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Zločiny v novém kabátě
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Pokud nedržíte Partonymu v rukách poprvé, patrně jste si všimli. Možná, že se vám
drží o něco lépe… Nevšimli? Dobrá, pokud ne, nebudu vás napínat.
Partonyma za svých pět let existence držela formát a design, který se stal pro náš
časopis – nezdráhám se říct – signifikantním. Ovšem „časy se mění, a my se měníme
s nimi“. Časopis se stáhl do menšího formátu, aby lépe padl do ruky a bez obtíží se
vešel do tašek, kabelek, brašen, tlumoků… zkrátka, je nyní formátem menší, skladnější.
Druhou výraznou změnou je odstranění našich klasických poházených liter a útržků textů z obálky. Ty nyní nahradila barevná ilustrace a věříme, že jednotlivá čísla
budou od sebe snáze rozlišitelná. Možná se sluší zmínit, proč k tomu dochází právě
teď, souvisí-li tato změna nějak s tématem.
Jistě, souvisí (a modří už určitě vědí) – na jednu stranu nás inovace a změny vždy
těší a lijí nám nový elán do žil, na druhou stranu se vždy sami sebe ptáme – není
každá tak výrazná změna trochu zločinem? Nezavraždili jsme tradici, originální
podobu časopisu, která byla snadno rozpoznatelná v každém stojanu v knihkupectví
(a na každé poličce spřáteleného podniku, ovšem) již letmým pohledem? Na druhou
stranu, dostali jsme na obálku kus umění zase o něco výrazněji. A ne ledajakého,
samozřejmě že kus umění zločinu! Sice ve výtvarném podání, kterým se náš časopis
ve své podstatě nezabývá, ale tak je to v pořádku. Nevnímejme výtvarnou přílohu
jen jako něco navíc, něco, co by zmizelo, a nikdo by nevzdechl. Naopak! Po celou
historii časopisu byla naše výtvarná příloha organickým článkem ve struktuře, která
dokreslovala tematickou atmosféru, a tak to zůstává. Ač pravda, tentokrát se nám
sešlo kromě skvělých textů i velké množství výtvarníků, a tak dostali o něco málo víc
prostoru, než bylo v minulosti obvyklé.
Zůstaňte v klidu. Zaměření ani poetika časopisu se nijak nemění. Držíme vysokou kvalitu příspěvků, vášnivě a demokraticky je vybíráme, debatujeme a hádáme
se o nich a stále děláme maximum pro to, abychom čtenářům přinášeli nejen pokud
možno co nejkvalitnější texty na naše témata, ale zároveň abychom přispěli k otevření
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širšího pohledu na každé téma, na různost pojetí a na více prostoru pro autorskou
(i čtenářskou) imaginaci a originalitu.
Nejinak je tomu v případě tohoto čísla. „Umění zločinu / Zločinné umění“ obsahuje
jak klasické detektivky, tak příspěvky, které se o zločin na první pohled jen zdálky
otírají, ovšem v hloubi je právě zločin tím, co je pohání, co je činí ojedinělými. A to
nemluvíme o poesii! Že k sobě téma zločinu a poesie nepatří, že nemá v naší době
takové spojení místo? Že zločin je tematizován v umělecké literatuře jen v rámci žánrů detektivních a krimi? Nebo nakonec že právě klasická detektivka je mrtvá? Milý
čtenáři, otoč list a nech se vyvést z omylu!
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Přemysl Krejčík, šéfredaktor

Kontemplum

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

Kontemplum
---------------------

Kontemplum
-------------------------

K ontemplum

Je libo rendez-vous
s rozmnožovacím ústrojím?
ŠEVČÍKOVÁ, Jolana. „mademoiselle“. Vyd. 1. Brno: Toman
Miloš - Backstage Books, 2016, 40 s.

---------------------------KAMIL PRINC

Lze tuto sbírku označit jako neodekadentní? Částečně ano. Literární neodekadence dozajista nebyla Jolaniným primárním (možná ani sekundárním a terciárním)
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„Dvě ráno. Leda tak modlit se mohu.
Zdrávas buď, Marie, zacpi si uši!
Přeříkám zpověď svou. Radši ne Bohu.
Nad mými hříchy se posledně vzrušil.“

