dál víc a ona se nikdy neodvážila ho zastavit.

„Dneska nám přijede Pavlína ze školy. Slíbila jsem jí už, že si uděláme holčičí večer. 
Objednáme sushi, pustíme film a tak. Neviděla jsem ji dva týdny,“ říká skoro omluvně. 

„Emo! Nenech se přemlouvat!“ Ema si dovede představit ten jeho zoufalý výraz. 
Neviděla ho šest dní. To znamenalo jediné, šest dní si nevrznul. 

„Marku, promiň. Byla jsem taky ráno na hřbitově. Dneska by měl Peťa naroze
niny.“ Počítat nemusí. Ví to přesně. Bylo by mu deset. Kdyby si jeho doktorka ráčila 
všimnout, že má vadu srdce. A kdyby ho s Pavlem nenutili závodit v běhu na lyžích, 
i když ho sport na rozdíl od sestry vůbec nebavil. Nechtěli mít doma pecivála. Splnilo 
se jim to. Nemají ho vůbec.

„Aha.“ Tohle pochopí i Marek. Jediného kluka v rodině měli rádi všichni. „Zapo
mněl jsem, Emo, nezlob se.“

„Marku, už musím jít učit. Domluvíme se jindy. Určitě se zase něco naskytne,“ 
povzbudivě se loučí, i když si strašně moc přeje, aby se nic nenaskytlo.

Pomůže družstvu do lyží, jednoho po druhém nasadí spolu s vlekařem na pomu, 
sama si toho nejmenšího obkročmo posadí na koleno a vyjede nahoru na svah. Na
hoře jim zopakuje, co přesně po nich chce, a protože jsou mezi šesti Němci i dvě české 
slečny, tak řekne to samé ještě i česky. Předpisově zdvihá ruce nad hlavu, a když je 
pokládá střídavě na levou a pak pravou nohu, aby zdůraznila přenesení váhy v oblou
ku, kontroluje, jestli hadi drží stopu i pizzu, což jim neustále opakuje: „Pizza, pizza! 
Nach links, nach rechts!“ Mohla by to stejně tak dělat se zavřenýma očima. Učí děti, 
ale posledních pár let častěji studenty, kteří si chtějí udělat papíry a zimu trávit mezi 
semestry zadarmo na horách, vydělané peníze prokalit a vůbec si tak pěkně užít 
sněhu. Však ji to samotnou přivedlo před šestnácti lety sem do Jánek. Jede totálně na 
autopilota a v hlavě si přehrává ten první a současně poslední ročník vysoké školy, 
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protože na začátku letního semestru objevila na testu dvě čárky a v říjnu se jí narodila 
Pavlína. Pavel už byl tenkrát u Horské služby, tak tu zůstala s ním.

„Mami, víš, že v sobotu večer bude mít oddíl akci na Lesance?“ Ema se napije ze 
skleničky na vysoké noze a ponoří se hlouběji do pěny. Pavlína sedí naproti ní a každý 
doušek šampíčka zajídá jahodou. Jsou bez chuti, ale měli je v akci. A mít Páju doma je 
teď taková vzácnost. Ema si všímá, že nemá okousané nehty. Má je upravené a nala
kované béžovým lakem. Kdy se tohle prosím stalo? Ale nezeptá se. Dávno se naučila 
na nedostatky neupozorňovat, právě proto, aby se z nich nestaly zlozvyky. Stejně jako 
to kousání nehtů. Úplně to vidí. Sedí v křesle, kojí Petra a hryže si malíček. Pája se válí 
na koberci před ní. Nechce si hrát ani s poníky, jichž je plná podlaha, ani si malovat, 
jen vysypala krabici pastelek na zem, načárala tři nesmyslné klikatice na papír a už 
zase prudí, kdy půjdou na svah. Pozoruje mámu a ptá se, co to dělá. Ema zamyšleně 
vytahuje malíček z pusy a odpovídá, že si kouše nehty a ať to nikdy nezkouší, že je to 
fakt ošklivý. Pája se nenápadně odkutálí pod konferenční stolek a vráží si prsty do 
pusy a zkouší, co je na tom tak skvělýho, když jí to máma zakazuje. Pája byla skvělá 
škola, usmívá se Ema na skoro dospělou dceru.

„Nevim. Ty tam ještě někoho znáš?“
„Všechny!“
„A co znamená, že oddíl bude mít akci?“ Emě je jasné, že Pája nemyslí karneval 

nebo soutěžní odpoledne na čarodějnice, vysvědčení nebo konec prázdnin. Pája je 
sice na výběrové sportovní škole, ale taky je v pubertě a sama za ní na podzim přišla, 
aby s ní Ema zašla poprvé na gyndu. Prášky se jí sice podařilo dceři rozmluvit, ale 
přestala se na Pavlu koukat jak na malou holčičku.

„Budou tam všichni z dorostu, juniorů i trenéři. Bude se tancovat a pařit. A znáš 
to?“ Ema to zná. Až moc dobře. Nelíbí se jí představa, že tam někdo bude tisknout 
vysokou brunetu s trochu špičatějším nosem a šelmíma očima někde do kouta a vy
hrnovat příliš krátkou sukni, ale zase je ráda, že se jí dcera se vším svěřuje a důvěřuje 
jí. Snažila se jí vštípit, aby znala svoji hodnotu, aby dělala jen to, co cítí jako správné, 
tak teď musí věřit, že její rady padly na úrodnou půdu.

„Můžu tě tam po půlnoci vyzvednout?“
„Ve dvě?“
„V jednu!“
„Platí! Ty jsi stejně ta nejlepšejší maminečka pod sluncem! Víš to?“ Jak se k mámě 

nahne, hladina ve vaně se rozpohybuje a část vyšplouchne na podlahu. Ema významně 
mrká na kaluž a ukazuje po ní prstem.

„Říkat ti, ať nepiješ, stejně nemá cenu, ale pij fakt jen střik. Slíbíš mi to?“
„Slibuju,“ kýve Pavlína na souhlas i s úklidem koupelny, „vždyť mě znáš. Alkohol 

mi nechutná,“ zubí se a po usrknutí ze sklenice si dává do pusy celou jahodu.
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V sobotu má Pavel po obědě volno. Ema se těší, že stráví odpoledne všichni spolu. 
Domluvili si návštěvu bazénu. Pája má sice v plánu se na celé dvě hodiny naložit 
do vířivky, když dopoledne promrzla na svahu, protože teploměr spadnul až skoro 
k mínus deseti, ale to Emě nevadí, sama bude střídat vířivku se saunou. Emě se družstvo 
osekalo na tři nejodolnější školáky, ale i těm zaplatili rodiče jen dopolední výuku. 
Pája mamce ráda pomáhá učit. Dělá hadu závěr a sbírá odpadlíky. Jezdili na Košťálce, 
která má i příjemný profil, žádná placka. Viděly dvakrát Pavla, když projel okolo na 
skútru. Nikdy jim nezapomněl zamávat. Když předávají v půl dvanácté v kanceláři 
lyžařské školy žáčky rodičům, jeden holandský tatínek, co je trochu při těle a bunda 
se mu povážlivě napíná v zipu, se přitočí k Pavle a polohlasem se ptá: „Is this your 
sister?“ Pavlína se zašlebí, protože jí je jasné, že tím tatínek sleduje jistý osobní záměr, 
ale slušně odpovídá, i když lehce jízlivě: „Oh no, my mother,“ pohladí vedle stojícího 
klučinu po lyžařské kukle a dodává: „We have a dad and don´t look for a new one.“

Jak procházejí všichni tři turniketem v bazénu, otevřou se vstupní dveře a vejde Ma
rek s oběma dcerami. Mladší drží za ruku, starší se hrne k pokladně: „Ahoj strejdo,“ 
řve skrz děravé sklo do kukaně, „pustíš nás dovnitř zase zadara?“ Prošedivělý muž 
s brýlemi tak nízko posazenými, že už už chtějí sklouznout z nosu, se usmívá: „Jestli 
to tu budeš takhle vytrubovat, Natálko, tak už nikdy.“

„Jé, promiň.“ V tu chvíli si všimne Pavlíny, v mžiku proklouzne turniketem, aby jí, 
oblíbené starší sestřenici, mohla skočit okolo krku. „Pájo!“ Ta jí objímá stejně vřele, 
ale taky trochu smutně, protože je jen o něco málo mladší, než by byl teď brácha, 
a toho akorát jen fackovala, dobírala si a stírala ho, a když u toho nebyla máma, tak 
mu i sprostě nadávala. A teď už ho nikdy neobejme. A zrovna by ho objímala pořád, 
dnes a denně, jen kdyby jim neumřel.

Ema chvíli plave a schválně se vyhýbá zelenému ostrůvku, ze kterého teče v proudech 
z chrličů voda, pod nimiž dovádí Marek s mladší Evičkou. Cítí na sobě co chvíli jeho 
pohled, ale dělá, že si toho nevšimla. Pavel si nechává proudem masírovat ztuhlá 
ramena a nechce myslet vůbec na nic. Ráno se na Andělu srazil lyžař s neukázně
ným sáňkařem. Lyžařovi se v součtu nic moc nestalo. Trochu se pobil při pádu, ale 
sáňkařovi se letící těžká lyže rozhodla trefit přímo do spánku, a co Pavel věděl, tak 
se ani v nemocnici z toho neprobral. A protože zasahoval u této nehody jako první, 
viděl tu nepřirozenou polohu, ve které chlap bezvládně ležel. Zkušenosti mu říkaly, 
že takových už viděl víc, než musel, a nikdy to nedopadlo dobře. Marek na něj mluví, 
ale přes rachot dopadající vody mu nerozumí.

„Cos říkal?“
„Že jsem asi Pavlu neviděl nějak moc dlouho?“
„Proč jako?“
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„Sis nevšim, brácha, že už má prsa?“ Ale Pavlovi jsou prsa jeho dcery úplně ukra
dený. Myslí na to, jestli má smysl ještě teď večer volat do Vrchlabí do nemocnice, nebo 
to nechá až na ráno?

„Hm.“
„Už máš doma pušku?“ směje se Marek a odhazuje Evičku do hloubky. Tu ru

kávky vždycky vynesou nad hladinu, kde šťastně prská vodu z pusy a žádá si dalšího 
a dalšího hodu.

„Cože?“
„No, na nápadníky!“ přidává Marek otřepané klišé.

Emě pomalu padají oči. Leží na pohovce, záda podložená několika vysokými polštáři, 
rozsvícenou jen čtecí lampu s oranžovým stínítkem. Snaží se vnímat děj knížky, ale 
písmena jí už před očima skákají a nedávají textu smysl. Pokládá rozevřenou knihu 
na opěradlo gauče a hlavou jí blýská poslední myšlenka – jen na půl hodiny zavřu oči, 
než jí tělo roztřese lehká nevolnost, s níž se zhoupne do spánku. Probouzí se úlekem: 
„Sakra, já jsem usnula!“ a mžourá okolo sebe po mobilu. Na displeji svítí 01:58. „Tak 
jsem to, panence, přece jen dopřála.“

V tu ránu je na nohou, navléká si fleecovou mikinu, natahuje péřový kabátek, 
tlustou čepici s bambulí, vysoké boty do sněhu a palčáky. Ve čtvrt na tři už stojí 
před Lesankou, která se celá otřásá dunivou hudbou. Zdraví s úsměvem vycházející 
potácející se páry, jednotlivce i skupinky. Akce se zřejmě nachýlila k závěru. Snaží 
se zaostřit na obličeje okolo stojících i procházejících, ale Pavlu nevidí. Uvnitř je za
huleno stejně jako kdysi. Sem na hory asi kontroly nechodí. Na parketu se do rytmu 
pohupují poslední tanečníci, v tuto hodinu už bez elánu a zapálení. Konečně Ema 
uvidí u baru známou tvář. 

„Hanko,“ snaží se překřičet hlasitou hudbu, „nevidělas Páju?“ Ježíš, ta holka vypadá 
na dvacet, mihne Emě myslí. Vždyť to není ani rok a půl, co je vozila s Pavlou na tré
ninky a občas po tréninku k nim domů, aby si holky pohrály. Tenkrát ještě s korálky, 
poníky a občas i barbínami. 

„Jo, šla už asi před půl hodinou domu,“ srká Hanka tmavý nápoj z tlustostěnné 
sklenice. Ema ho v rychlosti vyhodnotila na Morgana s kolou, místní stálici mezi top 
ten míchaných nápojů.

„Cože? Sama?“
„Ne, sama ne. Nejdřív čekala na vás, ale když jí nabíd strejda odvoz, tak jela s ním.“
„Strejda? Kterej?“ na malým městě říkají děcka strejdo a teto úplně všem známým 

lidem. 
„No Marek, její strejda, kterej jinej?“ Aha, tak Hanka už asi neříká strejdo a teto 

všem. Ema je zmatená. Proč by Pavlína odcházela s Markem, když byly domluvené, 
že ji vyzvedne? A co tady vůbec Marek dělal? Jestli odešli už před půl hodinou, byla 
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by doma dřív, než Ema vyrazila pro ni a doma Pavla nebyla, tak kam šli? Čím dál víc 
zrychluje a prodlužuje krok. Spíš cítí, než ví, kde je má hledat. Útržkovitě si vybavuje 
Marka, jak v bazénu civěl z Emy na Pavlínu a z Pavlíny na Emu. Představuje si ho, 
jak sedí vedle Páji v Lesance na dřevěný lavici a hladí ji po stehně. Jak jí kupuje jedh
noho panáka za druhým. Ne, panáky jí nekupuje, spíš vodku s redbulem nebo jinej 
tlamolep, samotnej tvrdej by Pája nepila. Nechce si to připustit, ale najednou to řekne 
proti padajícím vločkám úplně nahlas: „To nadržený prase ji vzalo určitě na rolbu!“

Skrz závěje se snaží statečně prodírat, ale nohy jí kloužou, nejde to se soustředit 
na cestu. Smýká to s ní a padá do sněhu. Po tvářích jí tečou slzy a tam jejich slanost 
ředí sníh, co na teplé kůži taje. Ema mrká, občas jí nějaká těžká vločka vletí do oka 
a ta vteřina, než roztaje, stačí, aby ji lehce řízla, štípla pod víčkem.

„Ten hajzl!“ křičí do noci, když na odbočce pod lanovkou na Černou horu, na 
jejich odbočce, vidí v mdlé záři pouličních lamp čerstvé stopy do lesa. V půli cesty 
se však zarazí. Vidí, jak proti ní vrávorá drobná černá postava. Chichotá se a pořád 
padá. Ema rozsvítí baterku v mobilu, aby Pavlu nevylekala.

„Jé, co tady děláš, mami?“ dusí smích. Kabát má zapnutý nakřivo a víc řasenky 
má po různu po obličeji než na očích. Pak se smát přestane. Chytne se Emy za ruku 
a nechá se dovést na silnici. Ema neví, co má dceři říct. Ví, že by se jí zlomil hlas, že 
by se rozbrečela. 

Doma, než ji Ema uloží, jí ještě pošeptá: „Když ono ho nešlo odmítnout. Však víš.“

Ema dlouho leží a zírá do stropu. Ráno najde v telefonu – zcela mimo pravidla – 
zprávu: „Nedá jedna, dá druhá.“ Se smajlíkem.

Jitka Machová (*1982) se literárně vybíjí od školních lavic – bohužel v ní okolí hledalo/našlo 
jiné kvality a od roku 2002 dostal termín „kreativní účetnictví“ úplně nový rozměr. Publikuje 
na serveru Písmák.cz pod přezdívkou Kytiii přibližně stejně dlouhou dobu a kromě soutěže 
Talenty 2005 (kde získala ocenění) nikdy svoje dílo nikam neposlala. Až teď.
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Okno pana Hály

TADEÁŠ DOHŇANSKÝ

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

Prohnutá
čekáš
     až dozpívá
          Marty
     život se zastavil
už jdu 

Odjelas 

Odjelas 
vlakem
a s tebou celý den
rozsypal se 
na pražce
Nebe se zatáhlo 
     nad městem
Zapálím ho 
a budu čekat 

Ještě nehoří
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----------------------------
Bulbová mluví o zdraví (aneb dvě Evy) 

Dočkaj, ti ukažu, chodim o takej hulce jak Pilarova.
Všeci si lámu nohy, krčky, aj ty klični kosti.
Šak Pilarka rameno zlomene. 
Ježišmarjááá. 

Déšť v Krakově 

Wawel
Trochu Windsor 

Trochu Hrad
Na hrobech prezidentů 

květiny
Na hrobech králů

končetiny
Na zemi kelímky kávové

sedliny

Planty
nocou

už vybledlo wyspiańského indigo
namísto chocholů 

chrchly trolů 
– Daj Pan zuotufke!

Prší
prší lechtá listy javorů

do zelena odnáší
tebe

po promarněné hodině literatury

Kuchyně

tady to voní jak u babi anny
to ta cibulka

pirohy bobalky sádlo tuk na lyžce sýtena minerálna voda pomaranč oranžové závěsy z pravěku 
času jurský park dvě



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

82

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

Okno pana Hály1

Občas, když kouřím na záchodě,
(neboj, málo), dívám se z okna
do okna pana Hály. 
Má tam vycpaného ježka
a keramickou vázu s kočičkami
a kraslicemi 
a spoustu prachu
a podle mě ani neví, 
co všecko tam má 
  (ty kočky už chytají plíseň, 
  už hodně dlouho ji chytají). 
Možná to nevím ani já sám. 
Je to špína? Okenní tabulka
škrábnutá časem, kyselým deštěm
a výpary z Hlávkova dvora? 
Nebo cigaretový kouř? 

Tadeáš Dohňanský (* 1995) studuje polonistiku a komparatistiku na Univerzitě Karlově. 
Příležitostně překládá z a do polštiny, spolupracuje s časopisy iLiteratura a Nowa Dekada 
Krakowska. Žije ve Valašské Bystřici.

1 Josef Hála (nar. 1928) je český klavírista.
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Red Dead Redemption

VÍTĚZSLAV KAPRÁL

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

Slanečková rapsodie

Vládkyně moří
královno s korálovým žezlem a čelenkou z perel
přes pevninskou šíji navlékla sis pruhovanou pláž
kde plavčík papoušek v proutěné kleci lodního koše
křiklavě křičí: Lóra!
Rudá – ! Zelená – ! Modrá – ! (Trikolóra).

Královno bouří
s hvězdicovou pihou vytetovanou na krunýři
Tvůj pohled na slunci ztvrdl a odráží slaný třpyt
v krystalech soli uvízlých na břitkých řasách
kosatka stáčí se po větru do úžin času
v lanoví Tvých vlasů brousí ostří krabí nožíři.

Má bosá královno
přede mnou v nahotě leží Tvé křídové útesy
podle rovníku narýsované
na africké tabuli
v lastuře ucha kolébány šumí bílé pěny
voní muškát, afrikán i purpurová růže z Káhiry.

Královno písečných ruin
vládkyně sypkých hradů na skotačících nábřežích
obruče poledníků prohnaly se osmerem Tvých ramen
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když učenec připjal Ti brokátový zeměpás
na námořnický čepec ukotvený v ose nosu
okatě dekorován usedl babočka admirál.

Pastýřko vodních krajin
má podmořská akvabelo
Tvůj půlnoční šat třikráte byl smočen
v indigovém kalamáři
ponoř své prsy do zářivých hlubin
potop se ke dnu pro perlu a pro korál.

Královno mořských pastvin
v bárce zdolávám nevypočitatelné sinusoidy
rozvlněné linkou Tvého úsměvu
nadívaný garnát kutálí po obzoru granátové jablko
slunečníky roztáčejí hypnotické rulety
ve Tvých vírech slavnostně hasnou kolotoče hvězd.

Vládkyně moří
královno s korálovým žezlem a čelenkou z perel
šplhám vzhůru po nekonečném stožáru
vyvěsit korzárskou vlajku tak abys ji měla
ze čtyř stran světa stále na očích
aby vlála Tvé kráse na počest a nikdy nevybledla.

Má královno, má Paní
třebas mne uragánem přibij k nejvyššímu stěžni
či pověs za paty na ráhno
ať trpím a vzdoruji všem Tvým vlnobitím
přec nevzdám se těch úskalí a milovat Tě budu
jak trosečník bez lodi miluje smrt – či každé nové ráno!
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Hranice poznání

Letěl jsem povětřím
a závodil jsem s ptáky
křídla ovinutá peřím

pařát rozestřený
nad vidinou map a v dálky

zrak zaostřený.

Plul jsem hlubinami
a družil se v hejnech ryb

ploutev čeřící nad troskami
divné vody vírů temna

slýchal lkavý nápěv velryb
i hlas zlých tvorů ze dna.

Tančil jsem ve vatrách ohně
a hleděl žhavým okem uhlíků
plameny olizoval nitro Země

jak láva z jícnu vržená
hořel jsem slávou Slunce v žáru úsvitů

i cítil pálit lože pekelná.

Putoval jsem všemi kraji světa
spatřil hroby dávných králů
kapky potu tropického léta
na pólech umrzly mi v led

labyrint slují, morény horských valů
to vše já poznal za pár let.

Však i kdyby bůh mi nadělil
myriády podob stvoření

a třebas bych i z grálu pil
to pranic nebylo by platné

abych procitl byť k jedinému zachvění
tvého srdce, duše tvé.
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Astroláb

Můj pozemský souputníku
naše psýché
tělům natruc
sedávají v páru
na osiřelých nádražích.

Jsme náměsíční blouznivci
z křižovatky náhod
hledající stravu
mezi střepy svržených hvězd
v kosmické popelnici.

Dávný hvězdopravec
měří astrolábem
úhel naší konjunkce.

Tvá hvězda padá vzhůru.

Vítězslav Kaprál, rodák ze severočeského Mostu žije v současnosti v Lysé nad Labem a pracuje 
jako dispečer asistenčních služeb. Mezi jeho zájmy patří turistika, umění či historie. Ve volném 
čase se aktivně věnuje psaní prózy i poezie, od roku 2010 dosáhl vícera ocenění v amatérských 
literárních soutěžích po celé ČR.
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Hvězdopravec

ALEŠ MISAŘ

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

HVĚZDOPRAVEC

Léto je v půli, na vyprahlé pláni
je vidět slunečnice na pochodu,
některé zhasly, jiné hlavu sklání,
jdou k nám požádat o oheň a vodu!

Kde vyrůstáš ty, květino, mi pověz,
po jakých schodech jsi mi sešla z mysli?
Kdykoli vyhlížím tě, začnu od hvězd
a přes ohanbí dne, kde svítání si

namáčí jazyk v mléku, dál tě lovím
ze strmých srázů slunce, ze sklepení plic
tvé jméno vyšeptávám Prokopovi,
ať si je po slabikách schová do zvonic

a vyvolá je, až bude svět v ruinách
a puklé zvony v hrdlech věží zůstanou.
Tvář soumraku si vpouští do žil tvůj nach,
stráž studu, dlouho nechá mě stát před branou.

Jsi plachá po laních, jež jednou spatřily
jen obrys vlčí, mají strach, že doběhnou
je stíny smrků od lesa. Jen motýli
tě mohou podepřít, když klesneš v kolenou.
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Tebe nenechám padnout do temnoty,
jsi červeň, která drží cihly paměti
a nepustí je, dokud nezahřmotí
poslední kámen z šachty srdce, než tvé rty

mi poví: Z toulek oblohou už vrať se,
mě hledej zde, teď, tady na zemi! 
Ten, kdo se vepsal mezi hvězdopravce,
měl báseň skončit už – dost toho brázdění!

Nebe se převrátí, zem bude moře,
dáš mi svou loďku úsměvu, to víc než nic?
Anebo pojďme spolu v bitvě shořet,
ve žluté vřavě těch žíznivých slunečnic.

Z TICHA

Chci tě mít rád tiše,
jak to jenom jde,
tišeji, než leknín

leží na vodě.

U té vody klekni,
na níž vítr píše

mrakům pokyn k odplutí,
chci tě mít rád tiše.

Ještě tišeji než zem
pod hlavou spáče z Pompejí,
než kámen, který našel jsem

v náručí milosrdné zdi.

Tiše tak, že každé slovo
zazní vzácněji než v poušti zvon.

.
Aby tě mé psaní zastihlo

v pohnutí hlubokém
v samotách,

kde slova není slyšet.

Chci tě mít rád, tiše
vzít tvé srdce útokem.
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VÍTEJ, LÁSKO, ZPÁTKY

Vítej, lásko, zpátky, nespočítám,
jak moc chyběla jsi mi, zde mezitím
země před úrodou roztržitá
hryzala si nehty listí, delší stín

věší za paty nám, z našich zásluh, vin.
Odvrací se léto, světlo snímá
obtisk tvářím živým i těm práchnivým, 
cesty vyklízí: sem přijde zima.

Vítr vyzval k tanci slabou bouři
na rozloučenou – i vášeň slábne,
vidíš? Úsvit musí oči mhouřit,
když nás hledá v pokojíčcích na dně. 

Občas déšť pod nízkým nebem zaperlí,
povyskoč si, nebude to bolet!
Rána sotva vstanou, jako o berlích 
v tenkých obvazech kulhají pro lék. 

Vítej, lásko, zpátky, v tomto čase
plném scházení, ačkoli k pláči
svádí nejjemnější rýhy vrásek
a já po roce jsem drobet starší,

přeleť úsměvem pár vad na kráse,
u mě zastav. Hodiny – ať kráčí. 
Nejsi tou, jež řádům poddává se,
vítej, lásko, o řadu let mladší.

Pozn.: Básně se objeví ve sbírce Hvězdopravec, 
jež by měla být vydána na podzim 2019.

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 
(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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Krajina scezeného moře

ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

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

Vzkazy psané pod límeček 

Říkal: odlom kus sebe na horší časy 
občas mi přijde že v noci světélkuju jako maják 
kdyby se chtěl vrátit tak aby mě našel 
naprosto bezpečně 

nejsem si jistá 
možná proto večer chodím sem a tam 
a vrhám stíny delší než celý život 
abych rozchodila vědomí toho že…

někdy se svět smrskne tak že nejde o nic víc 
než napsat dalších tisíc slov 
a přežít tě ještě jednou. 

Krajina scezeného moře 

Symbolika tří mě nikdy nepálila víc 
tvrdili že jednou (se po) mně přejdeš a bude to lepší

do té doby… 

se procházím krajinou scezeného moře 
mám tvoji košili pořád pověšenou na žebru 

a když mi smutek padne ke kotníkům drtím ji mezi prsty 
jakou to dá někdy práci udržet (se) naživu… 
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pořád se ti to daří 
vždycky mě přitlučeš k zemi aniž bys potřeboval hřebíky 

kamkoli jdu vidím tvoje ruce 
jak drží můj svět 

jako odmítnuté štěně.

A sklízí se ze rtů tvé jméno

Den kdy se tvořily dějiny se zatloukl do kůže
a sklízí se ze rtů tvé jméno

vyvěsils nad sebe definici bezpečné blízkosti
otevřel ses jako útulek pro zbloudilé
když jsem tam byla naposledy…
pamatuju si to jako včera
všechny ti muži a ženy s jazyky prokouslými mlčením
to věděli dřív než já

člověka ze sebe nevykloubíš
aniž bys ublížil.

Eliška Kohlíčková (*1998) pochází z Příbrami. Ve volném čase se věnuje četbě, poslouchání 
hudby a psaní. Píše už několik let s většími či menšími úspěchy. Psát začala tak nějak omylem.
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V temnu chovám méďu z plyše

KAMIL PRINC

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

Uvnitř srdce těžko je mi,
jen co začal listopad.
Jsi nejhezčí holka v zemi!
– Stačí Tě jen vykopat…

Za bodík v Tescu jsem prodal svou duši,
lihem teď zaháním pocity viny.
Píšu si deníček penisem v tuši

– texty jsou pochybné. Jen ptákoviny…

Pojď sem, malá! Nebuď smutná.
Nero sirky má, Říme!
Být či nebýt? To je putna.
Hlavně, že se spáříme!

Pivo točí Galileo,
vezmeme to přes špitál!
Co do Tebe, lásko, vjelo?
Jo, už vím – můj genitál…

Zda ještě žiju, ptám se sklesle.
Ač zvracím, pivo noste dál!

Už když jsem navštěvoval jesle,
tak musel jsem brát Prostenal…
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To je teď celá moudrost moje,
rýt zlitý nosem v kupce hnoje,
mřít na pohlavní chorobu
a už se těšit do hrobu.

Mors ante portas! Jdeme z nudy
ven s Díogeném válet sudy.
Psa cvičím novým povelem:
„Hej, Rexi, lehni – popelem…“

Já zašel si do pivovaru
snít o svém brzkém exitu.

Mši celebruji bohům zmaru
a onanuji ve skrytu.

Jsem nepodobný na člověka,
můj Amor přišel o křídla.

Z Tvé broskvičky, jež vlhká čeká,
teď nadělám Ti povidla…

Na obraze císařpána
provozují mouchy fekal.
Nedočkám se zítra rána,
nevím, co jsem taky čekal.

Zmírat láskou? To je klišé!
Amor strychnin polyká.
Motýlky snad cítím v břiše?
Kdepak, to je kolika…

Moc bych si přál napsat zdvořilou báseň,
že to však poseru, jímá mě bázeň.

Zvládnu to? Srdce mi v obavách bije.
Nerad bych v rýmech měl pochvy a pyje.

Kéž bych to dokázal, držte mi palce!
Porazím vulgárnost v přetěžké válce?

V posledním dvojverší všechno se stvrdí!
– Báseň se povedla… Je to tak, zmrdi?!
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Hraju Ti písničku, no není milá?
Ty jsi mou violou, smyčec je pila.
Veselá etuda složená v mollu
hraje, že budeme navěky spolu!

Noty jsou slzy a struny zas žíly.
Nevzlykej, za chvíli budeme v cíli!
Pahýly končetin do rytmu tleskáš,
chci se teď milovat, radost mi nezkaž.

Jo, ruka osudu umí být krutá,
neptej se Homéra, zeptej se Bruta.
Ze smrti neměj strach, boj se spíš žití!
V očích máš hrůzu a můj penis v řiti.

V nitru jsi zkažená, i já jsem prošlý.
Šprcek mám dostatek. Verše mi došly…

V temnu chovám méďu z plyše
s jedním očkem, jednou nohou.

Když jsme spolu dlouho tiše,
tak i stíny mluvit mohou.

Mazlím se s ním takřka stále,
jak je mi ta hračka milá!

Není to však méďa, ale
dítě, co jsi potratila…

Nízký pud mě k stálým neřestem láká,
tváří v tvář zrcadlu honím si ptáka.
Rum mě vždy rozproudí jak šarlat býka.
Já ještě nejsem a odraz už stříká…



95

TexTáž

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

Lásko, dám Ti květů louku,
Tebe chci si vyvolit!
Hezky zavři oči, brouku
– než přinesu Biolit…

Moje srdce ještě tepe,
jed však dělá divy!
Bývalo mi mnohem lépe,
když jsem nebyl živý.

Zhebnu jako David Bowie,
smrt znám v každé podobě.
(V stropě díra po Faustovi,
a v mém srdci po Tobě…)

Cit a něha nevím co jsou,
mám však sexu potřebu.
Zubatá až přijde s kosou,
šíleně ji ojebu!

Kamil Princ (* 1987, Žatec). Vystudoval obor Jazyková a literární kultura na UHK. Věnuje se 
komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje a zpěvu. Obdržel několik literárních 
ocenění, např. 1. místo v soutěži Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jind
řichohradecký Textík 2012 a Zvláštní cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku 
Sonáta pro rezavou harfu a uspořádal Almanach neodekadence. Žije v Praze.
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Navždy sám

J. H. KRCHOVSKÝ

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

Odešla… Inu co, – lhal bych, že brečím…
odešla s úsvitem (alespoň s něčím)
– po čtyřech odlezla k domovním dveřím…
že prý mi nevěří (a tomu věřím)
a že prý od včera (– lež v jednom kuse!)
neměla vůbec nic teplého v puse

Teď už sám, navždy sám… Na věky věků!
naposled překročím bolesti řeku
…hrdě si nesu svou korunu z trní
poslední procházka. Bez tebe první

Ven! Doma zešílíš! Běž… Třeba zapadni
na pár piv – sám jako dřív – do té své zahradní…
co na tom, že je mráz, na židlích závěje
vzpomínka na lásku do morku zahřeje

Co k životu mně třeba, mám:
hospodu, konzum, hřbitov, chrám…
co mi tu chybí přece jen
půjčovna žen. Na jeden den…
ne, den je moc. Na jednu noc
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Mé milé je dnes dvacet čtyři
tak vytáhl jsem z kalhot úd
a napsal jsem si na žalud:
„Vše nejlepší Ti přeje Jiří!“
už zvoní zvonek, otevírám
se ztopořeným pohlavím
dvě pionýrky na mě zíraj
snad přišly pro sběr, co já vím…

(Básně z knihy J. H. Krchovský – Básně sebrané, Host, Brno 2011)

Nebudu sprostý, budu vlídný
a nesnížím se k niveau hovad
– čekám tvůj dopis (už dva týdny…)
abych jej mohl ignorovat

Sbohem a obojek, líbá tvůj kastrát
měl jsem tě příliš rád… Sbohem a nasrat!
tak se měj, lásko má, navěky zatím…
teď už se nemusím bát, že tě ztratím

Sbohem a náhubek, když tedy košem
Poprvé v životě… Sbohem, je po všem
moc jsem tě miloval! Právě až příliš
že samou láskou nic… Tak si ji vyliž!

Prohráb jsem ve sklepě krosničku s nářadím
ještě si v úplňku před spánkem zařádím
na dvorku pod schody ve vánku chladivém
hlavu si provětrám… Napadrť kladivem

Stav ducha vždy je záhadný
ubývá slov, přibývá čárek…
Dušičky jsou za dva dny
a já pro tebe nemám dárek

(Básně z knihy J. H. Krchovský – Dvojité dno, Host, Brno 2010)
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Co dám si letos k Valentýnu?
nesu si stovku ze sběrny…
nedám si nic, ač láskou hynu!
byl jsem si včera nevěrný

(Báseň z knihy J. H. Krchovský – Já už chci domů, Host, Brno 2015)

J. H. Krchovský (* 1960) český básník a hudebník, autor dekadentní poezie. Autor 25 sbírek 
(samizdatově, vlastním nákladem nebo v nakladatelství Host). Jeho sbírky byly vydány sou
borně pod názvy Básně (1998) a Básně sebrané (2010). Je frontmanem alternativní hudební 
skupiny J. H. Krchovský & Krchooff band. Žije v Brně a v Praze.
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Ukazuje své sbírky motýlů

JINDŘICH TOŠNER

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

Ukazuje své sbírky motýlů
ona přinesla broskve do sálu
přeskočili propast
hází žabky na vodě
tiše nahlas povídají o lásce svobodě
ona zapomněla přání
on něco tají
mezi nimi stůl
karty
dostanou co objednají

Já vím 
jsem hrozná

hodinky nenosím
ztratila bych je 
nemohla najít

jsou mně na obtíž
každý máme jinou porci času

jen nechápu
proč všude chodím pozdě 

nikdy dřív

Tvůj úsměv večer zapálil hvězdy
ráno potahuje slunce za rukáv
tvá chůze: páv
oči: možná, někdy



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

10
0

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

Dívka a chlapec se objímají
bez plánu co bude
netuší co znamená
splynouli v jedno tělo
dva 

Pohlazení 
tečka za láskou na konec

s ním světlo začíná
kdo se opozdil

zhasíná

Jsem zralé jablko za vysokou zdí
ženy v mém věku nikdo nevidí
nehledá
všechny nevěry nejdou opravit 
udělej výjimku z pravidla

Vracím se k tobě
jsi přístav

potřebuji opravit
ty zůstáváš

já musím plout
jsi rozum já cit

může to tak být?