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

Dekadenti, dekadentkyně, dekadenčata! Je čas opustit své hnilobné krypty, odít se do
svátečních rubášů, zabalit do chlebníků petky s absinthem a vyrazit směr knihkupectví,
neboť v regálech vypučela nová jedová květina – ponurá, perverzní a pomstychtivá
sbírka básní od Jolany Ševčíkové ocejchovaná titulem „mademoiselle“! Jméno knihy
se vyjímá v růžovém, secesně štíhlém, rovnostranném rovnoběžníku (známým též
pod označením „kosočtverec“). Modří, ba i červení a obvykle natvrdlí žlutí, už vědí,
nicméně Tobě, tápající čtenáři, rád osvětlím, že název se odvolává na pilotní verš jedné
z básní: „Scénář dne napsala Mademoiselle Kunda“. Milé, že?
Formálně se jedná o vázané rýmované verše, a to převážně daktylské metriky. Kromě
trocheje nezřídka narazíme i na jamb. (Prošedivělí staromilci se teď jistě pobryndali
blahem svým pruským cukrem slazeným c. k. Kaffee.) Verše se bez výjimky pohybují na
oběžných drahách kolem lyrického subjektu, jenž splývá s osobou autorky; lze hovořit
o autobiografických sebezpovědích, typicky převládá ich-forma. Motivy jsou smutek,
triumf sexu nad láskou i „dandysmus v sukni“, tj. narcistická záliba v módě a vzhledu
(rtěnka, peeling, pudr, fén), chorobně vyhraněný blazeovaný egoismus a skeptičnost
odzbrojující život tím, že od něj nic neočekává, čímž předchází zklamání, neboť
deziluze již nastala. V kontrastu ovšem nalezneme i žalost nad absencí milostného
citu, jež činí ze soulože pouze tragikomickou hru těl, která nikdy nemůže mít vítěze.
Básnířka v neposlední řadě kontempluje nad dobrovolně docíleným neštěstím své
duše, jehož lituje, a dovolává se Boha, od kterého se však spásy rozhodně nedočká:
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záměrem. Autorčina předchozí sbírka („Lehounké ťuknutí do černé klávesy“) měla
k odkazu dekadence o něco blíže. Nyní se jedná spíše o stručná a úderná autointerview
než o váhavé lyrické konstrukty. Více než pár odkazů však přece jen postřehneme.
Vedle motivů suicidálnosti a duševní nerovnováhy „Snídám kafe a antidepresiva“
možno postřehnout i výše zmíněný problematický vztah s Bohem „Stačí jen vykřiknout
‚Nasrat!‘ a ‚Amen.‘“ Nesmí chybět hledání krásy v zániku „To je ta pravá podzimní
krása! / Spadaný listí v barvě syrovýho masa, / tak, jako plísní, zdobené mechem. /
A vítr vane mrtvolným dechem.“, a ani špetka obscénnosti „Tam v bahně, kde s úzkostí
se páří obsese, / tam ďábel můj hrob zalévá močí, […] / Tam, kde smrt se leskne jako
drahokam, / tam Lilith mi líže v klíně krev.“ Lyrický subjekt sarkasticky deklamuje
hesla jako „než abych se popřela, raději se zničím“, „Můj manžel, Thanatos, je se mnou
spokojen“ či „pud smrti vládne mi“. V neposlední řadě máme co dočinění i s odkazy
na E. A. Poea „přespříliš černí havrani, / krákají svoje ‚Nikdy více!‘.“, i když Poe byl
především autorem romantismu (Jiří Karásek jej označil jako jednoho z představitelů
individualistického umění).
Kniha má žel jednu „malou“ nevýhodu – většina básní není umělecky hodnotná,
výrazově tápe, moc nenadchne… zkrátka stojí za zlámanou grešli, jež by odradila
i zapáleného numismatika. Už první „kousek“ na nás vychrlí gejzír kýče a chybně
deklinované zájmeno uštědří políček: „Do svojí náruče lákám tě lačně. / Žes nikdy
nebrečel? No tak teď začneš! / Jsem z rodu básníků, jež (sic) zvou se prokletí, / a moje
múzy si žádají oběti.“ Že by se jednalo o autorský záměr??? Za předpokladu, že zmínění
básníci jsou rodu neživotného (Copak by dekadent, zavilý apoštol smrti, mohl mít
něco společného s životem?!), tvar „jež“ by byl vskutku na místě. (No dobře, asi ne.)
Dalším neduhem je až neslušně často deviující rytmus. Hned první strofa druhé
básně začíná alexandrínem, avšak sloky následující se zmohou jen na rušivě nepravidelný metrický mišmaš. Rovněž nelze nezmínit mnohdy disonantní rýmy, místy
redukované na asonanční, neúplné a useknuté rýmy: prádlo/málo, neděje/andělé,
půjdu/pudr, živá/týrat, vinna/síla, poledne/vzájemné atd.
To všechno by samozřejmě mohla jak tonoucího zachránit silná myšlenka či pointa! Najdeme ji? Jak kde. Kniha trpí syndromem „svátečního génia“, tedy že na jednu
skvělou báseň připadne 5 a více básní unylých. Ve sbírce se setkáme i s bravurními
obraty jako: „S každým žlutým listem padá i kousek mě.“, „přikovaná ke svobodě“ či
„Jsi vlkodlak, já úplněk.“ Ručičku mého voltmetru libě rozkmital básnický náboj třeba
u tohoto čtyřstopého trocheje:
„Štědrej den… Jak každej jinej.
Spokojeně s davem splynem.
Teď to okno neotvírej!
Chystám se otrávit plynem.

K ontemplum
Můžu si vzít tuhle šňůru?
Chystám se oběsit v lese.
V životě mám štěstí fůru,
jen to, co chci, posere se.
Já div, že se nerozkrájím,
a ostatní furt jako sochy.
Tak vzdávám čest svýmu kraji
a jdu skočit do Macochy.“

Ani tato miniatura mne, zarytého škarohlída, nenechala netečným:
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Sbírka tedy obsahuje skvělé i slabé básně. Lze ji tedy označit za průměrnou?
Všechno, jen to ne. Raději bych se přikláněl k označení „kontroverzní“, z latinského
„contra-vertere“, ve významu „sporný“. Vůbec bych se nezdráhal básnický sloh Jolany
Ševčíkové přirovnat ke stylu jejího brněnského krajana, nyní již zesnulého bohéma,
Pavla „Homéra“ Ambrože, ačkoliv byl přece jen umělecky vyzrálejší (byl také „služebně
starší“). Loď mladé Ševčíkové je zatím na začátku své plavby, a v průběhu času ještě
může objevit nové básnické kontinenty (anebo ztroskotat).
Zlí jazykové by mohli autorce vytknout, že tu a tam imituje J. H. Krchovského.
Některá místa v „mademoiselle“ jeho poetické postupy opravdu evokují: „V pokoji
narůstá tíživá tenze. […]/ Schovat se vždycky dá. Utéct si – nelze.“ nebo „Končí letošní
rok, nový už vtírá se./Řeší to v novinách, řeší to v rozhlase,/že zítra začne zas celej svět
na novo./A stejně, jako dnes, bude stát za hovno.“ Já osobně to považuji spíše za plus,
neboť Krcháč je dle mého skromného (a samozřejmě vždy neomylného!) názoru ve
své šokově euforické pointě nejvyšší básnickou entitou současné české poesie vůbec,
což je mu u řiti, a to je na tom to hezké. Co může být hříšného na tom, skládat jako
Bach či malovat jako Rubens? Když dohodíte oštěpem stejně daleko jako Železný,
používaje jeho techniku, činí vás to méně schopným atletem? Cíl není cesta, jak deklamují někteří alternativní stromoobjímači; cíl je cíl!
S výše zmíněným jde ruku v ruce i stereotypnost. Motivika knihy by se vskutku dala
označit jako jednotvárná. Básně netvoří různorodý ekosystém, ale pučí jako větve ze
solitérního stromu. Lze toto považovat za nedostatek? Neřekl bych. Máme snad právo
výtvarníkovi vytknout, že používá mnoho modré barvy, ačkoliv maluje moře? Může
se hudební skladatel provinit tím, že příliš často používá tón „c“, vzdor tomu, že píseň
je v C dur? Nikolivěk. Na druhou stranu ani strakatost barev a široký tónový rozsah