Samota není zlá
je jako tma
hladím tvá ramena
modlíš se

Přikryj mě divoce
odkvetla jsem

mám ale sladké plody
smíš ochutnat i slané

všechno
všechno ovoce
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Večer jsi tu byla
ve snu?
vůně kopřiv mech tůň
louka z damašku
loudám se v polospánku 
kladu dlaň na druhou stranu postele
je prázdná

Nechytím-li tě v letu býváš syrová
kulička rulety poskakuje na nule

hraju vabank 
stůj nebo lež

co můžeme ještě prohrát 
než odejdeš?

Jen jednou se ti zachvěl hlas
vezl jsi syna do nemocnice
já se ptala 
proč mě necháváš tak dlouho
samotnou

Máš komu zavolat?
ne každému se poštěstí
půjčovat šaty nevěsty 
důvěru
odevzdání 
posedlost
samota zaplatí 
daň za hrdost

Stojí u sebe mlčky
on se dívá do země

ona do dáli
zvažují zda je dobře že se potkali

zda chvilka slávy v posteli
stála za život zmačkaný

zda půjdou vedle sebe spolu
nebo sami
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Ráno zkouším rozchodit sny
kdo vyhrál prohrál
co s létem na podzim?
na tahu je bůh
nehrajuli sám

Jindřich Tošner (1947). Vydal sbírky Noční vizita (1996), Nic se nestalo (1996), Láskolamy 
(2015), Bezpečná vzdálenost (2016), Místo dotyku (2016), Šach králem (2017), Nejisté vztahy 
(2018). Divadelní recitál Šach králem lze shlédnout na YouTube. Distribuce knih na internetu 
a v prodejnách Kosmas.
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Patafyzika Borise Viana

PETR POSLEDNÍ

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

Každá snaha oživit odkaz některého z filozofických směrů 20. století a učinit tak v rámci myšlení 
o literatuře naráží na řadu překážek. Týká se to také existencialismu, zvláště jeho podílu na vývoji 
moderní prózy. V prvé řadě přece záleží na tom, jak široce chápeme fenomén „existenciálních 
situací“ a nakolik dovedeme rozlišit pojmy a obrazy, respektive všelijaké způsoby „obrazného 
myšlení“. Připomeňme jeden charakteristický příklad z českého prostředí. Literární historik 
Vladimír Papoušek si už v devadesátých letech povšiml, že Martin Heidegger, JeanPaul Sartre, 
Albert Camus anebo Gabriel Marcel v reakci na Husserlovu idealizaci „čistého vědomí“ ve 
fenomenologii začali v meziválečném období i za druhé světové války tvořit nový slovník – 
metafory a narativní konfigurace –, odvážili se setřít hranici mezi literaturou a neliteraturou 
a posléze nabídli čtenářům osobité modely imaginace, ve své podstatě totožné s beletristickým 
„rozvrhem“ světa. Náš literární historik z těchto poznatků dnes vyvozuje nutnost pracovat 
s jiným pojetím literárnosti: středobodem existenciálního ladění umělecké tvorby i filozo
fování jsou obrazové reprezentace, kolem nichž se sjednocuje i rozrůzňuje dobová kultura.1

S Papouškem bychom rádi souhlasili, kdyby nás mezi existencialisty neznepokojovali 
tvůrci typu Borise Viana, básníka, prozaika, divadelníka, písničkáře, jazzového trumpetisty 
a organizátora nočních klubů v poválečné Paříži, především ve čtvrti SaintGermaindesPrés. 
Co si počít s takovým vystupováním, jímž se autor obrazově reprezentativnímu vyjadřování 
všech ikon existencialismu vymyká, rozvíjí své vlastní obrazné paralely ke společně sdílené 
filozofii a v nejednom případě známé metafory „nevolnost“, „cizinec“ a „hnus“ či narativní 
konfigurace „odcizení“ a „míjení se“ provokativně paroduje? Jak se mohlo stát, že pro mladé 
Francouze krátce po válce byl Vian ještě přitažlivější než „těžko srozumitelní“, byť literárně 
zdatní zakladatelé nového filozofického směru, jemuž se připisovaly nejrůznější společenské 
funkce, s úsilím o svobodu člověka na prvním místě? Možná by bylo zapotřebí věnovat více 

1 PAPOUŠEK, Vladimír. Existenciální myšlení a literatura, Česká literatura 2003, č. 6, s. 657–669; 
možnou aplikaci badatelovy koncepce na dějiny české literatury zdůvodňuje kapitola – Tentýž: Co 
lze slovy dělat s dějinami literatury v dějinném čase. In PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové 
moderny. Česká literatura v letech 1924–1934. 2, Lomy vertikál, Akademia, Praha 2014, s. 11–26.
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pozornosti celé množině existencialistických názorů a postojů, blíže si povšimnout provázanosti 
odlišných poloh psaní s několika uměleckými oblastmi a nakonec přinejmenším vždycky se 
dotknout rozporuplných podob životního stylu vyznavačů existencialismu, pro něž býval ani 
ne tolik filozofickým zamyšlením nad světem, ale spíše projevem osobní originality a odmítnutí 
společenských konvencí střední třídy.

Začtěme se znovu do románu Pěna dní (L’ Écume des jours, 1947).2 Od prvních kapitol 
se setkáváme s dvojí vypravěčskou taktikou: na jedné straně se spontánní improvizací plnou 
nečekaných zvratů, na druhé straně se svědomitým dodržováním tematické osnovy a vzájemné 
provázanosti klíčových motivů. Jako by Vian vtěloval do vyprávění zkušenost ze hry na trubku 
v džezových orchestrech Clauda Abadia a Clauda Lutera, v obou případech kapel – dle Vianova 
mínění – provozujících „amatérsky bebopovou“ verzi neworleanského stylu. Ne náhodou se 
jeden ze dvou hlavních aktérů Pěny dní Colin seznamuje s Chloé, jež mu svou krásou připo
míná stejnojmennou skladbu v podání orchestru Dukea Ellingtona. Dobře známá melodie 
pak zní během svatebního obřadu a znovu se opakuje jako pozadí ženina skonu. Hudebnost 
se projevuje i v celkové kompozici románu. Prozaik pracuje s kontrapunktem tvořeným ži
votními příběhy Colina a jeho přítele Chicka. I když čtenář leccos tuší od samého počátku, 
sotva dovede odpovědět na otázku, který příběh je „ostřejší“ a který „mírnější“: Colinův, nebo 
Chickův? První schůzku Colina s Chloé na kluzišti provází scéna šílených bruslařů tříštících se 
o zeď a seškrabávaných z ledu místními zřízenci. Svatba této dvojice probíhá „technologicky“ 
a nechybějí v ní ani makabrózní okamžiky:

„[…] U vchodu do kostela stály v řadě malé vozíčky. Colin s Alise [Chickovou kamarád
kou a svědkyní na svatbě, P. P.] se uvelebili v prvním a ihned odjeli. Zapadli do tmavé 
chodby, kde bylo cítit náboženství. Vozíček pádil po kolejích s hromovým rachotem a hudba 
k tomu dělala rámus, až uši zaléhaly. Na konci chodby vrazil vozíček do dveří, stočil se 
kolmo doprava a v zeleném světle se objevil svatý. Šklebil se příšerně a Alise se přitiskla ke 
Colinovi. Do tváře jim vlály pavučiny a na mysl jim přicházely útržky modliteb. Druhým 
zjevením byla svatá Panna a při třetím, tváří v tvář Bohu, který měl jedno oko podlité 
a nevypadal právě spokojeně, vzpomněl si Colin na celou modlitbu […].“3

V duchu černé komedie spolu se sarkastickým odmítnutím sentimentalismu populární 
Dámy s kaméliemi také první příběh končí: Chloé obklopená nejrůznějšími květinami umírá 
ne na tuberkulózu, ale působením masožravého květu usazeného na plicích.

Druhý příběh zase jen zdánlivě představuje „šťastnější“ variantu lásky mezi mladými 
lidmi. Chudý Chick, půjčující si peníze od bohatého Colina, se zamiluje do Alise, protože je 
zapálenou čtenářkou existencialistického filozofa JeanaSola Partra (přesmyčka Sartrova jména 
a příjmení, P. P.) a oba ochotně chodí na profesorovy přednášky nebo sledují chování jakési 

2 Pracujeme s vydáním – VIAN, Boris. Pěna dní, Argo, Praha 2011; přeložil Svatopluk Horečka.
3 VIAN, Boris. Pěna dní, s. 62.
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vévodkyně de Bovouard (Simone de Beauvior), trůnící při Partrových výkladech uprostřed 
vlastní suity mladých uctívačů. Alise se nemíní smířit s tím, že Chick se s ní nechce oženit 
a všechny vypůjčené peníze utrácí kupováním stále početnější Partrových textů, od Paradoxu 
zvracení přes Květinové krkání až po ukázky z chystané Encyklopedie hnusu, a dokonce pátrá po 
filozofových dýmkách nebo starých kalhotách zanesených do vetešnictví. Shodně s Vianovým 
rozvíjením zápletek ad absurdum ani „mírnější“ Chickův příběh nemůže skončit obvyklým 
rozchodem milenecké dvojice. Zoufalá Alise zapálí knihovnu a zavraždí několik knihkupců…

Reprodukování Pěny dní bychom ale značně zjednodušili, kdybychom si chtěli vystačit 
s absurdními zápletkami a jejich tragikomickým řešením. Vianův autorský vypravěč – skutečný 
demiurg celého románu – se ocitá ve svém živlu rovněž během rozvíjení originálního stylu 
vyprávění, prokládaného popisy tajemných prostorů, citacemi kulinárních receptů, zobrazením 
fantaskních rostlin anebo seznamováním čtenáře s iracionálními úkazy v přírodě. Zacitujme 
alespoň namátkou dva odstavce ze 13. kapitoly:

„[…] ‚Já moc povídat neumím,‘ řekla Chloé. ‚Můžeme si prohlížet výlohy. Podívejte se 
třeba na tuhle… To je zajímavé.‘
Ve výkladní skříni seděla na pérové matraci hezká žena. Měla nahou hruď a přístroj 
opatřený dlouhými, měkounkými kartáči s  jemnými bílými chlupy jí směrem nahoru 
kartáčoval ňadra. Na ceduli tam bylo napsáno: ‚Ošetřujte svou obuv pomocí Protinožce 
důstojného pána Karla.‘“4

O kus dále zase čteme:

„[…] Po obou stranách podchodu se táhla řada obrovských klecí, kde Městský okrašlovací 
spolek choval do zásoby holuby pro náměstí a památné budovy. Byl tu také chov vrabců 
a štěbetali tu malí vrabčáci. Lidé sem dolů chodili málokdy, protože křídla všech těch ptáků 
působila strašný průvan, v němž poletovala maličká bílá a modrá pírka.
‚Copak toho ani na chvíli nenechají?‘ durdila se Chloé přidržujíc si čepici, aby jí neuletěla.
‚To nejsou stále jedni a titíž,‘ odpověděl Colin. Zápasil s vlajícími šosy pláště.
‚Pospěšme si, ať se dostaneme za holuby, vrabci nenadělají takový vítr,‘ řekla Chloé a při-
tiskla se ke Colinovi.
Spěchali dál, až se dostali z nebezpečné oblasti. Malý obláček se jich nedržel. Použil zkratky 
a čekal už na ně na druhé straně […].“5

Drsnější scény naproti tomu Vian nabízí čtenářům v románu Srdcerváč (L’Arrache-Coeur, 
1953),6 po jehož dopsání se k rozsáhlejší beletristické formě už nikdy nevrátí. Jako kdyby se při 

4 Tamtéž, s. 43–44.
5 Tamtéž, s. 45.
6 VIAN, Boris. Srdcerváč, Aurora, Praha 1999; přeložil Stanislav Jirsa.
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černém humoru dotkl meze, kterou nechce překročit. Prostřednictvím vyprávění v erformě 
totiž zobrazuje osudy několika postav obývající dům nedaleko mořského útesu, fakticky však 
závislých na podivných pravidlech, jimiž se řídí obyvatelé poblízké vesnice. Jakkoli román za
číná „nevinně“, záhy se ponoří do proudu událostí pohybujících se ve světě ostrých protikladů, 
jednou motivovaných s jistou mírou psychologické pravděpodobnosti, jindy připomínajících 
„černou magii“. Nejprve se nedivíme tomu, že příchozí psychoanalytik Kubohnát nenachází 
žádnou osobu ochotnou zúčastnit se experimentálních rozhovorů anebo že Klementýna po 
těžkém porodu trojčat odmítá žít s manželem Andělem a raději se sexuálně ukájí během lezení 
po útesu. Pak nás ale překvapí mnohé z toho, s čím se racionálně uvažující Kubohnát setkává 
během návštěv vesnice: musí procházet podél smrdutého potoka, jehož „barva byla něco jako 
krvavý chrchel, světle červená a neprůhledná“7 a kam vesničané vhazují kusy lidského masa 
nebo mrtvolky dětí. Jindy zase psychoanalytik jde do kovárny, kde kovář mimo jiné vyrábí 
podkůvky na bosé nohy vesnických dětí, anebo kolemjdoucí posléze u truhláře pozoruje, jak 
řemeslník z vydlabaného dubu sestavuje monstrózní kazatelnu pro místního farářefanatika. 
Nade vším ovšem vyčnívá scéna „dědčího jarmarku“, při níž se Kubohnátovi zvedá žaludek:

„[…] ‚Tak tedy,‘ pravil dohazovač, ‚tenhleten není drahý a nadělá ještě moře práce. Koukej, 
Křivánku, nechceš ho na děti? Ten jich ještě může mít, to si piš!‘
‚A bude jim to moci ukázat,‘ řekl kdosi.
‚To se ví, že ano,‘ dotvrdil obecní dohazovač. ‚Hele, pojď sem, ty stará rachotino!‘
Poručil mu, aby vstal. Dědek, celý shrbený, popošel o krok.
‚Ukaž jim, co máš v gatích!‘ pravil dohazovač.
Stařec vykročil drobnými krůčky. Z hloučku vyběhly dvě děti. Jedno mu začalo bičovat 
hřbet pruhem, druhé se mu pověsilo na krk a chtělo ho srazit k zemi […].“8

Obludnou tělesnost scény ve Vianově podání podtrhuje kontrastní podání. Obecenstvo 
tvoří pětatřicátníci a čtyřicátníci, v Kubohnátových očích „dobře stavění, tvrdí, čepice naražené 
na facku. Zřejmě chrapouni houževnatého plemene. Někteří s knírkem. Jasný důkaz […].“9 Pro 
čtenáře útěchou sotva mohou být Klementýnina trojčatachlapci, co se mají k světu a před 
matkou šílící ze strachu z nebezpečí hrozících dětem utíkají do zahrady, kde jedí modré sli
máky a získávají schopnost levitovat.

Také v tomto románu Vian nepromarní jedinou příležitost, aby mohl neustále měnit styl 
celého vyprávění. Někdy si vymýšlí rádobypřírodovědné názvosloví, jindy popisuje neexistující 
technologie anebo vynalézá – bachtinovsky řečeno – „rozkladný chronotop“. Na jednom místě 
třeba konstruuje zvláštní „vyšinutost“ přímořské krajiny:

7 Tamtéž, s. 29.
8 Tamtéž, s. 30–31.
9 Tamtéž, s. 31.
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„[…] Pěšina se vinula kolem útesu. Lemovalo ji rozkvetlé blejno a poněkud odkvetlé 
pahloží, jehož zčernalé okvětní lístky vystýlaly zemi. Špičatý hmyz vyvrtal do země tisíce 
dírek; země pod nohama vypadala jako mořská houba zašlá zimou […]. Prohlížel si blejno, 
jehož tmavočerné srdce tepalo ve slunci. Při každém tepu se vznesl oblak pylu a pak se 
zase snesl na lehce rozechvívané listy […].“10

Naopak zmíněný „rozkladný chronotop“ funguje podle Viana tak, že po normálně dato
vaných zápiscích z psychoanalytikova pera od 14. kapitoly II. části románu pomalu narůstá 
rozostřené vnímání času a postava datuje „zápisky“ 27. červopadu, 39. čerpna anebo v prvních 
třech kapitolách III. části 55. ledence či 73. lednora. Souhrnně vzato – vypravěčův výrazový 
rejstřík koresponduje s celkovým vyzněním románu: opravdovým Srdcerváčem je lidskozvířecí 
tělesnost, jednou se vychylující k sadismu, jindy směřující k osvobodivé levitaci.

V letech 1947–1953 Vian píše také desítky povídek, které připomínají cvičné etudy. 
Pohrává si v nich s napodobováním různých žánrů, naznačuje přitom rovněž nepřeberné 
významové souvislosti intertextuality jako takové. Např. v povídce Vlkodlak11 čteme příběh 
vlka, co se ve zmodernizované verzi lafontaineovské bajky po kousnutí chlípným Siamským 
Mágem promění v člověka, jede autostopem do Paříže, ubytuje se v hotelu a koupí si bicykl. Po 
mnoha peripetiích jej zachrání až úprk na kole, kdy se osvobodí od lidské posedlosti násilím 
a vrátí se do původní podoby: bude zase pozorovat oblíbená auta na nedaleké silnici. V jiné 
povídce – Zlaté srdce – Vian paroduje komiksové schéma. V erformě vypravuje o posledním 
útěku vraha, který ukradl „zlaté srdce“ očistil vražedné nástroje, ale dává ostentativně najevo, 
že svého činu nelituje a baví se honičkou s policií, jež používá poníky zapřažené do dětských 
kočárků. Potrestá ho až nečekaný soupeř – šestiletý kluk Píďa. Když se vrah v poslední chvíli 
zadrží okenního parapetu, kluk mu žiletkou zajede do napjatých kloubů na rukou.

V roce 1949 nakladatelství Toutain nabídne Vianovi, aby pro edici Guides verts napsal 
Průvodce po Saint-Germain-des-Prés.12 Organizátor a moderátor hudebněliterárních večerů ve 
sklepním klubu Tabu (1947–1950) a poté na krátkou dobu rovněž ve sklepení Společnosti pro 
podporu národního průmyslu s názvem Klub SaintGermain nabídku přijme, ale text nikdy 
nedokončí. Neustále tvoří několik verzí chystané publikace, přičemž paroduje tradiční bedekry 
tím, jak se zabývá nejen zeměpisnou polohou čtvrti, jejím podnebím, složením obyvatel nebo 
dějinami kaváren, ale i tím, jak hojně cituje bulvární tisk, jenž ve „sklepním životě“ spatřuje 
pelech neřesti. Autor posléze nabízí svůj obraz klubu Tabu:

„[…] Všichni přátelé chodili ‚jamovat‘ nebo spíš ‚blbnout‘ podle ustáleného výrazu. Tabu 
se velmi brzy stalo střediskem organizovaného šílenství. Řekněme hned, že žádný z klubů, 
které následovaly, nedokázal vytvořit tu neuvěřitelnou atmosféru […]. Po obou stranách 

10 Tamtéž, s. 10.
11 VIAN, Boris. Vlkodlak, Garamond, Praha 1999; vybíráme ze souboru s týmž názvem; přeložil Vladimír 

Kybal.
12 VIAN, Boris. Průvodce po Saint-Germain-des-Prés, Garamond, Praha 2002; přeložil Tomáš Kybal.
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byly dlouhé tvrdé lavice, stoly a stoličky, strašně málo polstrované. Je nemožné prorazit 
si cestu davem, zaplavujícím ‚taneční‘ parket. Tam, pod stříškou rákosové chýše, fouká 
pět, šest, osm nebo patnáct chlápků do kovových trubic, tlučou do kůže nebo dokončují 
mrzačení piána, které jako by uniklo z nějakého kárného tábora. Všichni zde mají na 
sobě košile kostkované či ne, zasunuté v kalhotech nebo vyhrnuté přes kalhoty, střevíce 
z pogumovaného plátna vzor kecky (móda importovaná z Lorientského kraje), ale taky 
je tu hodně normálních lidí […].“13

Vianova Průvodce by bylo ovšem třeba doplnit citací autorových písní, které v Tabu a jiných 
klubech sám zpívá. Díky YouTube dnes můžeme sledovat filmový záznam jeho vystoupení. 
Bez modulace hlasu, v poloze recitativu a v poněkud prkenném postoji se u mikrofonu snaží 
upoutat publikum třeba textem pod titulem Politik:

„Vešli do mého pokoje
A řekli: Hned se obléknout
A řekli: Vem si střevíce
Zpěvem zněl na schodišti každý kout

Dvě uniformy vedly mě
Sešli jsme dolů se schodů
Otevřeli si dveře u domu
A vůz pak s námi odfrčel

Určitě dostanu z nich zimnici
Horečnatý svit do očí
Budou mi nohy přerážet
Okovanými střevíci“
[…]14

V roce 1952 o generaci starší Raymond Queneau našeho „buřiče“ vyzve, aby se stal členem 
Patafyzického kolegia. Oba pak – v návaznosti na „otce“ absurdního divadla Alfréda Jarryho – 
provozují všudypřítomnou mystifikaci, v jejímž rámci třeba vymýšlejí různé komise – jedna se 
zabývá „nadíváním rouch“, druhá „imaginárními technologiemi“, třetí konstruuje „zpovědní 
přístroj s veškerým příslušenstvím“. Čerstvý patafyzik v tomto sdružení nachází druhý domov. 
Jen občas si odskočí k filmařům zahrát epizodní roli a do sklepních klubů zavítat jako „čestný 
host“. Končí rovněž několik let se táhnoucí vyšetřování vzniku románu Naplivu na vaše hroby 
jakéhosi – prý – amerického prozaika Vernona Sullivana, románu prezentovaného Vianem 

13 Tamtéž, s. 107–108.
14 Citujeme podle – KRÁTKÝ, Radovan. Snivý výtržník Boris Vian, Světová literatura 1967, č. 1, s. 187.
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zpočátku jako překlad, ačkoli skutečným autorem byl on sám. Jistě i díky Patafyzickému kolegiu 
a na přímluvu nakladatelství Gallimard je „podvodníku“ odpuštěno a dokonce začíná natáčení 
filmu podle knižní předlohy „kontroverzní“ prózy. Při sledování první sekvence filmu v roce 
1959 spisovatel náhle umírá.

Zatímco známí filozofové existencialismu o svobodě pomocí literárních prostředků me
ditují, patafyzik Vian svobodu opravdu prožívá. Jako kdyby se při všech literárních pokusech, 
„ztřeštěných“ vystoupeních anebo provokativních zpochybňováních argentinského tanga 
americkým bebopem řídil jedinou devízou: život bez odvážné imaginace proteče každému 
mezi prsty jako pouhá pěna dní. Neměla by nám ovšem uniknout přece jenom okolnost mož
ná nejpodstatnější – Vian v souznění s Voltairem vyciťuje rozpor mezi „vysokými koncepty“ 
a „nízkou každodenností“. Dokáže proniknout ke komické stránce existencialistické úzkosti, 
dovede odmítnout ideologizaci a povrchní módnost vážných otázek. Není to ten pravý důvod, 
proč je stále vydáván a čten?

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.
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Čtenář-badatel a mnohosvět 
labyrintu

KATEŘINA KORÁBKOVÁ

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

„Neznabozi tvrdí, že nesmyslnost je v Knihovně normálním zjevem…“1

Knihovny představují nejvýsostnější hájemství potištěného papíru na širokém poli literární 
kultury. Poznáváme je v celé řadě podob, od osobních, více či méně drobných sbírek, které 
často představují odkaz minulých generací a udržování rodinné paměti, přes příruční sbírky 
v kabinetech a zdarma přístupné poličky ve veřejných prostorách, nekatalogizované klášterní 
a zámecké bibliotéky až po veřejné knihovny, obecní, vědecké, národní. 

Knihovnu, jak přiznává Jiří Cejpek v publikaci o dějinách knihovnictví, je obtížné definovat 
kvůli její pestrosti a různosti médií, na něž se zapisují informace a obsahy.2 Podobnou otázku 
po definici si kladou v úvodním a závěrečném textu antologie fantastických povídek Prokleté 
knihovny Jan Kantůrek a Františka Vrbenská.3 Knihovna může být hmatatelným souborem 
knih, stejně jako nehmotným souborem informací digitálně zapsaných pomocí jedniček a nul. 
Alberto Manguel, který předčítával osleplému Jorgemu Luisi Borgesovi, se zmiňuje o tom, 
jak nevidomý Borges pomyslně procházel knihovnou ve své hlavě.4 Měl Manguel na mysli 
knihovnu s regály, nebo spíš blíže nedefinované množství informací fixovaných ke konkrétním 
a literárně podloženým znalostem? 

Čím více možných aspektů knihoven zmiňujeme, tím nejasnější se stává definice samotného 
pojmu. Pokusme se proto o instrumentální zjednodušení: v našem pojetí budiž knihovna pro
storem vyhrazeným písemným materiálům literárního charakteru. Představme si nyní knihovnu 
hmatatelnou, knihovnu, s níž můžeme mít empirickou zkušenost badatele. V následujících 

1 BORGES, Jorge Luis. Babylónská knihovna. In Zrcadlo a maska. Odeon, Praha 1989, s. 70.
2 CEJPEK, Jiří. Úvodní poznámky. In CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. Karolinum, 

Praha 2002, s. 10.
3 KANTŮREK, Jan. Prokleté knihovny? In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté knihovny. Mamutí 

sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 10.
 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 

knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek.. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 889–900.
4 MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Host, Brno 2007, s. 33.
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úvahách se tuto zkušenost pokusíme rozvést a analyzovat. Při tom nám pomohou postupy 
známé z literatury faktu, kdy nejde o prosté konstatování skutečností, ale fakt sám se stává 
hrdinou příběhu. Příběhu v duchu metody Miroslava Ivanova, který uplatňoval princip zachy
cení dobrodružství poznávání. Tedy cesta, která vede k odhalení faktu, je důležitým procesem, 
kdy se například za využití prvků reportážních postupů zhmotňuje před čtenářem badatelská 
zkušenost. Naším faktem na následujících stranách bude sama knihovna. Reportážní postupy 
v této stati nevyužijeme, přesto se pokusíme nastínit, kudy by se dobrodružství poznávání 
knihoven jako součásti literární kultury mohlo ubírat.

Za jistou formu sdílené zkušenosti s knihovnami, pokud připustíme možnost archety
pálně zakotvených kořenů vyprávění, můžeme považovat jejich literární zobrazení. Klášterní 
knihovna z Ecova románu Jméno růže5 je nepřehlédnutelným příkladem. Podobné rysy však 
jeví i knihovny, které se vyskytují v populární literatuře, především té fantastické, ať už se jedná 
o knihovnu Neviditelné univerzity z Úžasné Zeměplochy Terryho Pratchetta6, bradavickou 
knihovnu z knížek J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi7 nebo opuštěnou knihovnu obývanou 
podivnými nebezpečnými tvory, jíž zasadil do své scifi Metro 2033 Dmitry Glukhovsky8. 
V českém prostředí vznikla například již výše zmíněná antologie fantastických povídek s vý
mluvným názvem Prokleté knihovny. Seznam knihoven z populární literatury nebo filmů, 
který v její předmluvě nabízí Kantůrek, spojuje několik jmenovatelů: nebezpečí, omezený 
přístup, magii a rozpor, který knihovny vyvolávají – zachovat, nebo zničit?9 Knihovna, jak ji 
zná fantastická literatura, je místem záhadným, povětšinou je obrovská, nadpřirozeně působící 
a střežená – někdy ji dokonce hlídá drak. Knihy se v jejím šeru probouzejí k životu a vládne 
mezi nimi zvláštní napětí.10 

Literatura zobrazující knihovny nás mnohdy učí, že není snadné se dostat k tomu, co 
chceme nebo potřebujeme. Důvod je prostý: knihovna je labyrintem. Nejznámější knihovní 
labyrint představil Umberto Eco. Ačkoliv ho nemůžeme podezírat z pokusu o fantasy, na
cházíme i v jeho pojetí výše uvedené prvky, které přispívají k tajemnosti labyrintu. Dojem 
labyrintu přiznává i Františka Vrbenská11, která má zkušenost knihovnice v Národní knihovně 
České republiky. Tedy prochází knihovnou jako někdo, kdo má povolený vstup do míst, která 
si běžný čtenář smí pouze představovat. Jistým dokladem toho, že čtenářské představy mají 
reálný základ, budiž odborné knihovnické časopisy. Uveďme jeden příklad za všechny. V roce 

5 ECO, Umberto. Jméno růže. Odeon, Praha 1988.
6 Jeden z nejvýraznějších momentů zmíněné knihovny v celé zeměplošské sérii obsahuje hned její 

první svazek. PRATCHETT, Terry. Lehké fantastično. Talpress, Praha 1993.
7 První popisy knihovny také pochopitelně nacházíme hned v prvním díle. ROWLINGOVÁ, J. K. Harry 

Potter a kámen mudrců. Albatros, Praha 2001. 
8 GLUKHOVSKY, Dmitry Aleksejevič. Metro 2033. Knižní klub, Praha 2010, s. 281–300.
9 KANTŮREK, Jan. Prokleté knihovny? In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté knihovny. Mamutí 

sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 13–14.
10 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 

knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 901–907.
11 Tamtéž, s. 916.
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1920 v úvodu svých rad knihovníkům píše Dr. František Tobolka, že „ideálem každé knihovny 
jest, aby měla svoji vlastní budovu k účelu knihovny zvláště vystavenou.“12 Vzápětí pokračuje 
popisem a pro uložení fondu doporučuje soustavu propojených skladišť s více patry ve formě 
ochozů, s úzkými uličkami, světlopropustnými podlahami, telefonní sítí a knihovními výtahy.13

Rysy labyrintu zůstávají knihovnám i v současné době, přičemž se nemusí vždy jednat jen 
o zkušenost „prvonávštěvníka“, který se snaží zorientovat v novém prostředí. Nepřehlédnutel
nou formu labyrintu totiž představuje například neuchopitelnost daná přesahy žánrů, témat 
a oborů, jak upozorňuje Vrbenská.14 Představímeli si, že od každé knihy vede vlákno k těm 
žánrově, tematicky či oborově nejbližším, ztratíme se v obrovské pavučině neobsáhnutelné 
lidskou myslí. 

Porovnejme tuto představu pavučiny s pojetím knihovny, které nabízí „slepý knihovník v la-
byrintu“, jak v roce 2011 označil v titulku svého článku Jorgeho Luise Borgese redaktor Radia 
Wave Jan Bárta.15 V povídce Babylónská knihovna16 zobrazuje Borges nepostižitelný prostor, 
který nemožností najít uvnitř přímou cestu vzdáleně připomíná mnohodimenzionálně multi
plikovaný Weissův Dům o tisíci patrech. Na stránkách všech knih, které Babylónská knihovna 
obsahuje, je omezený počet dvaceti pěti znaků, z nichž se skládá vše. Ne každá kniha ovšem musí 
obsahovat kombinace kompletní sady znaků, a tak se například v knihovně vyskytuje svazek, 
který se skládá pouze z písmen M, C, V. Jistě ne náhodou připomíná počítač – jako kdyby se 
jednalo o trojkovou soustavu určenou k záznamu vědění. Vzhledem k nezbadatelnosti obsahu 
nejen této knihy, ale i samotné knihovny, nelze nevzpomenout na babylonské zmatení jazyků. 

Knihovna (píše se s velkým písmenem K) nebo také Vesmír je spletitá, „osvětlená, osamělá, 
nekonečná, dokonale nehybná, plná drahocenných svazků, zbytečná, nezničitelná, tajná, potrvá 
na věky.“17 V Borgesově povídce představuje svět – neustále nehotový, který nutí své obyvatele, 
aby se ho marně snažili pochopit, rozklíčovat nebo se s ním alespoň jakkoliv vyrovnat. 

K tomuto zobrazení světa nezbývá než dodat společně s Cejpkem, že v historii mnohokrát 
vznikla snaha o vytvoření univerzální knihovny.18 Nenaplnění těchto snah spolu s nekonečností 
knihoven, které jsou otevřené přijímat nové svazky, připomíná rozpínání vesmíru. 

Pojetí knihovny jako světa sama pro sebe snadno vyčteme i v jiných dílech, kde ovšem 
mnohem častěji existuje také svět mimo knihovnu. Vrbenská připomíná skotského básníka 
a spisovatele devatenáctého století George MacDonalda a jeho pojetí knihovny jako prahu do 

12 TOBOLKA, Zdeněk. Praktické rady knihovníkovi. Knihy a knihovny: revue věnovaná knihovnictví, 
knihopisu a knihomilství. 1920, roč. 1, č. 1, s. 28.

13 Tamtéž, s. 28–29.
14 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 

knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 918.
15 BÁRTA, Jan. Jorge Luis Borges: Slepý knihovník v labyrintu. Radio Wave [online]. [cit. 2019–03–07]. 

Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/jorgeluisborgesslepyknihovnikvlabyrintu5289801.
16 BORGES, Jorge Luis. Babylónská knihovna. In Zrcadlo a maska. Odeon, Praha 1989, s. 64–72. 
17 Tamtéž, s. 70.
18 CEJPEK, Jiří. Úvodní poznámky. In CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., Karolinum, 

Praha 2002, s. 11.
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dalších světů.19 V MacDonaldově fantastickoalegorickém románu Lilith se knihovna stává 
místem zjevení zvláštní postavy, která hlavního hrdinu odvede do jiného světa.20 Co je však 
pro nás důležitější, MacDonaldova knihovna připomíná živý organismus. Její rozrůstání totiž 
postupně pohltí významnou část domu.21 Totéž, v podobě abstrahované od fikce, popisuje 
Manguel v eseji otištěném v Knihovně v noci: „Knihovna je neustále rostoucí bytostí; zdánlivě 
bez pomoci se násobí, množí se prostřednictvím nákupů, krádeží, výpůjček, darů, zaplňováním 
mezer, požadavků na doplnění různých edičních řad.“22 Přirovnání k bytosti dává tušit, že 
knihovna na své návštěvníky působí dojmem silné živé entity. 