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

„Cítím se tak čistá v chvíli,
když si ráno dělám peeling…
Kéž by šlo tak jednoduše
sedřít mrtvý buňky z duše!“
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zdařilý obraz či libou skladbu a priori nezaručí. J. H. Krchovský v doslovu své sbírky
„Mladost – Radost…“ prezentuje své confiteor: „Při čtení vzniklého celku jsem si citelně
uvědomil, že tento soubor (mimo jiné) výmluvně dokládá známý (mně dávno) fakt, že
jsem od počátku byl (nemohl nebýt), jsem a provždy budu autorem úzce monotematickým. […] A že jsem za to čtvrtstoletí sice ušel relativně značný kus cesty, avšak moc
daleko jsem přesto nedošel, ani neutekl. Od ‚svých‘ témat, od sebe.“ Já sám více ocením
celkovou estetickou hodnotu díla než bohatou paletu čehokoliv, tudíž mi to nevadí.
Jak vidíte, knihy se zastávám. Považuji ji tedy za povedenou? Jako celek zcela jistě
ne. Dílčí verše mne ale zaujaly! Až jednou autorka učiní výběr ze své literární práce
a uspořádá „Best of Jolana Ševčíková“, výsledek bude jistě zajímavý. Tato sbírka je žel
nedodělaná. Jak ale konstatoval Karel Hlaváček v předmluvě své básnické druhotiny,
„Pozdě k ránu“: „Tato slova cítím se nucen napsati v čelo této knihy. Nechce býti ni
v nejmenším něčím hotovým, nějakou kalkurou; má své kaprice. Jde proti zvyku. Chce
býti nedozrálým, kvasícím vínem ostře kyselé vůně, chce býti upřímným obrazem toho,
co autor prožíval do dnešního dne.“
Doporučil bych tedy „mademoiselle“ kvůli těm několika málo kvalitou vyčnívajícím
básním? Jistěže. Alou do knihkupectví!

K ontemplum

(Ne)umění překladu

---------------------------PETRA NĚMEČKOVÁ

Netřeba dešifrovat,
co klove slov mých datel –
jsou totiž sama cesta,
nikoli ukazatel.1
(Leonard Cohen)
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Má touha číst poezii v originálním znění nemůže být vždy naplňována. Naskytne-li se
mi však taková příležitost, jsem potěšena. O tom, že jazyk mateřský a jazyk cizí mají
jinou znělost, nemusí být obšírně pojednáváno, jinou diferencí originálu od překladu
je však význam básně. Ani toto téma není pochopitelně zmiňováno poprvé, ale mou
otázkou je, do jaké míry je možné „odborně“ se zabývat zahraniční poezií, pracujeme-li
s překladem. Vždyť samotný překlad je již interpretací, interpretací překladatele, a my
můžeme textu rozumět naprosto odlišně. Není tedy překlad, v souvislosti s tematickým
zaměřením zde přítomného čísla, „malou krádeží“? Na námitku, že ne každý čtenář
rozumí cizím jazykům, odpovídám vhodností dvojjazyčných vydání. Ruku v ruce se
zájmem o „nějakou“ poezii nás pravděpodobně zajímá také její autor, a zajímáme-li
se o jeho maličkost, možná se (okrajově) zajímáme i o jeho kulturní prostředí, které
bezpochyby zahrnuje i mateřský jazyk, kterým bude pravděpodobně2 napsána jeho
poezie. Tyto souvislosti pak mohou být zdrojem motivace pro snahu pochopit a ovládnout onen cizí jazyk, což není motivace nechvályhodná.
Abych příliš neodbočila od otázky překladu, ráda bych představila několik reprezentativních vzorků, a to z překladů poezie Leonarda Cohena3. Anglický, tedy původní,
výbor Stranger Music4 je výchozím materiálem pro překladatele Václava Procházku,
1 COHEN, Leonard. Kniha Toužení. Praha : Argo. 2008, s. 48.
2 Nebudeme-li hovořit například o snaze exilových autorů přizpůsobit se zahraničnímu prostředí.
3 L. Cohen (* 1934) je kanadský básník, v rané tvorbě autor dvou románů a v současnosti především
hudebník.
4 Vydáno v nakladatelství Pantheon Books, New York 1993.
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jehož překladový výběr Hudba neznámého5 se mu připodobňuje také v názvu. Pro
Pavla Šruta, překladatele Výboru z poezie6, byly výchozími sbírkami Selected Poems
1956–1968, The Energy of Slaves, Death of a Lady’s Man7 a k výboru Stranger Music
„pouze“ přihlédl.
Rozdílné přístupy k překladu jsou patrné nejen ve významových obměnách původního textu, ale také v zásazích do rozsahu jednotlivých strof. Tak je například báseň
Gift/Dar, s původními devíti verši zkrácena na pět: You tell me that silence/is nearer
to peace than poems/but it for my gift/I brought you silence/(for I know silence)/you
would say/This is not silence/this is another poem/and you would hand it back to me8.
V překladu pak: Řeklas, že ticho/je pro klid a mír víc než básně,/ale když jsem tě obdařil tichem,/řeklas: To není ticho, jen další báseň,/a vrátila mi můj dar9. Tyto strofické
úpravy snadno mohou souviset s odlišnou metrickou plynulostí verše anglického,
vzestupného, a českého, sestupného. Poezie totiž „svou vázaností na versologické kvality
představuje (…) nejnáročnější formu estetického projevu“10, a proto se předpokládá
„široké využití substitucí všeho druhu“11. Dalším odlišným rysem je slovní zásoba,
a problém tzv. sémantické hustoty, přičemž „angličtina má v základním lexikálním
rejstříku značné procento jednoslabičných slov, kdežto v české slovní zásobě převažují víceslabičná“12, a tak se „obsahové prvky anglického verše do českého (…) jaksi
‚nemohou vejít‘“13. Leonard Cohen však píše (především) volným veršem, při jehož
překladu „rozdíly v sémantické hustotě většinou nevznikají“14, a navíc, jak podotýká
jeho další český překladatel Miroslav Jindra15, „obecně platí, že [Cohen] rýmové ani
metrické vzorce neuplatňuje důsledně“16, což může překladatelům nabízet volnější
tvůrčí ruku. V souladu s improvizací však Jindra pochopitelně apeluje na vystižení
„celkového vyznění, celkové nálady, souhrnného ‚hudebního‘ efektu básně“17.
K výraznějším zásahům dochází právě v oblasti významové. Portrait of a Girl /
Portrét dívky / Dívčin portrét je básní o nepřítomné dívce, v jejímž originálním znění
čteme: (…) Unfortunately I don’t know who she is / or where she lives / or if indeed