Knihovna je dále místem, které má střežit poznání. V našem prostředí se tohoto faktu 
dokonce týká zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách, který nejen definuje, které knihovny mají 
povinnost vést konzervační a historické fondy, ale dokonce specifikuje okolnosti, za nichž 
knihovny mohou ze svého fondu něco vyřadit.23 Na jedné straně tedy knihovna ze své podstaty 
chrání vědění, které obsahuje, aby nepodlehlo zkáze. Na straně druhé nelze vyloučit ani stav, 
kdy naopak „chrání“ před informacemi, které se nemají šířit. Pro literární zobrazení tohoto 
principu nemusíme jít daleko, vždyť přesně tato úvaha rezonuje Jménem růže. Roli historic
kého dokladu zmíněného jevu naplňuje Index librorum prohibitorum, známý seznam knih 
zakázaných katolickou církví, který platil od roku 1559 až do historie celkem nedávné, tedy 
roku 1966. Důvod jeho vzniku je zřejmý: ochrana před nebezpečím nevhodných myšlenek, 
názorů a nauk, které by vedly k herezi a kacířství. Zámky na schránkách zapovězených knih 
vnukají myšlenku, že v knihovnách číhá nebezpečí. Plyne ze skutečnosti, že scientia potestas 
est – vědění je moc, jak se prý vyjádřil Francis Bacon. Stejně tak je vědění pokušením, které 
otevírá faustovský problém: kolik ještě můžeme poznat a kolik už ne? A kdo bude tím „anti
faustem“, který nám další zkoumání zakáže? 

Potenciální ideové nebezpečí či moc vědění patří mezi důvody, proč byly knihovny různý
mi způsoby ničeny: spáleny křižáky, zlikvidovány jako dílo ďáblovo, zdevastovány vojskem.24 
Asi nejslavnější takto zaniklou knihovnou byla ta Alexandrijská, která měla obsahovat až 

19 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 
knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 920.

20 MACDONALD, George. Lilith. Aurora, Praha 2001, s. 10–15.
21 Tamtéž, s. 9.
22 MANGUEL, Alberto. Knihovna v noci. Host, Brno 2009, s. 58.
23 Zákon č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 

a informačních služeb (knihovní zákon).[online]. [cit. 2019–03–07] Dostupné také z: https://www.
zakonyprolidi.cz/cs/2001–257.

24 Kantůrek jmenuje několik z nich, včetně způsobů jejich zániku. KANTŮREK, Jan. Prokleté knihovny? 
In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky 
na vrbě, Praha 2013, s. 11–12.
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700 000 svitků.25 Devastace knih není jen otázka vzdálené historie. Vrbenská připomíná událost 
v roce 2012, kdy islamisté v Timbuktu začali pálit staré a vzácné rukopisy.26 

Literární zobrazení, která jsme uváděli výše, analogicky popisují nebezpečí magických knih, 
nezřídka schovaných ve speciálních uzavřených odděleních. Kantůrek dodává, že nepřístupný 
svět za hranicí vymezeného prostoru, kde se smí pohybovat čtenář, představuje pochopitelně 
lákadlo.27 Zřejmě tak silné, že dráždí fantazii a nutí zabydlovat knihovny v beletrii podivnými 
a nebezpečnými bytostmi – ačkoliv v reálném světě hrozí na organické bázi maximálně pro
blémy s roztoči nebo bakteriemi a plísněmi přežívajícími po staletí na stránkách starých tisků.

Knihy navíc samy od sebe přirozeně chátrají vlivem vnějších podmínek a stárnutí použi
tého materiálu. Výše zmiňovaný Tobolka například varuje před červy v dřevěném mobiliáři 
knihoven, stejně jako před nebezpečím požáru.28 Knihovna, která v literatuře představuje 
místo nebezpečí, tak sama podléhá neustálému ohrožení a úzkostlivost knihovníků – strážců 
knižních fondů – v zájmu o zachování vědění je pochopitelná.

Knihovník ovšem nevykonává jen roli strážce, je také jediným svrchovaným pánem labyrintu. 
Od konce 19. století se mu navíc otevírají možnosti získání odborného vzdělání v knihovnické 
profesi.29 O jeho další profesní růst se pak starají odborná periodika a příručky. Knihovník 
ovládá jazyk labyrintu čili odbornou knihovnickou terminologii a systém signatur. Současně 
právě tím získává další moc nad čtenářem. V reálném životě stejně jako v beletrii rozhoduje, 
co kdo může nebo nemůže číst, případně se stává průvodcem labyrintem, mistrem iniciace. 
V knihovnické příručce z roku 1958 Individuální práce se čtenářem v lidových knihovnách 
můžeme získat představu, jakou až podobu může knihovníkovo zaměření na čtenáře získat. 
Příručka pojednává o „řízení“ čtenáře, kdy si knihovník vede pečlivé záznamy a v důsledku 
ví o čtenáři víc, než si ten vůbec může uvědomovat. Cílem je sice výchova, nicméně čtenář 
sám se stává objektem zájmu jako někdo, kdo v knihovně, hájemství vědění, není doma a jako 
pouhý host potřebuje odbornou péči, o jejímž směřování však nic netuší.30 

Zajímavý topos knihovníka stvořil Eco v postavě Jorgeho z Burgosu, jehož inspirací se 
stal sám Borges, který i po svém oslepnutí nějaký čas vedl argentinskou Národní knihovnu.31 
Jorge jako typ knihovníka přesně ví, kde je co v knihovně uložené, jak funguje knihovní systém, 

25 CEJPEK, Jiří. Vybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví. In CEJPEK, Jiří et al. Dějiny 
knihoven a knihovnictví. 2., Karolinum, Praha 2002, s. 31

26 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 
knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 934–935.

27 KANTŮREK, Jan. Prokleté knihovny? In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté knihovny. Mamutí 
sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 15.

28 TOBOLKA, Zdeněk. Praktické rady knihovníkovi. Knihy a knihovny: revue věnovaná knihovnictví, 
knihopisu a knihomilství. 1920, roč. 1, č. 1, s. 28, 30.

29 CEJPEK, Jiří. Úvodní poznámky. In CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. Karolinum, 
Praha 2002, s. 11.

30 HOUDKOVÁ, Jiřina. Individuální práce se čtenářem v lidových knihovnách. Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1958. 

31 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. Legendy: Prokleté 
knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 922.
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ovládá cestu labyrintem. Zná knihovnu natolik, že jeho rozhodnutí o knihovním fondu nelze 
zpochybňovat, je tudíž jejím absolutním vládcem. Knihovna ho pohltila natolik, že se nakonec 
stává tím, kdo pohlcuje knihovnu. To symbolizuje akt, kdy v dramatických scénách směřují
cích k apokalyptické zkáze knihovny Jorge žvýká a polyká stránky vzácného svazku ztracené 
Aristotelovy Poetiky.32 Je to moment, kdy se plně odkrývá skutečnost, že se zpronevěřil vlastní 
roli, a knihovna umírá se svým pánem.

Již zmíněná Františka Vrbenská vyslovuje tezi, že knihovna žije pouze se čtenářem, byť 
každé vypůjčení knihy ubírá opotřebením, třebaže neznatelným, něco z jejího života. Knihovník 
pak řeší zásadní dilema, zda „půjčit nebo zachovat“.33 Knihovna tak podléhá současně dvěma 
protichůdným požadavkům, které by knihovník měl umět udržovat v rovnováze. „Jakákoliv 
knihovna je zhmotněním protikladů a rozporů“, píše Vrbenská,34 „je mostem mezi vědomostí 
a nevědomostí, vzpomínkou a zapomněním“.35

Badatel, který podlehne pokušení širšího kontextu literární kultury, stojí před otázkou, jak 
takovou knihovnu zkoumat. Zde přichází ke slovu výše zmíněná inspirace Miroslavem Ivanovem 
podpořená sociologií. Jednou z metod sociologického kvalitativního výzkumu je tzv. mystery 
shopping, „kdy se pracovník agentury vydává za běžného spotřebitele (…) za účelem zažít chování 
obsluhujícího personálu, prodejců automobilu, poskytovatelů hypoték apod.“36 Zaveďme si pro 
naše účely analogicky vytvořený pojem mystery reading. „Mystery reading“ tak představuje 
metodu kvalitativního výzkumu knihovního prostředí, kdy se badatel stává z prostého čtenáře 
knih zkoumatelem knihovny. Přistupuje k ní vyzbrojen zkušeností čtenářskou, uživatelskou, 
případně sociologickou nebo antropologickou, přičemž neustále zohledňuje širší souvislosti 
literární a badatelské kultury. Stává se „čtenářem knihovny“ – nikoliv ve smyslu čtení fondu, 
ale prostoru, toposu, respektive archetypu. 

Badatel v roli „mystery readera“ by se měl nejprve seznámit s formou přístupu ke knihám 
ve zkoumané knihovně. Tato forma bude totiž definovaná různým způsobem. Do jisté míry 
je ritualizovaná, tedy obsahuje určitý počet kroků, které je potřeba vykonat ve specifickém 
sledu. Hierarchizace dílčích částí tohoto postupu je přitom daná principem pozvolné iniciace.

Prvním rituálem před vstupem čtenáře do přístupných částí labyrintu je registrace a za
placení poplatku, které poněkud připomínají úpis a obětinu, jež musí hrdina předložit strážci 
posvátného místa nebo vědění. Druhou fázi zasvěcení čtenáře představuje seznámení s ka
talogem a vytvoření objednávky. Následuje příprava na další úroveň, kdy čtenář odkládá své 
věci v šatně. Je to forma, která nejvíce zdůrazňuje oddělení světa uvnitř a světa vně. Teprve ten 
čtenář, který prošel fází registrace a fází katalogu, se dostává do míst určených již „iniciovaným“: 

32 ECO, Umberto. Jméno růže. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1988, s. 462–465
33 VRBENSKÁ, Františka. Oceán příběhů, galaxie informací. In BRONEC, Michael, ed. PLegendy: Prokleté 

knihovny. Mamutí sborník fantastických povídek. Straky na vrbě, Praha 2013, s. 908–909.
34 Tamtéž, s. 909.
35 Tamtéž, s. 914.
36 Mystery shopping. Mediaguru: Slovník a mediatypy [online]. [cit. 2019–03–07]. Dostupné z: https://

www.mediaguru.cz/slovnikamediatypy/slovnik/klicovaslova/mysteryshopping/.
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do studovny, prostoru, kde dochází k reálné distribuci vědění. V závislosti na růstu znalosti 
prostředí a pokročilosti svého zasvěcení může posléze vstupovat do dalších míst knihovny. 

Badatelský proces mystery readingu postupuje pomalu ruku v ruce s přirozeným vývojem 
znalostí čtenářebadatele. Mystery reader, jinak řečeno náš protagonista knihovního bádání, 
nedělá průzkum knihovnických služeb, ale zkoumá samotné místo, jeho genius loci, skryté 
procesy a vlivy. Je si neustále vědom, že knihovna je půdou posvátnou, nerada prozrazuje svá 
tajemství a nevydává všechno, co střeží. Mystery reader jí prochází a v duchu dobrodružství 
poznávání odhaluje hranice tajemství knihovního labyrintu a osvěcuje cestičky, které se zdají 
být bezpečnými. Z knihovny by nikdy neměl odcházet s příliš sebevědomým pocitem, ale 
naopak s bázní z nepostižitelnosti sítě vztahů, jež zkoumá. 

Ostatně Jiří Cejpek o knihovně píše, že „člověk jí překonává svou nedokonalou a nespoleh-
livou přirozenou paměť.“37 Knihovna je, řečeno v duchu Marshala McLuhana, „extenzí člově
ka“. Překračuje řád přirozenosti, překračuje běh času, a stává se tím formou transcendentní, 
nadpřirozenou. Nejen jako taková si zaslouží náš respekt.
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Obsluhoval jsem anglického 
krále Bohumila Hrabala

FRANTIŠEK VŠETIČKA

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

Hrabalova próza Obsluhoval jsem anglického krále vznikla roku 1971, soudobá politická atmo
sféra ale neskýtala nejmenší naději, aby oficiálně vyšla. K samizdatovému vydání dochází roku 
1974 a teprve roku 1982 učiní Jazzová sekce pokus o její knižní zveřejnění. S iniciátory tohoto 
vydání to ovšem dopadne špatně. Námět prózy přitom není nijak společensky provokativní, 
vyzývavé je spíše to, jak je celý příběh pojat.

Román (próza je spíše románem než povídkami, jak ji v podtitulu označil sám autor) pojed
nává o podnikavci, který se mermomocí chce dostat mezi špičky hoteliérů a dělá vše pro to, aby 
se mezi ně vetřel. Nakonec neuspěje a jeho existence míří k porozumění a smíření se světem.

Zformujeli se tímto způsobem námět díla, není v něm na první pohled nic provokativního. 
Zvláštní je tento příběh volbou protagonisty a dvojnásobně zvláštní tím, že hlavní postava svůj 
životní příběh a své názory a zkušenosti sama vypráví. Od začátku až do konce, jiný pohled 
na probíhající události text a jeho tvůrce neposkytují (nebo téměř neposkytují).

Protagonista se jmenuje Dítě, což je jméno neobyčejně přiléhavé, neboť jeho nositel je 
nepatrného vzrůstu. Jeho malá figura se také stává jedním z hybatelů, který jej žene do touhy 
dostat se výš. Tato snaha jej za války vede ke spolupráci s Němci a Dítě si najednou uvědo
muje, že se jmenuje Ditie. Poněkud paradoxní je skutečnost, že nejprve se v románě objeví 
německá verze jeho jména (v 3. kapitole) a pak teprve podoba česká (ve 4. kapitole). Obrácená 
posloupnost výskytu jmen v sobě skrývá určitý smysl – naznačuje jeho cestu k životní zkáze 
a posléze pokus se od této zkázy odpoutat.

Dítě jako figura nepatrného vzrůstu není v próze sám, malá je také jeho německá partner
ka Líza. První třetina díla dělá dokonce dojem, jako by Hrabal chtěl svůj text vybudovat na 
fyzické konfiguraci malých postav, neboť malý byl rovněž šéf pardubické krejčovny, šéf hotelu 
U Zlatého města Prahy a další postavy, později však autor od této stavebné tendence upouští.1 
Obdobně se to má i s postavami tlustými.

1 Sugesci malých postav podlehl také Jiří Menzel, který román zfilmoval – habešský císař je v jeho 
filmové verzi rovněž přízemní velikosti.



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

120

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

Dítě je jediným vypravěčem svého životního příběhu. Jeho vyprávění připomíná řečnost 
strýce Pepina z Tanečních hodin. Podstatný rozdíl mezi nimi spočívá ale v tom, že u Pepina 
jde o překotné zárodky historek, jimiž mluvčí přeskakuje z jedné věci na druhou. U Dítěte 
naopak je tento nekontrolovaný řečový proud potlačen ve prospěch posloupnějšího syžetového 
vyprávění, v němž historky dostávají rozvinutější a přitažlivější podobu. Nutno ovšem dodat, 
že vypravěč zaplňuje svá vyprávění řadou historek a minipříběhů, jež jen volně souvisejí, nebo 
někdy vůbec, s hlavní syžetovou osou románového příběhu. Dítě tedy představuje vypravěče 
autentického, personálního.

Románový text rozvrhl Hrabal do pěti kapitol, z nichž každá zachycuje jednu fázi Dítětova 
života. První kapitola líčí hrdinovu činnost v hotelu Zlatá Praha v nějakém městečku, ve dru
hé kapitole pracuje protagonista v hotelu Tichota ve Stránčicích, ve třetí v pražském hotelu 
Paříž. Počínaje čtvrtou kapitolou jsou místa Dítětova působení hojnější – hotel nad Děčínem, 
restaurace Košíček v Českém ráji, kantýna vojenské nemocnice u Chomutova a posléze vězení 
na Pankráci. Pátá kapitola se odehrává v hotelu v opuštěném velkolomu u Prahy, ve sběrném 
táboře pro milionáře a na brigádě kdesi v pohraničí.

Počet míst a jejich proměnlivost jsou odrazem protagonistovy existence. Její vzestupná 
tendence do značné míry souvisí s jednotou místa v rámci kapitoly, naopak pro sestupnou 
fázi Dítětovy existence jsou příznačná mnohá místa v jedné kapitole.

Z uvedeného plyne, že prostor prózy má migrační charakter, často se lokalizace střídá, 
zejména v její druhé půli. Častá změna míst nepodléhá vždycky protagonistově vůli a přání, 
vychází mnohdy z nelibosti postav a prostředí, v němž se hrdina pohybuje. Koncovým pro
storem jeho životního putování se posléze stane opuštěná chalupa v pohraničí, kde zpytuje 
minulost a medituje nad svým osudem, ostatně nejen nad svým. Tato prostorová a existenční 
volba je podtržena skutečností, že jeho stálými druhy je několik zvířat. Zcela finálním druhem 
hrdinova přebývání se stane tatáž chalupa až po střechu zanesená sněhem. Na počátku pohyb 
a kmitání v hotelových a restauračních zařízeních, na konci samota, odevzdanost smířeného 
jedince a pokání.

Dítě se ovšem pohybuje prostorem nejen fyzicky, ale také a především duševně, neboť ve 
své sestupné fázi nakonec utkvívá ve sféře duševního a duchovního vyrovnání. Protagonista 
tak koná dvojí cestu, v níž ta duševní nakonec převáží a Dítě v ní míní setrvat. Putování toho
to druhu vychází z buddhismu, z taoismu a učení čínského myslitele Laoc‘, jehož myšlenky 
Hrabal znal a často se k nim vracel. Tao ostatně znamená cesta. V době, kdy Hrabal bydlel 
v libeňské ulici Na Hrázi, se u něho scházeli přátelé a diskutovali:

„[…] pan doktor Zumr hovořil o Heideggerovi, Jaspersovi, naše zamilovaná četba byl 
Lao-c‘, jediná věta z jeho díla, vždycky jiná, nám naplnila celý večer“.2 Ještě na začátku 
devadesátých let vzpomíná na samostudium v kladenských železárnách: „Učil mne na 

2 HRABAL, Bohumil: Domácí úkoly. Praha, Pražská imaginace 1995, Sebrané spisy B. Hrabala, sv. 15, 
s. 236.
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Kladně Lao-c‘. Jeho Kanonickou knihu o Tao a Ctnosti jsem dva roky nosil zastrčenou 
pod zástěrou, pod košilí, a učil jsem se ji dva roky zpaměti […].“3

Dítě si v závěrečné fázi svého života uvědomuje, že sám život je cesta: 

„Ostatně čím dál tím víc jsem shledával údržbu téhle cesty s údržbou svého života, který 
se mi jevil zpátky, jako by se stal někomu jinému, jako by celý můj život až sem byl román, 
kniha, kterou napsal někdo jiný, avšak k té knize života jsem měl jediný já klíč, jediný 
svědek mého života jsem byl já sám, i když taky ta moje cesta neustále na začátku i na 
konci zarůstala bejlím. Avšak tak jako krumpáčem a lopatou, tak jsem vzpomínkou udr-
žoval sjízdnou cestu svého života do minulosti, abych se mohl dostat myšlením nazpátek 
tam, kde jsem si chtěl zavzpomínat.“4 Vzpomínky, byť stále se tratící, udržují plynulost 
životní cesty, kterou se protagonista snaží vytrvale sledovat. Devíza ‚dostat se myšlením 
nazpátek‘ představuje „zřetelně čitelný taoistický motiv návratu“.5 

Každou kapitolu začíná Hrabalův vypravěč jednostejným upozorněním: „Dávejte pozor, co 
vám teďka řeknu.“ Obdobným způsobem pak vypravěč jednotlivé části uzavírá, když na jejich 
konci řekne: „Stačí vám to? Tím dneska končím.“ Vstupní a závěrečná formule tohoto druhu 
tak navíc podtrhují mluvní charakter prózy.

Příznačným rysem románu jsou dále jeho gnómy, rčení, sentence. První z těchto gnóm 
představuje rčení vrchního Skřivánka: „Obsluhoval jsem anglického krále“. V próze jde o gnómu 
nejzávažnější, proto se také přenáší jak do názvu třetí kapitoly, tak do titulu románu. Daleko 
četnější frekvenci má v díle druhá gnóma, vypravěčova: „Neuvěřitelné se stalo skutkem“. Tímto 
rčením, jež má rytmizační ráz, komentuje Dítě nejednu událost, k níž v jeho životě dojde.

Také Dítě má své úsloví, čas od času pronese: „Obsluhoval jsem habešského císaře“. Ačkoli 
román pojednává o něm, do titulu se dostane Skřivánkovo „obsluhoval jsem anglického krále“. 
Do názvu díla se nakonec dostává to rčení, jež je spjato s pozitivními zásadami a hodnotami, 
kdežto protagonistovo úsloví poskvrnil on sám nezřízenou ctižádostí a kolaborací s Němci.

Obě gnómy se poprvé vyskytnou až ve třetí kapitole, v předchozím textu jako by je za
stupovala opakovaná slova tlustého agenta Waldena předpovídající pikolíkovi Dítětovi, že 
to někam dotáhne. Tato argumentace podnítí jeho představivost a úsilí. Při protagonistově 
labilním charakteru a proměnlivosti doby však všechno dopadne jinak. Waldenova anticipace 
se ukáže veskrze falešnou.

3 HRABAL, Bohumil: Pojízdná zpovědnice. Praha, Pražská imaginace 1996, Sebrané spisy B. Hrabala, 
sv. 14, s. 238–239.

4 Cituji ze 7. svazku Sebraných spisů B. Hrabala – Obsluhoval jsem anglického krále. Praha, Pražská 
imaginace 1993 (v daném případě s. 176).

5 LIKAVČANOVÁ, Andrea: Vztah Bohumila Hrabala a Laoc‘, Protimluv 11, 2012, č. 4, s. 46.
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Při výstavbě románu použil Hrabal také kontingenčního momentu, momentu náhody. 
Poprvé se tak stane ve čtvrté kapitole, když Dítě pozná v projíždějícím lazaretním vlaku svou 
manželku Lízu. Komentuje to bezděčným – neuvěřitelné se stalo skutkem.

Další kontingenční moment má pro protagonistu tragický, popřípadě tragikomický dopad. 
Náhodně kontaktuje na pražském nádraží dávného přítele Zdeňka, v dané chvíli účastníka 
odboje, což mu vynese zatčení gestapem a věznění. Tento kontingenční moment má i zmíněný 
tragikomický dopad, neboť Dítětovo věznění po revoluci zastíní jeho kolaboraci s nacismem.

Při výslechu na gestapu dojde k třetí náhodě – Dítě v náčelníkovi gestapa pozná účastníka 
své svatby, který mu nepogratuloval, nepodal ruku a nepřiťukl si s ním sklenkou. V úhrnu jde 
o trojici náhod, jež odpovídá protagonistově mluvnosti a autorově syžetotvorné potřebnosti.

Dítětovo vyprávění se odvíjí od jedné události k druhé, od jednoho příběhu k jinému; vý
sledkem tohoto stavebného postupu je, že protagonistovo sdílení dostává charakter jednotlivých 
scén. Jednu z nich představuje scéna konfrontační. Zahrnuje dva výjevy, jež krátce za sebou 
následují. Dítě se producíruje po Příkopech s bílou kravatou, kterou v hotelu zapomněl kníže 
Hohenlohe a již si nedovoleně vypůjčil ze skříně se zapomenutými svršky. Dítě s ní a s bílým 
kapesníčkem v kapsičce potká slečnu Věru z chambre séparé, která znejistěna jej posléze ne
pozná, vzápětí se hrdina střetne s vrchním Skřivánkem, jenž jej pozná a celou věc prohlédne. 
Oba výjevy následují těsně za sebou, čímž jejich konfrontační podstata náležitě vyniká.6

Jiný typ Hrabalových scén představuje scéna paradoxní. Dítětova kariéra skončí po únoru 
1948 ve sběrném táboře pro milionáře. Paradoxní je už začátek této scény, v němž se prota
gonista dožaduje, aby byl do sběrného tábora přijat. Celá scéna je pak založena na zvukové 
souhře slov milionář a milicionář; jde o záležitost nejen slovní, ale také významovou, neboť 
v textu často dochází k záměně jedněch za druhé. Milionáři zastupují nebo nahrazují milici
onáře. Hlídají za ně internační tábor, sestavují hlášení, manželky milionářů svým manželům 
a milicionářům připravují pokroutky a pochopitelně spolu v jídelně jedí. Svět je postaven 
vzhůru nohama a milionářům se zpátky do relativně svobodného světa z koncentráku nechce.

Paradoxní scéna o milionářích a milicionářích organicky následně přejde do paradoxně
patetické. Z rozhodnutí vyšších míst je sběrný tábor zlikvidován a milionáři v něm připraví 
poslední večeři. Celá scéna je připodobněna Poslední večeři Páně, jejíž obraz mají účastníci 
před sebou, neboť tábor se nachází ve zrušeném klášteře. Poslední večeři pak završí zapome
nutý kulhavý fráter, který celý tento akt povznese zpěvem a hrou svatováclavského chorálu. 
Dochází rovněž k završení temporálnímu, neboť klášterní zvony oznamují dvanáctou hodinu 
noční. Paradoxněpatetická scéna se stává nejemotivnějším výjevem celého románu.

Scéna s hrajícím a zpívajícím fráterem je zároveň hyperbola, na rozdíl od předchozích 
a následujících se jedná o hyperbolu hyperbol, navzdory tomu, že této chvíli je přítomen 
a prožívá ji také nedávný kolaborant, který na kolaboraci s nacismem zbohatl (sbírkou známek, 

6 Tuto scénu spíše z psychologického hlediska rozvádí ve své monografii Jakub ČEŠKA: Bohumil Hrabal, 
autor v množném čísle (Brno, Host 2018, s. 83–87).
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jež jeho manželkanacistka odcizovala z bytů zlikvidovaných židů). Scéna se tak vlastně stává 
hyperbolou a paradoxem zároveň.

Těmito dvěma scénami, paradoxní a zejména onou paradoxněpatetickou, román vrcholí. 
Bizarerie doby je zde převráceně zachycena a vyhodnocena. Anglický král se v těchto scénách 
poprvé završuje, k dalšímu završení dochází ve finále, kde jde o vyústění v jistém smyslu pří
buzné, v jiném ohledu však dosti odlišné. K vyvrcholení dochází v uvedené dvojici scén mimo 
jiné také proto, že doposud se všechen Dítětův zájem pohyboval v rovině sexuální a obscénní, 
jenž od tohoto okamžiku mizí a dostává se do duchovnější roviny.

Ve finále románu utíká protagonista do samoty. Dochází u něho k prohlédnutí a životní
mu vyrovnání. Životní zklidnění dostává u něho výrazný filozofický náboj. Závěrečné pocity 
osamocení vypovídají nepochybně také o situaci autora, který se ocitl na nebezpečné hranici 
publikovatelnosti a zákazu. Východisko z této nepříznivé situace nachází Hrabal v myšlenkách 
čínského myslitele Laoc‘, jež současně promítá do závěrečné životní fáze svého protagonisty. 
Je to ten Laoc‘, jehož stěžejní dílo nosil neustále s sebou; Tomáš Mazal o tom praví: 

„Na čem mu opravdu a skutečně záleželo, to nosil trvale ve svém batůžku až do posledních 
dní svého života. Dvě, tři knížky… Vždy tam však byla Lao-tsiova kanonická kniha o tau 
a ctnosti (z roku 1920) a Eliotova Pustá země…“7 

Z hlediska architektonického mají největší význam a dosah dvě, popřípadě tři scény – scéna 
paradoxní, paradoxněpatetická a finální.

Připomeňme si, že vyvrcholením paradoxněpatetické scény byl svatováclavský chorál, 
který na varhany zahrál zapomenutý fráter. Tento sakrální prvek má svůj ozvuk ve finále prózy, 
a to ve výjevu, jenž se odehraje na Štědrý den. Sakrální píseň tak koresponduje se sakrálním 
dnem. Na Štědrý večer o půlnoci přijedou za Dítětem vesničané, kteří touží po kontaktu s ním 
a po jeho rozprávkách. Ve finále je tímto způsobem umocněn dvojí čas – sakrální (Štědrý den) 
a horální (půlnoc). Je to po půlnoci z paradoxněpatetické scény další dvanáctá hodina noční, 
během níž dojde k závažné zlomové události.

Součástí finále je explicit, který má v Anglickém králi gnómický charakter, neboť všechny 
tři stěžejní gnómy se v něm spojí a vzájemně umocní: 

„A za mnou se tiše otevřely dveře, ztuhnul jsem… a vešel koník a za ním koza, kočka 
vyskočila na cín pultu u kamen a já jsem měl radost, že vesničané se za mnou prohrabali, 
že za mnou přišli, že se mne polekali, protože já musím být něco vzácného, protože já 
jsem opravdu žákem vrchního pana Skřivánka, který obsluhoval anglického krále, a já 
jsem měl tu čest, že jsem obsluhoval habešského krále a on mne vyznamenal navždycky 
tím, že mi dal ten řád a ten řád mi dal sílu, abych čtenářům napsal tenhle příběh… jak 
neuvěřitelné se stalo skutkem.“ 

7 MAZAL, Tomáš: Spisovatel Bohumil Hrabal. Praha, Torst 2004, s. 281.



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

124

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

Pokud jde o rčení vrchního Skřivánka, pak se v poslední kapitole vyskytuje pouze jednou, 
a to právě v tomto explicitu.

Obsluhoval jsem anglického krále je v podstatě hraniční text, uzavírá Hrabalovu první tvůrčí 
etapu, v níž autor kladl důraz na kompoziční výstavbu textu. Vrchol této první fáze představuje 
novela Ostře sledované vlaky. Po Anglickém králi nastává období, kdy Hrabalovo úsilí o výstavbu 
textu polevuje. Tato tendence se projevuje už v Postřižinách, v Městečku, kde se zastavil čas 
a v Něžném barbarovi. Pokračuje pak v autobiografické trilogii začínající Svatbami v domě. 
Pro poslední zmíněnou fázi bylo přijato sousloví psaní proudem, jež teoretikům nadhodil 
sám Hrabal a někteří tuto devízu jako tvárné pozitivum skutečně přijali.

V bohaté literatuře o Hrabalovi se připomíná nejeden jeho spřízněný předchůdce. Radko 
Pytlík a po něm Josef Zumr právem upozornili na autorovo příbuzenství s Vladislavem Van
čurou; Zumr poznamenal: 

„Hledáme-li paralelu k Hrabalovi v moderní české próze, pak typologická spřízněnost, ač 
se to zdá na první pohled paradoxní, ho staví vedle Vladislava Vančury. Ostatně již dávno 
bylo konstatováno, leč později pozapomenuto, že ,setkáme se zde, od dob Vančurových 
v české próze poprvé tak jasně, s užitím jazyka v jeho estetické funkci‘ (Pytlík, Pábitelé 
jazyka, 1966). Nejmarkantnějším znakem Hrabalovy prózy je právě jazyková tvořivost, 
inspirace slovem, tvorba nové skutečnosti prostřednictvím jazyka. Hrabal zachází s jazy-
kem obdobně jako Vančura, i když jejich jazykové inspirační zdroje jsou odlišné. Spojuje 
je však společná ideová platforma avantgardního umění.“8

Hrabalova příbuznost s Vančurou se však zdaleka neomezuje pouze na práci s jazykem, 
jde dál a bezprostředně souvisí i s Vančurovým stavebným uměním. Nemalou závažnost má 
v Anglickém králi například kapitola finální, již Hrabal zasadil do sakrálního dne a kapitolu 
samu uzavřel gnómickým explicitem. Hrabalův sakrální den, jímž je Štědrý den, zachovává 
posvátný ráz (což není v moderní literatuře zdaleka běžné). Gnómický ráz explicitu posléze 
představuje jedinečnost a autorův kompoziční přínos. A podobně jako Hrabal postupoval 
i Vančura; nepoužil sice zmíněných prostředků, ale intenzity finální kapitoly dociloval jinak 
a různým způsobem. Nejúčinněji v Polích orných a válečných a v Markétě Lazarové.9 Příslušníci 
avantgardního umění a jejich následovníci mnohé zatracovali a bourali, jiného se však důsledně 
přidržovali. V morfologické sféře k tomu jinému patřila rovněž stavba kapitol. Členění textu 
pomocí ozvláštněných architektonických jednotek přispívá k jeho rytmičnosti a v neposlední 
řadě k  větší sdělnosti. A sdělnost patřila ke stěžejním devízám jak Vančurovým, tak Hrabalovým.

8 ZUMR, Josef: Ideová inspirace Bohumila Hrabala, in: Hrabaliana, Praha, Prostor 1990, s. 130–131.
9 Viz VŠETIČKA, František: Podoby prózy. Olomouc, Votobia 1997, s. 157–165; týž, Tektonika textu. 

Olomouc, Votobia 2001, s. 160–174.



Kontemplum

12
5

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

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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Teorie řídící vlny  
Davida Růžičky

Recenze básnické sbírky Případ nedopovězené 
slečny Y (Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2018)

GALINA BABAK

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

Nová básnická sbírka Davida Růžičky Případ nedopovězené slečny Y je, podobně jako předchozí 
Růžičkovy sbírky, svébytným počinem, takže hodímeli jí do okna, jak by řekl ruský básník 
Daniil Charms, dokáže rozbít sklo. To je dáno především tím, že slova a grafické uspořádání 
vytvářejí neoddělitelnou jednotu.

Malá čtvercová černobílá knížka se skládá ze tří částí, v nichž jsou básně vytištěny na bílém 
a černém pozadí. Což při čtení vytváří dojem pohledu na černobílý film složený z fragmentů 
snů, emocí a vzpomínek.

Slovo jako takové je hlavní postavou Davidovy poezie. A zdá se zcela přirozené, že od avant
gardních zvukových experimentů, které byly příznačné pro jeho předchozí sbírky, postupuje 
autor k minimalistické poezii, přičemž vychází z tradice haiku a monobásní. 

Jedná se tedy o sbírku složenou z jakýchsi klasickoneklasických haiku. Na jedné straně, 
je pokusem zachytit okamžik daný variabilitou a proměnlivostí přírody, pokusem zde a nyní 
sdělit určitý dojem. Každé slovo tak získává zvláštní význam. Na druhé straně zkušenosti 
a pocity zachycované autorem jsou natolik osobní, ba dokonce intimní, že se tím výrazně 
rozšiřují tradiční hranice žánru haiku. Příkladem může být první miniatura, s níž kniha začíná:

a co je vlastně za tou mlhou, tatínku? 
nevím, musíme počkat, až se zvedne.