5 COHEN, Leonard. Hudba neznámého: Vybrané básně a písně. Praha : BB art, 2003.
6 COHEN, Leonard. Výbor z poezie. Praha : Mladá fronta. 1998.
7 Selected Poems 1956–1968 (Bantam Books, New York 1971), The Energy of Slaves (The Viking Press,
New York 1973), Death of a Lady’s Man (Penguin Books, New York 1979).
8 COHEN, Leonard. The Spice-Box of Earth. Jonathan Cape Thirty Bedford Square London. 1961, s. 11.
9 COHEN, Leonard. Hudba neznámého: Vybrané básně a písně. Praha : BB art, 2003, s. 32.
10 KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Jinočany: H & H, 2003, s. 27.
11 Tamtéž.
12 COHEN, Leonard. Kniha toužení. Praha : Argo. 2008, s. 237.
13 Tamtéž.
14 KUFNEROVÁ, Zlata. Překládání a čeština. Jinočany: H & H, 2003, s. 124.
15 Mj. překlad poslední Cohenovy prozaicko-básnické sbírky Kniha toužení / Book of Longing.
16 COHEN, Leonard. Kniha toužení. Praha: Argo. 2008, s. 237.
17 Tamtéž, s. 238.
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18 COHEN, Leonard. The Energy of Slaves. Jonathan Cape Thirty Bedford Square London. 1972, s. 15.
19 COHEN, Leonard. Výbor z poezie. Praha : Mladá fronta. 1998, s. 77.
20 COHEN, Leonard. Hudba neznámého: Vybrané básně a písně. Praha : BB art, 2003, s. 17.
21 COHEN, Leonard. Let Us Compare Mythologies. Contact Press. 1956. Dostupné z: http://www.
leonardcohenfiles.com/poem.html
22 COHEN, Leonard. Výbor z poezie. Praha : Mladá fronta. 1998, s. 17.
23 COHEN, Leonard. Hudba neznámého: Vybrané básně a písně. Praha : BB art, 2003, s. 9.
24 REYNOLDS, Anthony. Leonard Cohen: pozoruhodný život. Praha: Mladá fronta, 2012, s. 99.
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she lives at all / There is no information about this person / except in these lines (…)18.
V překladu poté „správně“: (…) Bohužel nevím kdo je / nebo kde žije / ba dokonce
žije-li vůbec / O té osobě neexistují žádné informace / s výjimkou těchto řádků (…)19.
Avšak ve významově odlišném překladu se z abstraktních řádků, v nichž dívka „žije“,
dostáváme do poněkud reálného prostředí (válečné) fronty: (…) Naneštěstí nevím,
co je zač, / kde žije / ani zda vůbec žije. / O někom takovém se ví / jen na frontě (…)20.
Rozdílnou interpretaci originálu nalézáme i u Poem / Básně: I heard of a men / who
says words so beautifully / that if he only speaks their name / women give themselves to
him21. Ta v originálním znění nabízí významovou polysémii, jaká „jména“ vlastně muž
vyslovuje, zda jména slov, nebo žen, a tuto dvojznačnost jeden z překladů zachovává:
Slyšel jsem o muži / který pronáší slova tak krásně / že stačí aby vyslovil jejich jména /
a ženy se mu samy vzdávají22. Jiný naopak přisuzuje jména ženám: Slyšel jsem muže, /
který mluvil tak krásně, / že kdyby jen vyslovil jména žen, / oddaly by se mu23.
Intencí tohoto eseje je tak snaha poukázat na to, jak může „překladatelský zločin“,
a to (také) v dobrém slova smyslu, vypadat. Zda je pak dvojjazyčnost vydání polehčující okolností, a posouzení, která překladová varianta je pravděpodobnější, originálu
vlastnější, nebo naopak zda je přeložená báseň básní novou, zdárně proměněnou,
nechť vyčká individuálních rozsudků (ne)poučených čtenářů. U autora zaměřeného
na více uměleckých oblastí, jakým Cohen bezpochyby je, se tato umění vzájemně
prolínají, ovlivňují a reflektují, neobávám se proto závěrem připojit jeho vlastní (byť
přeložená) slova směřovaná k hudbě: „Všechny moje písničky se dají zpívat jakkoliv.
Můžete z nich udělat zádumčivé skladby nebo melodie vhodné k namlouvání“24.
Podobně kontradiktoricky, myslím, lze zacházet i s překladovou poezií, pokud je tak
činěno s citlivým přístupem.

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo 19.-20. )

Umění umělého a umného zločinu
Miloš Urban: Sedmikostelí (1998) - Hastrman (2001) Stín katedrály (2003) - Michaela (2004) - Lord Mord (2008).
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VLADIMÍR NOVOTNÝ

Když sokolovský rodák Miloš Urban (původním jménem Miloš Svačina) vydal na
sklonku minulého milénia svou prozaickou prvotinu Poslední tečka za Rukopisy,
mohlo se zdát, že tato duchaplná románová fikce, vydávající se za „novou literaturu
faktu“, může předznamenat autorův beletristický či vypravěčský naturel v prvé řadě
ironického demaskátora (zkusmo si to přeložme: obnažovače) soudobých morálních
zločinů nebo mravních prohřešků. Do určité míry to umožňovalo i důmyslné časové
zasazení příběhu do dávného, přímo pradávného 19. století, k němuž Urbanovi protagonisté usilovně hledají klíč, aby pod záminkou tohoto pátrání zakamuflovali před
čtenářskou (i kritickou) obcí případné interpretační klíče ke svému vlastnímu nitru
a osobnímu svědomí. To se autorovi i jeho postavám víceméně podařilo a posléze
to vedlo k tomu, že zejména někteří (jen někteří!) literární historikové od té doby
nemohou přijít prozaikovi na jméno. Naopak ti druzí jeho vypravěčské finesy čím
dál víc adorovali, vesměs však přispěchali s recenzními chvalozpěvy až po vydání
dalších autorových románů.
Právě v nich si již skrytý moralizátor Urban nasadil odlišnou, poznovu však notně
záludnou, ne-li ještě záludnější masku: v jeho knihách začalo záležet především na
tom, aby jejich autor byl pokládán ze všeho nejvíce za obsedantního milovníka vražd
a vraždění. Včetně vražedníků či -nic. Pochopitelně to vše se odehrávalo ve vypravěčském rámci postmoderního diskursu ergo Urbanovo přímo frenetické nadšení
z nemálo extravagantního zabíjení představuje zejména frenetické nadšení z umění
psát o zabíjení či vraždění a z paralelní možnosti přetavovat osvědčené detektivní
a kriminální modely v lákavých intencích černohumorného nebo černohumorně
dobrodružného kontextu. Proto zde zpravidla nejde o vraždu o sobě, o zabití jako
takové, nýbrž o zálibné psaní o ní a o něm: každý „mord“ se v autorových raných
dílech stává přímo rozjásanou ukázkou Lust zu fabulieren. V žádných jiných českých
prózách zkraje tisíciletí (dokud ve svých prózách nezačal neméně posedle a ve velkém
vraždit Štěpán Kopřiva, ovšem v jiných žánrových polohách) nebylo vzrušující umění
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zločinu (nikoli všedního neumění!) autorsky servírováno natolik vydatně a natolik
umně a natolik nápaditě jako u překladatele z angličtiny Miloše Urbana.
Od té doby spisovatel napsal mnoho knih a ještě napíše mnoho knih, stále víc
jiných a jinačejších, s určitou nadsázkou však můžeme zvláště v jeho rané či ranější
tvorbě vydělit cosi jako mordýřské románové desetiletí. V letech 1998–2008 vydal
Urban i některé další prozaické tituly, pokusíme-li se však o rámcovou typologii jeho
„zločinných“ historií sepsaných s důrazem na umění napínavě a také velice, čím dál
stylizovaněji psát o zločinu jakožto o středobodu všeho, naprosto všeho (pozor však,
nesmíme prozaikovi v tomto ohledu sednout na vějičku!), a zůstaneme-li u pětice
spisovatelových knih, které vražednickými úkony div že nepřetékají, skoro pokaždé
i zde platí, že umění zločinu může být identické s uměním vypravovat a autorův záměr je málem hedonistický: psát o zločinech, vymýšlet a promýšlet podobu zločinu je
z jeho pohledu čili v souladu s jeho tvůrčí filosofií vyslovená, přímo poživačná rozkoš.
Zároveň je ale patrné, že čtenářům při prožívání rozličných hororovitých výjevů
nebo i hororových předzvěstí dějových zvratů v autorových prózách mráz po zádech
neběhá a studený pot se jim na čelech neperlí. Všechny tyto zločiny jsou totiž natolik
umně vypointované a v syžetovém půdorysu vyznívají tolik uměle, že i jejich žádoucí
hrůzostrašnost zůstává pouhým přáním, pouhým požadavkem výrazně stylizovaného
rukopisu. Proto se recipienti ani podvědomě neděsí blížícího se vraždění, neboť jsou
plně zaujati tím, nakolik umně, ano především i uměle čili stylizovaně, do určité míry
ozvláštněně jim takovéto mordvýjevy tvořící přitažlivý danse macabre současnosti
Miloš Urban ve svých knižních titulech tak či onak zaonačí. Dokonce jsou čtenáři do
děje i nepřímo vtahováni: už zavčas si mohou představit nikoli to, kdo bude vražednicky sprovozen z pozemského života, nýbrž a především: Jak k tomu dojde. A jak to
bude vypadat, neboť na vizuální spektakulárnosti vraždění a zabíjení si Miloš Urban
dává velice záležet.
Spisovatelovo umění o zločinech vyprávěti se taktéž honosí celou proměňující se
řadou podob a může vykázat nemalý počet nezastřených postmoderních výpůjček.