Úvodní báseň sbírky je obzvlášť důležitá, protože určuje téma a intonaci celku. Proč sem 
autor umístil právě toto dvojverší? Všechno tu hraje svoji roli, dětská otázka a mlha, která 
přináší pocit tajemství a očekávání: co je za ní? Významově nejdůležitějším se však jeví sloveso 
„zvedne se“, které kromě obvyklého významu naznačuje směr pohledu – zespodu nahoru. Po
tom jasněji chápeme název první části knížky „bílé sny“, stejně jako folklorní motiv hastrmana 
a čtenáře se neustále zmocňující představu o nerealistické a nadpozemské povaze všeho, co se 
děje kolem. To všechno je jen pokusem nahlédnout tam – za obrazovku každodenního života 
či šířeji řečeno za hranici toho, čemu říkáme realita: 
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květy leknínů
prostřené hastrmanem
k potěše páně

Sny jsou možná nejzáhadnější fenomén lidské přirozenosti, a zvláště ty prorocké. Téma snů 
a fantazií je samo o sobě poetické, protože spánek je hraničním stavem vědomí. Nebyla proto 
náhoda, že se toto téma stalo oblíbeným mezi romantickými básníky. Až do doby prvních 
studií o psychice a podvědomí se věřilo, že poetická fantazie a spánek mají podobnou povahu.

Proto je zákonité, že se v knížce Davida Růžičky znovu a znovu vrací otázka, jestli není 
všechno, co se nám stává, snem. Tak v bílé mlze, což je básnický invariant spánku, je všechno 
proměnlivé a nestálé. Tím se stírají hranice mezi fantaziísnem a skutečností, mezi tím, co 
bylo a bude:

jsi jeho snem
a ono králičí norou
záludné dětství

anebo:
dcerka už spí
v závoji hebkých vlasů
si lebedí sen

Zvláštní pozornost si zaslouží poslední báseň napsaná z pohledu pozorovatele, který po
zoruje spánek milovaného člověka a snaží se uhodnout jeho sny.

Druhá část sbírky, graficky ztvárněná jako bílé verše na černém pozadí, nese název „rozpo
mínaní“. Od popisu fragmentárních pocitů postupuje autor k existenciální figurativní próze. 
Tento oddíl lze porovnat se stavem probuzeného člověka, který se pokouší vzpomenout, o čem 
se mu zdálo. Nepřekvapuje nás proto obraz lyrického hrdiny v podobě astronauta v raketě, 
který se pokouší vzpomenout si na tu, již kdysi miloval. Na dívku se zelenomodrými očima, 
která kdysi trpěla nepříjemnými bludy.

Není také náhodou, že v této próze jde o lásku, přestože láska, politika a náboženství 
představují témata, která jsou v tradičních haiku zakázána.

Třetí část sbírky, nazvaná opět „bílé sny“, končí probuzením:

děti vstávají
huš huš! Pospěš si ze sna
pampeliško

A možná právě zde nacházíme klíč k pochopení Růžičkova autorského záměru. Sbírka 
je věnována památce Davida Bohma a Karla H. Pribrama. První z nich byl americkobritský 
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fyzik, představitel tzv. kvantové mystiky, jenž se pokusil aplikovat kvantovou teorii na oblast 
filozofie myšlení. Je rovněž autorem tzv. kvantové teorie skrytých proměnných, nebo jinak 
„teorie řídící vlny“, a také teorie „celopohybu“ (holomovement), která vychází z toho, že v každé 
časoprostorové části světa je obsažen celý řád vesmíru. To znamená, že všechno, včetně myš
lenek a dějů, vyrůstá z jednoho základu, a proto jakákoli změna v jedné části světa okamžitě 
vyvolává změny ve všech ostatních. Této Bohmovy teorie využil americký neuropsycholog 
Karl H. Pribram, který považoval mozek za holografickou strukturu.

Zdá se tedy, že odvolání se na Bohmovu teorii vysvětluje básnický záměr autora, který 
jako by se ptal čtenáře, zda je realita, kterou vnímáme, skutečná a jedině možná a zda je lidská 
myšlenka schopna proniknout do tajemství vesmíru.

Odpovědí je v tomto případě samotná Poezie.

Galina Babak (* 1988), básnířka, pochází z Charkova, od r. 2014 je doktorandkou na Univerzitě 
Karlově. Je autorkou dvou básnických sbírek Zelene ljublju (Mám rada zelené), 2007 a Z hlyny 
j vody (Z hlíny a vody), 2012. Je laureátkou několika literárních cen.
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Buchty s láskou nepečené

KEPPLOVÁ, Zuska. Buchty švabachem.  
(Brno: Větrné mlýny, 2018)

TADEÁŠ DOHŇANSKÝ

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

Brněnské nakladatelství Větrné mlýny přineslo v roce 2018 – pravděpodobně v návaznosti 
na rok společných tzv. osmičkových výročí – několikerý pohled na současnou slovenskou 
literaturu. Díky koprodukci s bratislavským nakladatelstvím Koloman Kertész Bagala jsou 
českým čtenářům nově dostupné překlady knih Petera Balka (Tenkrát v Lošonci), pro naše 
východní sousedy stěžejního Bally (Velká láska) nebo právě debutový titul Zusky Kepplové 
Buchty švabachem (orig. Buchty švabachom, Literárny klub 2011). Kepplová absolvovala VŠMU 
v Bratislavě v ročníku spisovatele a scénáristy Dušana Dušeka a CEU v Budapešti. Spolupracuje 
s deníkem SME a jako spisovatelka na sebe upozornila již v roce 2005 vítězstvím v devátém 
ročníku literární soutěže Poviedka. V letech 2012 a 2016 byla rovněž finalistkou nejprestižnější 
slovenské literární ceny Anasoft Litera. 

„Lépe se jí bude rozkoukávat nad domácím pivem. Nad českým pivem, to třeba tiše dodat. 
Seděla v česko-slovenské hospodě a doufala, že tady budou věci zase jasné, zlí lidé budou 
zlí a dobří dobří. […] Společně s lidmi z její čtvrti cestuje tam a zpátky autobusem, který 
jezdí z Východního Londýna do centra zadarmo. Po cestě únavou usne, a když se probere, 
pákistánská matka jí sedí u nohou a se zavřenýma očima kojí, Číňan podřimuje opřený 
o vozík s tričky v igelitu, velký černoch se vzpaženou rukou, jako by dával koš, usnul dřív, 
než se stačil chytit, a dva Jihoafričané, opřeni o sebe zavápněnými botami a čely potřís-
něnými barvou, spí. Všichni spí.“ (s. 33–34) 

Knihu tvoří dvě části – Můžeš se nebát a Trianon–Delta. V první části se seznamujeme s pěti 
protagonisty – v titulu každé dílčí kapitoly vždy stojí jejich jméno spolu s názvem města, v němž 
momentálně přebývají. Postavy těžko rozdělíme na hlavní a vedlejší, každá z nich má vyhra
něn prostor v rámci „svého“ příběhu a po jeho konci se ztrácí. Zároveň ale vidíme náznaky 
vzájemného propojení. V prvé řadě: všichni jsou Slováci, kteří opustili domov a vydali se za 
prací či studiem do zahraničí, kde zažívají nějaké zklamání, selhání („přechodový moment“, 
chceteli) umocněné neustálým „bytím na cestě“, které domov nedokáže zastoupit. Podobný 
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způsob tematizace absence domova je pro slovenskou literaturu příznačný již od devadesátých 
let minulého století; Kepplo vé postavy se tuto absenci snaží vyřešit třeba skypováním s rodiči 
a přebíráním krabice plné horalek, kterou zasílá pravidelně maminka ze Slovenska (Petra v Pa
říži), nebo pozváním maminky na návštěvu a tetováním slova „buchty“ švabachem ve snaze 
zahnat chuť po těch skutečných, kynutých buchtách (Anka v Londýně). Nejlépe z pětice postav 
vychází jediný mužský protagonista Michal (protože nechce vypadat v Helsinkách jako Rus, 
volí finskou variantu svého jména Mika), který sice podobně jako jeho sestra Petra v Paříži 
pravidelně přijímá horalkovou dotaci a stejně jako Natálie nebo Anka řeší problém s láskou, 
ale při nejmenším má stabilní a lukrativní práci „v officu“.

„Zastyděla se, že jezdí s lidmi, kteří přeletěli obrovské vzdálenosti, aby tady tlačili kolečka 
a bouchali pokladním šuplíkem. […] Koupila si průkazku na metro a začala jezdit pod 
zemí. Teď vidí jen svůj dům, kancelář a muzea. Všechno mezitím nechá metro nemilosrdně 
zmizet. Díky tomu je její den o mnoho jednodušší. Zavolá domů a řekne, že se má fajn. 
Má se dobře.“ (s. 34) 

Se všemi se čtenář seznamuje prostřednictvím krátkých epizod, minipříběhů. Jejich vy
pointování je bohužel ve většině případů nejasné a působí dojmem určité „nedoladěnosti“. 
Vypravěč, který je emočně i věcně zdrženlivý ve svých komentářích a soudech a nesnaží se 
jakkoli sdílet pocity protagonistů, zklamává v místech, kde bychom si nejvíce přáli dozvědět 
se víc – například jako by ani nechtěl dovolit servírce Natálii blíže se seznámit s jejím oči
vidně milým a hodným kolegou z Irish pubu Pierrem. Místo toho se Natálie opakovaně ocitá 
v postelích nejroztodivnějších Pařížanů. Nejvíce rozostřená je budapešťská kapitola Juliany; 
nelogicky a nepřiměřeně „zanesená“ fragmenty osudů jiných postaviček, které se v ději jen 
mihly a zase zmizely (jako Pierre). Ovšem ani oněch pět hlavních protagonistů není vykresle
no přesvědčivěji a ve finále mohou jejich osobnosti splývat do jediné. Podobně „rozmazaně“ 
je vykreslen i prostor Buchet. Paříž, Londýn, Helsinky a Budapešť jsou v Kepplové podání 
pouhé kulisy, nezřetelné obrysy. Nepomáhá ani občasné zjevení té či oné historické památky, 
snaha popsat identičnost domků na posledním londýnském předměstí nebo přistěhovalecké 
periferie Paříže. Kdyby autorka názvy měst vypustila, vyznění knihy by to zásadně neovlivnilo. 

V několika recenzích a na spoustě čtenářských blogů se můžeme dočíst, že první část knihy 
tvoří soubor povídek (nebo prostě jen „příběhů“), zatímco ta druhá je spíš kratší novela nebo 
delší povídka. Zařadit Buchty švabachem žánrově skutečně není jednoduché. Nelze zůstat u pou
hého „povídkaření“, ale zároveň by bylo třeba spolu s postavami ujít ještě pořádný lán cesty, 
aby vznikl román. Jejich osudy se sice v určitých bodech protínají, bohužel z toho ale Kepplová 
pramálo vytěžila – stejně jako z intertextuálních přesahů. Vysloveně „hříšně“ působí nevyužití 
odkazu na paperback Reného Depestra – knihu s názvem „Žena–zahrada“ (nepochybně jde 
o předlohu českého překladu výboru Depestreho povídek Chvalozpěv na ženu-zahradu, Odeon 
2001). Natálie ji zakoupí v jakémsi knihkupectví, avšak nijak ji neokomentuje a snad se do 
ní ani nezačte. Ano, je hezké a snad příznačné, že Natálie se svými milostnými avantýrami 
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objeví erotické povídky s poetickým názvem – ale co z toho? Pokud je i tohle součástí strategie 
slovenské spisovatelky, je toho výše naznačeného autorského odstupu už přespříliš. 

Majíli protagonisté první části cosi společného, ale dějová linie jen nerada odhaluje 
jakoukoli románovost, druhá část Buchet ji zcela zahaluje a odnáší pryč. Příběh mění svou 
formální strukturu – kapitoly jsou pouze dvě (Trianon a Delta) a namísto několika postav 
zde máme dva, respektive tři hlavní aktéry – dvě dívky a jednoho muže. V ichformě vypráví 
bezejmenná Slovenka, která se po rozchodu s přítelem dostává do vztahového trojúhelníku 
s rumunskou „múzou“ a jejím přítelem. Svou pozici v textu jasně vymezuje: „Úkoly jsou rozdě-
lené. Já jsem vypravěčka. Ona je múza. Je Rumunka. Vypadá jako cikánka. Velmi pěkná cikánka. 
[…] Nabízím slova. Ona je hrdinka. Koná činy, slovy a gesty. Jdu krok za ní, jako cikánská žena, 
v údivu: toto je moje přítelkyně. Toto je moje nová láska! Chodíme spolu do školy. Chodíme spolu.“ 
(s. 134–135) Zprvu se může zdát, že v ději navazujeme na první část (do Sarajeva totiž cestuje 
jak současná vypravěčka, tak Jackie – kamarádka Juliany z Budapešti z Můžeš se nebát). Po 
několika přečtených stranách je ovšem jasné, že se jedná o zcela jiný příběh – těžko říci, zda je 
ona podobnost náhodná či ne. Pokud ano, Kepplová příběh špatně uhlídala. Pokud ne, pointa 
vyšuměla do ztracena stejně jako dříve. V onom milostném trianonu bohužel zároveň není ani 
příliš o co stát. Dívky se společně procházejí po Budapešti nebo spolu spí, zatímco Rumun
čin přítel sleduje fotbal a přemýšlí o kapitalismu. Metafora trianonu v prostorách Budapešti 
působí stejně ohraně jako vtip o maďarské náchylnosti k tomuto historickému paktu, který 
zazní na počátku poslední kapitoly. Ani její vyvrcholení nás nepřekvapí. Vypravěčka přeci už 
na počátku druhé části řekla, že musela zažít rozchod, aby si uvědomila existenci lásky, a že 
skutečnost tohoto citu poznává díky jeho nepřítomnosti. Ona nepřítomnost je však nakonec 
status quo všech postav v knize. Láska zkrátka chybí; i Zuska Kepplová s ní mohla během pe
čení svých buchet více hýřit. Můžeme znovu citovat Slovenku z druhé části: „Nesbalily jsme si 
kufr uprostřed noci, neplavaly jsme přes Dunaj a neprolézaly ostnatými dráty. Prostě jsme dělaly 
to, o čem všichni mluvili: Dnes můžete cestovat, chodit na dobré školy, poznávat lidi a mluvit 
s nimi cizím jazykem… Chtěly jsme se zapojit, podílet se na světě. Užívat si ho plnými doušky. 
Vylámat si na něm zuby. Nikoho a nic jsme neopouštěly. A když, tak jen symbolicky.“ (s. 175) 
Nepodařilo se – to je sdělení knihy. Ale ani autorka, ani postavy nám neprozrazují důvod; 
domov nikdo neopustil, a přesto nikdo pravý domov nemá. 

Jasný, moderní a plný cizích výrazů – tak hodnotila ve své recenzi na webu iLiteratura.cz 
první vydání knihy Aňa Ostrihoňová. Dnes však jazyk a styl Buchet působí civilně, prostředně, 
na svěžesti mu ubírá lehce zanedbaná redakční péče. Překladu Yvetty Ellerové nelze prakticky 
nic vytknout, snad vyjma několika drobných prohřešků (výraz „očné zuby“ má v doslovném 
překladu do češtiny jen omezené užití a bylo by dobré jej nahradit prostým slovem „špičáky“, 
nepřirozeně inverzně působí věty typu „[…] pod notebookem našla od ní dvacetilibrovku“ 
nebo „Ty však tam stály celý den“; prohlášení „Pokaždé, když odjede, počasí se chce zbláznit“ 
mohlo zůstat více podobné původnímu „[…] počasie začne blaznieť “). To vše mohla ohlídat 
právě redakce – stejně jako vyhnout se občasným chybějícím uvozovkám, mezerám mezi 
slovy a podobně. 
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Těší mě, že Větrné mlýny soustavněji věnují svou pozornost slovenským autorům. Ale 
z Buchet švabachem bohužel osm let po vydání originálu vychladla vůně „debutu, který potěší“, 
jak svou recenzi v Knižnej Revue (č. 2/2012) nazvala Anna Tašká. V Brně se podle informací 
na deskách knihy (jenž jsou ve svém designu téměř shodné s těmi k druhému slovenskému 
vydání, obě knihy tudíž vedle sebe působí jako sestry) chystají vydat i volná pokračování, 
která Kepplová pod názvem 57 km od Taškentu a Reflux vydala v letech 2013 a 2015. Můžeme 
doufat, že snad obě budou z poněkud kvalitnějšího těsta. 
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Osobní rozvoj mám jako hobby

Rozhovor se Štěpánkou Jislovou

ZUZANA MARTÍNKOVÁ

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

Již potřetí přispěla svou tvorbou do výtvarné sekce našeho časopisu. Není obvyklé, aby 
nám výtvarník opakovaně (a bez nároku na honorář!) projevoval takovou přízeň. A tak 
jsme místo tiché vděčnosti připravili Štěpánku Jislovou o další čas. Výtvarnici jsme totiž 
zpovídali vůbec poprvé. Její medailonek s nacionáliemi naleznete na konci časopisu. 
Nás zajímalo něco jiného, něco, co se pod data a životopisné údaje jen těžko vměstná: 
její osobnost. 

Povíš nám něco o sobě? Jak si vyděláváš na chléb svůj vezdejší? Jak se daří umělkyni 
v Čechách? Pere se hodně tvá umělecká duše s realitou na trhu práce? 
Povím! Jsem ilustrátorka a komiksová autorka a tam i tam mě nejvíc baví vyprávět 
příběhy. Dobrá ilustrace by měla říct víc než text, který ji doprovází. A kvalitní komiks? 
Ten může vtáhnout do děje a připravit čtenáři vizuální zážitek, kterého by se jinde ne
dočkal. Moje ideální rozložení práce by bylo vydělávat si ilustrací a bavit se komiksem. 
Komiksy si totiž ráda vytvářím svoje, externě nejsou příliš dobře placené. Na druhou 
stranu ilustrace pro klienty a nakladatelství se jako součást knižní kultury dostávají 
snáze ven a můžu z nich platit měsíční přísun tofu.