Zábavnou variantou kriminálky pro širší okruh zájemců měl být druhý autorův román
Sedmikostelí, mající svůj předobraz v současné britské próze. Hercule Poirot by určitě
odhalil mnohem rychleji, podle jakého klíče dochází k sérii ukrutných mordů a kteří
jedinci jsou k zločinnému vražednickému „obětování“ určeni a proč, leč u Urbana
nebývá důvod s odhaleními spěchat. Ani v této próze přece čtenáře tolik nezajímá ono
„proč“, poněvadž v popředí je pokaždé „jak“: totiž jak byla oběť například napíchnuta,
zapíchnuta nebo neméně vehementně propíchnuta. Ani z hlediska syžetové logiky
není valně interesantní, která bytost přijde na řadu po ní a zda o svůj život opravdu
přijde. Umění zločinu se totiž v Urbanově podání záměrně stává fantaskní stejně
jako všednodenně rutinní záležitostí. Pouze však navenek: vesměs totiž jde o průhledně utajené poučení či konstatování, které lze shrnout do moralizující premisy:
svět je natolik zkažený, vpravdě veskrze zkažený, že by ho mohly polepšit či napravit
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i rafinovaně páchané zločiny. Ty jsou totiž z pohledu prozaikových protagonistů (jež
pochopitelně neztotožňujeme s tvůrcem) nakonec méně zločinné než všeobjímající,
vpravdě marasticky přítomná zločinnost vezdejšího světa.
S dalšími beletristickými či syžetovými alternativami lapidárně načrtnutého Urba
nova nazírání současnosti nebo nepříliš vzdálené minulosti se setkáváme i v jeho
dalších knihách o zločinech, které jako celek představují spletenec nejrůznějších
žánrových a stylových postupů, navíc se v nich dovedně využívá i střídání různých
jazykových rovin. Zvolené postupy se zpravidla opírají o autorovo neslitovné filoso
fické krédo, do něhož se vkrádá i (arciže stylizované, hyperbolické) volání po zničení
tohoto zkaženého člověčího všehomíra, od něhož spisovatelova tvůrčí volba směřuje
k nějaké patřičně působivé a přesvědčivé žánrové poloze. V jedné, nejzločinnější části
prozaického triptychu Hastrman je řetězec vražd nepřímo vyzývajících k následování
motivován zčásti ekologicky, jakoby v bytostném zájmu trpící krajiny, zčásti publi
cisticky, s aktuálním odkazem na bolestné dobové společenské diskursy.
V dalším prozaikově románu Stín katedrály jde rovněž o českou či středočeskou
novodobou mikrovariantu nějaké nynější noci bartolomějské, byť rozložené do delšího
časového úseku: s důrazem na efektnost zločinného činu jsou odstraňováni ti, jejichž
náboženské smýšlení a jednání může nějak ohrozit odlišně nábožensky smýšlející
nebo jim být trnem v oku. Pod svícnem věru bývá nejtmavěji a zde se nejen ve stínu
katedrály, ale i přímo v ní aranžují sice umně provedené, leč z morálního hlediska
údajně nevyhnutelné zločiny. Miloš Urban přitom jistě není první, v jehož tvorbě
dochází k „vraždě v katedrále“. A menší próza Michaela, zprvu vydaná pod pseudonymem Max Unterwasser, již Miloš Urban v roli redaktora svazku označil za jeden
z nejlepších textů, které kdy četl, je především nadčasově stylizovanou variací světa
příběhů markýze de Sade. Násilí čili hrdelní zločiny tu jsou nejenom nutné, ale žel
i přirozené, v souladu s vizemi osvícenství odpovídají lidské prapodstatě.
A co Lord Mord, kde se pojem „mordu“ objevuje již v názvu tohoto románu? Zde
své umění o zločinu vyprávěti autor stylizuje výrazně jinak: dává vale současnosti
a přichází s maximálně stylizovaným romanetem na téma Bestia triumphans na
sklonku 19. století: píše o počínající asanaci starobylých pražských čtvrtí, v nichž se
ovšem i tuze vraždí. O to víc, snad aby se tím vyvážily autorovy publicistické exkursy
a výpravy do sfér, v nichž je mnohem méně zakotven než v umění popisu zločinu
a zločinů. Miloš Urban v této knize ze všeho nejvíc skládá hold odkazu literární
dekadence a Arthur Breisky by mu uznale poklepal na rameno. To již je však příběh
jiného ražení a ladění, v němž se vraždí jen pro vraždění samo a žádný jiný důvod
k tomu není ani naznačen: to je už zbytečné. Jako kdyby se protagonista příběhu hrabě
Arco náramně těšil, jak o tom všem bude po letech v kavárně Arco vyprávět Franzi
Kafkovi či Maxu Brodovi…
Utěšeně krvechtivé „mordýřské desetiletí“ spisovatelovo se nicméně knihou Lord
Mord (nadlouho?) uzavírá. Všechny další vraždy předkládá Urban ve svých novějších
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knihách sice i nadále velice uměle až vyumělkovaně, nicméně lze konstatovat, že už
nikoli umně. Ne-li dokonce neumně. Což lze pokládat za sice jiný, leč další literární
zločin.

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo 19.-20. )

Teploty klesají navzdory literární
úrovni
Michael Žantovský alias Daniel Wolf - Ochlazení
Praha: Prostor, 2008
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ANETA PLŠKOVÁ

Michael Žantovský může být považován za uznávaného autora především díky
autobiografické knize o Václavu Havlovi. Žantovský působil většinu svého života
jako překladatel, diplomat a politik. Do svých děl přidává osobní specifické zážitky
a předpoklady, proto se rozhodl vydat Ochlazení v roce 2008 pod pseudonymem
Daniel Wolf1, jelikož zastával roli velvyslance v české zahraniční službě. V druhém
vydání vysvětluje v předmluvě a doslovu důvody a okolnosti vzniku díla. Nicméně
dodává, že veškeré postavy i příběh jsou smyšlené. Zároveň ovšem nevyvrací možnou shodu s realitou. Michael Žantovský si pouze vypůjčil jména od skutečných lidí,
a za pomoci analytického uvažování dokázal odhadnout vývoj událostí, ke kterým
se tehdy schylovalo.
Špionážní thriller z blízké budoucnosti, tak zní podtitul Ochlazení. Název románu
odráží fiktivní přerušení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. S hlavním hrdinou
Josefem K. prožíváme děj od protivládních demonstrací v Bělorusku, které chce do pěti
let vstoupit do Evropské unie a do deseti let do NATO. Rusko tento převrat nehodlá
snášet. V Bělorusku potlačí jakýkoli odpor a zemi obsadí. NATO se do situace vloží
a pošle své stíhačky do Pobaltí. Spor se dostane až do bodu, kdy Kreml z údajných
technických důvodů uzavře plynovody a ropovody do Evropy. Hospodářství evropských
států se postupně začíná hroutit. Celý systém kolabuje. Evropané mrznou. Jenže nikdo
nepřichází s nápadem, jak přimět neoblomnou Moskvu ke znovuotevření kohoutů.
Josef K. jako agent tajné české služby se snaží celý problém vyřešit.
Žantovský se nechal inspirovat názvy kafkovských děl a použil je v Ochlazení.
Svého protagonistu pojmenoval Josef K. a mimo jiné se v průběhu knihy na Franze
Kafku přímo odvolává. Autor se tímto způsobem pokouší čtenáře uvést do uvažování o nejistotě a marnosti spojené s jedním z nejvlivnějších spisovatelů 20. století.
První oddíl Proměny se odehrává během jara v Bělorusku. Veškerý zmatek vnímáme
skrze vševědoucího vypravěče, který doprovází Josefa K. na každém kroku. Ovšem
1 V roce 2016 vyšla kniha v nakladatelství Prostor znovu, tentokrát pod jménem Michael Žantovský.
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vypravěčovo povídání je proloženo zprávami z Minsku od Josefa K. do Prahy. Čtenář
si na tento postup musí nejprve zvyknout, dokud ho nepovažuje za neobvyklé zpestře
ní oproti běžnému vyprávění. V následující kapitole Zámek se dostáváme zpátky do
Čech. Hrdina se pokouší přijít na kloub osobnímu životu ruského prezidenta, aby
tak zachránil zamrzlý vztah mezi Ruskem a Evropou. Tato část je velmi dopodrobna
rozpracovaná. Na jedné straně sledujeme Josefa a jeho pátrání, na druhé se dozvídáme
o světovém dění skrze novinové články a zprávy. Pomocí retrospekce a nahlédnutí do
emocionálního rozpoložení hlavního protagonisty se autor zamýšlí nad pokrokem
a filozofuje o budoucnosti a minulosti. Žantovský si však mohl odpustit číselné údaje,
které čtenáře spíše odrazují. Jakmile se úspěšně prosekáme mrazivou vrstvou odborného ledovce, na jehož vrcholu ční tabulky z diplomové práce, zajásáme nad tím, že se
Josef vydává v následující kapitole do Ameriky. Očekáváme nějaké výraznější dějové
zvraty po zdlouhavém českém mrznutí.
Naštěstí se Amerika ukáže v hřejivějším světle. K napínavosti přispívá i vynechání
postřehů z novin a Nový svět nás naprosto pohltí, neboť se Josef K. neustále potýká
s nějakými překážkami a postupně odhaluje případ spojený s Evou Winterovou. Náš
špion se s Evou setkává a zjišťuje spalující tajemství. Eva se v mládí zamilovala do
současného ruského prezidenta Voroněnka a udržovala s ním vztah. Před sňatkem
však utekla do USA, kde se jí narodila dcera Sára. S tímto klíčovým faktem Josef
odlétá zpět do Prahy. Během cesty si čte srdceryvné dopisy adresované Evě od Voroněnka. Žantovský nahlíží nejen na politické dění, ale uvědomuje si rovněž důležitost
osobních peripetií vysoce postavených hodnostářů. Pokouší se o vhled do zákulisí,
jenž bývá obyčejným smrtelníkům odepřen. Jako by se záměrně ohlížel na kalkulace
v předchozí kapitole a tímto emocionálním protikladem poukázal na odlišnost teorie
a praxe. Po přečtení korespondence se Josef náhle, zcela nečekaně odbaví k letu do
Izraele. Zde můžeme smeknout před nepředvídatelným obratem. Později pochopíme
Josefovy úmysly. V Jeruzalémě totiž bydlí dcera Evy. Josef se s ní telefonicky spojí.
Právě od seznámení se Sárou dochází k postupnému tání. Vše se nám s touto dívkou
a jejím vztahem k Josefovi začíná rozehřívat a rozjasňovat. Nejde jen o topos Izraele
jako teplejší krajiny. Oteplování přichází se Sárou, to ona ho nosí v sobě. Od okamžiku, kdy se s ní čtenářsky střetáváme, nás její slunečná aura hřeje u srdce. Spisovatel
se nám pokouší naznačit, že i jeden člověk dokáže pohnout světovými událostmi.
S využitím vyzrazeného tajemství Josef společně se Sárou kontaktují přímo ruského
prezidenta. Autor završuje svůj příběh Procesem v Moskvě a osud Evropy je vykoupen
Josefovým pádem.
Žantovského špionážní thriller rozhodně stojí za pozornost a vyrovná se i současné světové próze. Z Ochlazení cítíme autorovy obdivuhodné interdisciplinární
znalosti a zkušenosti. Pokud jen hádá a logicky tipuje, dokáže to zatraceně dobře!
Každopádně se nesmírně obratně orientuje v cizích zemích a v Ochlazení dává najevo
svoji zcestovalost. Nesmíme opominout ani používání cizích slovních obratů. Slova
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jako „govno“, „single“ nebo „adonai“ nás trošku více zavedou do určitého prostředí
a harmonicky dokreslují atmosféru. Když už se Žantovský domnívá, že by byla delší
konverzace v cizím jazyce pro čtenáře nečitelná, přejde jednoduše zpátky do češtiny.
Tento román je tvořen převážně monologem. Jakmile na scénu nastoupí dialogy, hned
má děj razantnější spád. Za zajímavost můžeme považovat prolínání snů a reality.
Michael Žantovský nepochybně použil své dosavadní vědomosti z oblasti psychologie a promítl je i do snění Josefa K., kdy se mu například zdá o pochodu ve vánici,
zatímco „pouze“ mrzne u sebe v bytě. Ovšem laickému čtenáři může mírně lézt na
nervy nepříhodné zahloubání do terminologie. A nejen na poli psychologie. Autor
se nechává příliš pohltit odbornými detaily a především v Zámku se ocitá na tenkém
ledě mezi tuhnoucím napětím a čtenářovou trpělivostí. Anebo si s námi záměrně
pohrává ve stopách Franze Kafky? Filozofické uvažování a myšlenky Josefa K. nejsou
na škodu, pokud se společně s autorem nevzdálí od hlavní dějové linie. Český špion
sice není žádný James Bond, naproti tomu Žantovský dokáže poutavě vylíčit příhody,
při nichž čtenáři přechází mráz po zádech a fandí Josefovi ze všech sil, aby ho ruští
nohsledi nedostali.
Kniha je očividně napsána stylem „co na srdci, to na jazyku“. Tím se Michael
Žantovský řídí od předmluvy až k úplnému závěru (a také v doslovu). Jestli ho napadne mírně nevhodná, zato úderná a vtipná poznámka, prostě ji čtenářům bez obalu
předloží. Občasnými letmými nápady nepatrně odbíhá od příběhu. Většina myšlenek
stojí za úvahu, tudíž autorovi můžeme tyto dumající odbočky odpustit. Žantovský si
vybral několik způsobů vyprávění, čímž se odlišuje od zaběhlých postupů. K dokreslení klimatu používá novinové články, zprávy a dopisy. Ochlazení určitým způsobem
slučuje naši národní identitu a zároveň generaci, která bude navždy poznamenaná
historií a vzpomínkami z let za doby komunismu. Michael Žantovský má světu co
říct. Pokud se obrníte proti „kafkárnám“, můžete zažít mrazivou atmosféru proudící
od Východu. Stačí si jen při šálku čaje užívat umění promyšleného příběhu. A nebojte,
vyskytnou se i chvíle, kdy si do čaje hodíte pár kostek ledu.
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1 Rozlišujeme tzv. dekorativní normu (viz výše) a normu vkusovou (vycházející ze samotných děl
a jejich recepce) podle – Graff, Piotr: O procesie wartościowania i wartościach estetycznych, PWN,
Warszawa 1970; badatel nejen upřesňoval Beardsleyovo pojetí „estetické zkušenosti“, ale také klasický
fenomenologický koncept „kvazisoudů“ z Ingardenova díla.
2 Głowacki, Janusz: Good night, Džerzy, Świat Książki, Warszawa 2010.
3 Głowacki, Janusz: Good night, Džerzy, přel. Petr Vidlák, Host, Brno 2012.