Někdy mi přijde, že jsem mezi kolegy a kamarády takové PR zjevení, které se nebojí 
být vidět, hlásit se o autorství a má důvěru ve svou přítomnost na sociálních sítích. 
Není to vždycky příjemná činnost, někdy mám pocit, že se prodávám jak housky na 
krámě, ale dává mi to možnost propojit se se zajímavými lidmi a zpřístupnit věci, 
které vytvářím. A hlavně se tím dostanu do povědomí lidí, kteří moje kresby využijí, 
a tím pádem si nemusím přivydělávat za barem.

Cesta do této fáze nebyla jednoduchá a jelikož to není můj obor, stále se ptám 
nebo si platím názory povolanějších. Snad i proto má umělecká duše příliš netrpí. 
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Co vidíš z okna svého bytu? Máš na parapetu holuby nebo kytku nebo příležitostně 
obojí? 
Okna našeho bytu mají takovou specialitu, a to že pokud z nich něco vidím já, tak 
to něco vidí i mě. Ano, bydlíme v přízemí. Většinu času máme zatažené žaluzie. 
Naposledy, když jsme měli otevřené okno, tak se nám do něj zapříčila postarší paní 
a mluvila a mluvila.

Myslíš, že se tvá životní cesta ubírá správným směrem? A bylo tomu tak vždy, nebo 
jsi šlapala i cestami, které nikam nevedly, a pak sis řekla: „Tudy ne, drahá…“?
Ubírá se přesně tudy, kudy to potřebuje. Nakonec i všechny ty chyby a omyly se 
ukázaly být spíše směrovky než tragédie. Nejednou se mi stalo, že jsem se ocitla 
v projektu, který mi nevyhovoval, nebavil mě, nerozvíjel mě. Háček v tomhle prozření 
tkví v tom, že na něj často potřebuju čas, a tak mi někdy dojde, že to není úplně ono 
až třeba ve chvíli, kdy je kratší cesta do cíle než zpátky na začátek. A tak jej většinou 
dotáhnu do konce, i když to najednou jde velmi ztuha a láká mě kdeco jiného. Jedna 
z mála cest, které jsem si vesele zavřela a nikdy se neohlédla je animace. Čest všem, 
kteří se jí věnují, já tento obor vnímám jako náročný a skoro nevděčný. Sekvenčně si 
vystačím s komiksem!

Tvorba komiksu předpokládá spolupráci s textem – ať už se jedná o scénář nebo 
text v bublinách. Jak se ti daří tahle dvě média slučovat? 
Čím dál tím lépe, doufám! Na začátku bylo vidět, že nejsem žádný grafik, natož 
typograf. Písmo se stylově příliš nehodilo ke kresebnému pojetí komiksu, popř. bylo 
rozhrkané, mělo špatné rozpaly apod. S tímle mi hodně pomohla moje kamarádka 
Lucie Šťastná, která mi vytvořila písmo přímo na tělo. Jmenuje se Rukopis a je založené 
na způsobu, jakým kreslím, tím pádem vedle obrázků působí přirozeně, vizuálně se 
s komiksem netluče a pomáhá plynulejšímu čtení.

Povíš nám něco o projektu Ladyeez do Comics a tvé účasti na něm? 
Laydeez do Comics Praha jsem založily spolu s Terezou Drahoňovskou v roce 2015 jako 
českou pobočku mezinárodní skupiny. Mateřská organizace sídlí ve Velké Británii, ale 
už první odnože ve městech jako Bristol nebo Chicago se liší svým zaměřením. Zatímco 
naše služebně starší sestry se věnují organizaci pravidelných setkávání a přednášek, 
jádro našeho působení se soustředí na letní sympozium, ze kterého následně vzniká 
putovní výstava a nyní nově i sborník. Na ten jsme vybíraly pomocí crowdfundingu 
na webu pointa.cz a jelikož to všechno dobře dopadlo, můžeme se na začátku léta těšit 
na Komiksodějky. Ty budou obsahovat komiksy z prvních třech sympozií, které jsme 
doplnily o rozhovory s předními komiksovými autorkami v ČR, ale třeba i články 
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o historii nebo tvorbě. Jde nám primárně o to prezentovat české (a slovenské) autorky 
širší veřejnosti, ale jejich mužským kolegům se prvoplánově neuzavíráme. Důležitá 
jsou pro nás určitá témata, což je kromě rovnosti pohlaví třeba i sociální spravedlnost 
nebo ekologie.

Jsi hipster? Považuješ se za něj, máš doma vše z avokáda a kdybys mohla, necháš 
si narůst plnovous? Nebo všechny tyhle trendy bereš s nadhledem? 
Dnes se jako hipster označuje prakticky každý mladý člověk, co pracuje ve více či méně 
kreativním oboru, takže ano, hipster asi budu. Čím větší niche, tím víc hipsterských 
bodů si člověk může připsat. Já si hipstery spojuji hlavně s mladou názorovou vlnou, 
která je hodně propojená s ekologií, udržitelným životním stylem a spravedlivějším 
chápáním společenského postavení. Je mi to sympatické.

Cítíš se být součástí nějaké komunity, nebo ti stačí tvá individualita? 
Individualita mi určitě nestačí. Cítím se být součástí komiksové a ilustrátorské komu
nity, pár prstů mám i v dalších subkulturách. Pro mě je důležité, působíli člověk někde 
déle, aby se zamyslel nad tím, co mu to přineslo. A pokud jsou odpovědi vesměs kladné, 
tak další přirozený krok je té komunitě něco vracet. Když jsem začínala, bombardo
vala jsem své zavedené kolegy otázkami o fungování v uměleckém světě, kterou fixu 
si koupit a jaký komiks přečíst. Odpovídali mi mile a trpělivě, přesto, že podobných 
dotazů museli dostávat hromadu. Proto se i já dnes snažím příliš nezlobit, chováli se 
někdo ke mě jako ke googlu. V české komiksové komunitě jsem zažila vesměs milé 
uvítání, lidí tu nebylo hodně, rozhodně méně než dnes, a všichni byli prostě rádi, že 
je tu někdo další, koho to zajímá. Ráda přiložím ruku k dílu a posloužím někomu 
dalšímu jako motivace u komiksu zůstat.

Patří podle tebe politika do umění? 
Politika patří do všeho. Myslet si, že existuje něco jako „nepolitické“ umění nebo 
jednoduše ‚nepolitická‘ činnost je hloupost. Protože i ona proklamovaná apolitičnost 
je vlastně vyjádřením názoru a vlastní agendy, nejčastěji inklinace k jakémusi neexis
tujícímu lepšímu světu, který se odehrával za „starých dobrých časů“. Chápu dobře 
touhu lidí žít v představě, že taková realita je možná. Je to touha po jednoduchosti, po 
určité uzavřenosti, po bezpečí před změnami. Ale nakonec máme všichni povinnost 
převzít za sebe zodpovědnost, a pokud to neuděláme, dáváme prostor a vlastně i svůj 
hlas těm hlasitějším, kteří se političtí být nebojí.

Partonyma se zaměřuje na literaturu. Jaký máš vztah ke knížkám? Máš nějaký 
titul, který tě ovlivnil? 
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Já jsem bývala naprosto čistokrevný knihomol. V dětství byly knížky moje útočiště 
č. 1. Četla jsem především fantasy a horor. Zbožňovala jsem Terryho Pratchetta, 
svět Zaklínače, ale hltala jsem i Stevena Kinga a naprostým králem žánru pro mě byl 
(a je) China Mieville. U posledního jmenovaného jsem ocenila i krásné malované 
obálky, které dopřávaly čtenáři pouze obrysy. Zbytek dopracovala představivost. Nyní 
je můj zájem o knížky i čistě profesní, ilustruji pár titulů do roka a je to něco, čemu 
bych se chtěla do budoucna věnovat víc. Snad nejobsáhlejší zadání v tomhle směru 
byla práce pro nakladatelství Albatros, které připravovalo nové vydání klasiky od 
Astrid Lindgrenové. Příběhy malého detektiva Kalleho, podle kterého je mimocho
dem pojmenován hrdina slavné trilogie Stiega Larssona, byly nakonec publikovány 
v jednom objemném svazku. Já jsem jej doplnila ilustracemi. Snažila jsem se zachytit 
dobrodružnou atmosféru dětských příběhů, ale zároveň Kalleho světu neupřít jistou 
dospělost. Ta se zajímavým způsobem odráží i v textu – hrdinové dumají, zdali nejsou 
jen postavami v příběhu, zažívají PTSD po obzvlášť dramatickém dobrodružství nebo 
řeší genderovou nerovnost.

Téma aktuálního čísla je „Červená kronika a černá knihovna“. Čemu dáváš před-
nost? Je pro tebe červená knihovna černou kronikou? Jsi fanda sentimentální lite-
ratury nebo temnějších textových projevů? Doporučíš nám svého favorita, nebo 
se rozohníš nad povrchností brakových plátkům, které prostě nečteš? 
Snažím se trochu limitovat v „konzumaci“ knížek a médií, která jsou založená na kon
fliktu a prvoplánovém dramatu. Myslím, že je pro lidi těžké se udržet. Ono by to ostatně 
pro toho pravěkého člověka nebylo příliš rozumné, ignorovat sebemenší hrozbu. Na 
sobě jsem vypozorovala, že někdy beru konflikt skoro jako prokrastinaci, jako něco, 
co mě bude vždycky bavit. Dívala jsem se na seriály, kde se vlastně nic nedělo, postavy 
na sebe byly většinu času akorát ošklivé a mě to zajímalo, protože se tam „něco“dělo. 
Takže to se snažím už nedělat. Ráda si užiju dobrý romantický příběh (moc se mi líbil 
film The Big Sick od Kumaila Nanjiani), s přítelem koukáme na atmosférové horory 
(naprostým klenotem minulého roku bylo jednoznačně Děsivé dědictví). Vzhledem 
k tomu, že z knížek čtu povětšinou nefiktivní příběhy, hůř se mi hledají doporučení. 
Pokud by někoho zajímala publikace plná zvratů, křivd a nečekaných vítězství, ale 
zároveň by se rád dozvěděl něco o světě, tak mě hodně dojmula knížky Neurotribes 
od Steva Silbermana, kde autor mapuje dějiny autismu.

Máš raději černou, nebo červenou barvu? 
Černá a červená jsou takové klasické ilustrátorské stálice. Červená je myslím první 
barva, která se nabízí k doplnění tradičního černobílého schématu, protože láká 
oko a křičí si do světa o pozornost. Nejraději mám jejich kombinaci, je to vidět 
i třeba na obálce mého komiksu Klášter Nejsvětějšího srdce, které vydalo v roce 
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2017 nakladatelství Meander, ale třeba i na ilustraci v tomto čísle Partonymy Zpátky 
do mé náruče. Černá dodává obrazu hloubku, bílá světlo a červená je ta pomyslná 
třešnička na závěr, která obrazu vdechne život.

Soudě nejen podle tvé lektorské účasti na festivalu „Bardzo fajny festival“ máš 
ráda Polsko. Vytvořila jsi i úspěšný krátký komiks do soutěže vypsané Polským 
institutem v Praze. Jak se stane, že se výtvarnice zamiluje do země zelných lánů? 
Jaký máš k vztah k našim severním sousedům? 
K Polsku mám vztah vřelý, měla jsem dost možností si našeho územní souseda oblíbit. 
Ještě na škole jsem pravidelně jezdila na letní dobrovolnické programy. Ty dva nejza
jímavější se shodou okolností odehrály právě v Polsku. Prvním z nich byla výpomoc 
v každodenním procesu protidrogového centra v Gdaňsku, kde jsme se na pár týdnu 
stali součástí života farmářské komunity lidí léčících se z různých závislostí. Druhým 
zážitkem byla restaurační práce v Chelmnu, kde za druhé světové války býval úplně 
první koncentrační tábor na polském území. V místním muzeu zůstaly hromady krabic 
osobních věcí židů a jiných obětí nacistického režimu. Tyto předměty, od hřebenů po 
tabatěrky, byly zakopány do země. Po konci války byly znovu vykopány, ale vzhledem 
k jejich počtu a nedostatečným financím muzea byla stále značná část obalená hlínou. 
Naší prací bylo předměty opatrně čistit, počítat a archivovat. 

Kdo/co v současnosti nejvíc ovlivňuje tvou tvorbu? 
Co jsem skoro před rokem dokončila magisterské studium na Fakultě designu a umění 
Ladislava Sutnara, jsem trochu odstavená od prací mých spolužáků, které mě vždycky 
hodně inspirovaly a motivovaly. Teď je samozřejmě sleduji online, ale často uvidím 
až výsledný produkt – knížku, reklamu – a ne celý proces. Každopádně mi v tvorbě 
hodně pomáhá přítel, sám malíř a ilustrátor, se kterým doma „konzultujeme“ prakticky 
neustále.

Ve tvých kresbách vidím vliv secese a ornamentu. Je to jen můj dojem, nebo jsem 
se trefila do autorské inspirace? 
Určitě to tam je! Aktuálně spíš záchvěvy než přímá inspirace, ale zejména dřív jsem 
byla vzory a hladkostí secesních linií naprosto okouzlena. Teď bych skoro řekla, že 
styl nemám. Ačkoli u mě bude vždy větší důraz na kresbu než malbu, snažím se pro 
každý nový projekt najít unikátní styl. Pro veřejnost je to možná trochu matoucí, je 
těžší mě zaškatulkovat a pro klienty je někdy náročné si mě představit v tom či kterém 
projektu. Já ovšem raději pokaždé znovu sednu, řeknu si, co má dílo předat, a najdu 
způsob vizuálního vyjádření, který je pocitově nejvhodnější.
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Z dnešního pohledu – na co jsi nejvíc pyšná? 
Chce se mi říct – na můj proces. Když se ohlédnu zpátky, vidím cestu z milníků, kde 
každý přišel v ten správný čas a každý mě zavedl přesně tam, kam jsem potřebovala 
jít. V osobním i pracovním životě. Tak se mi stalo, že jsem se dostala do fáze, kdy mě 
můj, do té doby typický, semirealistický styl kresby nebavil, ale nevěděla jsem, co 
dělat jiného. Dokončovala jsem diplomovou práci a po čtyřiceti stranách jsem měla 
pocit, že jsem se kreativně vyčerpala. V té chvíli mi spadnul do klína kurz Anomálie, 
který pořádá David Toušek v letní Litomyšli. Na starosti nás měl veterán Pixaru Rickey 
Nierva, který nám ukázal, jaká zábava je stylizovat, hrát si se základními tvary a moje 
animací nepolíbené přemýšlení o tvorbě tím hodně ovlivnil. Jedním z hmatatelných 
důsledků byla knížka Daniel v jámě lvové, kterou jsem kreslila pro nakladatelství 
Meander. Její ilustrace jsou jednoduché, geometrické, ale zároveň milé a precizní a já 
jsem se jejím vytvářením znovu nadšeně bavila. A na výsledný produkt, knížečku 
12x15 cm, jsem pyšná právě proto, že je čistě autorská, a myslím, že je na ní vidět, jak 
moc jsem si její vznik užila. 

Na čem teď pracuješ? 
Teď mě čeká měsíční rezidence v líbezném prostředí broumovského kláštera, který 
poskytuje zázemí pro (nejen) komiksové autory. Budu pracovat na knížce s pracovním 
názvem Rok (bez) vlasů, který píše Tereza Drahoňovská. Je to její autobografický 
příběh o životě s alopecií, cestě skrz český ezobyznys s nadějí a o změně pohledu na 
vlastní tělo, kterému nemoc „sebrala“ vlasy.

A kam se ubírají tvé zraky v blízké (nebo i vzdálenější) budoucnosti? 
Teď jsem ve fázi, kdy mám neustále minimálně půl roku dopředu celkem podrobně 
naplánovaný program. Kam to všechno směřuje, upřímně nevím. Dlouhou dobu jsem 
žila v hodně kompetitivním nastavení, brala jsem jakoukoli příležitost jako soutěž. 
Tyhle (mentální) hry mě ale už nebaví, takže si teď lépe vybírám, čemu věnuji čas. 
Snáze nacházím prostor na vlastní tvorbu, a to je kurz, který chci držet. Méně rekla
mek, více osobních děl. 

A závěrečná otázka na tělo: jsi šťastná? 
Pracuju na tom. Dlouho dobu jsem nebyla a teď kratší dobu jsem, nebo snad jsem 
tomu blíž. Ukázalo se, že jsem vlastně ani neměla moc představu, co to štěstí je. Teď 
vidím, že je to cesta, proces. Hodně mi v něm pomáhá arteterapie pod vedením 
akademické malířky Kamily Ženaté, ale osobní rozvoj je takřka moje hobby. Velkou 
část mé knihovny zabírají seberozvojové knížky, které mi pomáhají pěstovat vztah se 
sebou, spolu s klidem, procházkami a jógou.



Partonyma (ročník šestý / číslo 29.-30.)

140

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

Štěpánka Jislová (* 1992) je česká ilustrátorka a komiksová autorka. Patří do tzv. Generace 
2.0, skupiny nastupujících českých komiksových autorů. Mimo komiksové a ilustrativní práce 
se věnuje herním konceptům, stripům, obálkám knih, návrhům potisků oblečení a tetování. 
Podílí se na vedení české pobočky komiksové komunity Laydeez do Comics.
Portfolio autorky naleznete na: http://www.jislova.com/cs/.
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