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

Dłonedávna si polští čtenáři spojovali jméno Janusz Głowacki především s divadelními
hrami a filmovými scénáři. Přispěl k tomu mimořádný úspěch grotesky Antigona v New
Yorku (Antygona w New Yorku, 1992), hrané po celých Spojených státech a v řadě
dalších zemí, stejně jako další dramatické novinky typu Čtvrtá sestra (Czwarta siostra,
1999), apokryfně převracející smysl klasických Čechovových Tří sester a inscenovaná
i domácími soubory. Pamětníci si zase ještě dnes připomínají scénáře ze 60. a 70. let
k průkopnickým existenciálně-dobrodružným filmům Marka Piwowského Plavba
(Rejs) a Janusze Morgensterna Je zapotřebí zabít tu lásku (Je trzeba zabić tę miłość).
Zhlédnutí těchto děl patří v duchu tzv. dekorativní normy (módy, trendu)1 k nepsané
povinnosti každého kultivovaného diváka. Głowackého práce pro divadlo a film ovšem
zastiňuje autorovy neméně pozoruhodné prózy.
K obratu dochází po roce 2000. Rozhodující podíl na tom má životopisný román
Good night, Džerzy (2010),2 v českém překladu Petra Vidláka doplněný o reklamněvysvětlující a poněkud zavádějící podtitul Příběh inspirovaný tragickou a skandální
postavou spisovatele Jerzyho Kosińského (2012).3 Prozaik své dílo koncipuje shodně
se skutečností jako sbírání, selektování a vyhodnocování materiálů o Kosińského
životě, aby mohl napsat filmový scénář. Knihu bychom tedy mohli chápat jako sugestivní literaturu faktu, kdyby ale Głowacki nedal přednost románu a neuplatnil v něm
postupy vyzkoušené v předchozích povídkových cyklech nebo v novinářských fejetonech, o groteskních hrách napsaných pro divadlo ani nemluvě. Spisovatelova zvláštní
románovost se neopírá tolik o přesvědčivý narativ, nýbrž o scéničnost, respektive
líčení rychle se střídajících jevů, kde autorův hlas má nanejvýše doprovodnou funkci
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a slouží spíše prezentování hlasů, gest a grimas vystupujících postav. Głowacki nijak
neexponuje vlastní vyprávění, spíše „mluví“ z pozadí jako ten, kdo pozoruje druhé
a významnější aktéry a kdo reprodukuje jejich dialogy anebo se snaží zachytit jejich
myšlení a cítění. A samozřejmě – takto zobrazené scény, připomínající filmové záběry
či sekvence, kupí kolem ústředního hrdiny, samotného Kosińského.
Autorův zvláštní přístup k výchozí látce se projevuje už v tom, jak po dlouhé
expozici, kdy nás seznamuje se vznikem nápadu napsat scénář, začíná za sebou
v rychlém sledu řadit krátké kapitoly, z nichž vyvstává hlavní zápletka: Kosiński se
chystá k novému (poslednímu?) představení, které má americkou kulturní veřejnost
překvapit, ale důvody připravovaného činu zůstávají skryté, budí nanejvýše různé
domněnky jako celý spisovatelův (opravdu „spisovatelův“?) předchozí život. Z obrazu, jak si v koupelně napouští vanu a zamyká se, pouze tušíme, k čemu se schyluje.
Tento obraz se v knize na několika místech opakuje až do chvíle, kdy v předposlední
kapitole ukončené obligátním Fade out. The End vychází nedvouznačně najevo, že je
to scéna z filmového scénáře. Głowacki totiž píše svůj opus po Kosińského sebevraždě, nedlouho poté, co vyvrcholila akce investigativních novinářů mající za cíl ukázat
„pravdu o spisovateli“ – o jeho podvodech, lžích, traumatech a sadomasochistických
sklonech. Autor dostává do rukou nejrůznější materiály, ale představuje je tak, jako
kdyby před našima očima jejich obsah ožil a zachycená dramata se děla tady a teď.
Jako ústřední problém od samého počátku textu vyvstává „náhoda“, onen pro Głowackého příznačný příběh tajemné směsice banálního a mimořádného, kdy z omylu
nebo předstírání může vyrůst jedincova strmá kariéra, zároveň ovšem kariéra provázená
všudypřítomným strachem z možného prozrazení pravdy. Tajemná směsice banálního
a mimořádného je o to pikantnější, že jedinec – Kosiński – je člověkem s nesporným
literárním a fotografickým talentem, osobností schopnou okouzlit své okolí a získat
si známosti z nejvyšších politických a uměleckých kruhů, a že se všechno děje právě
ve Spojených státech, čili v zemi, kde demokracie má mnoho rozporuplných rysů
a kde vysoce ceněná myšlenka se dokáže přes noc změnit v bezvýznamný protiklad.
Głowacki prostřednictvím jednotlivých scén, v nichž vedle Kosińského vystupují jeho
příbuzní, přátelé a svědci kariéry, otevírá otázku, v čem spočívalo celé nedorozumění.
Jak se mohlo stát, že dlouho nikdo nezjistil skutečné okolnosti Kosińského příjezdu
do Spojených států koncem šedesátých let? Zatímco emigrant o sobě tvrdil, že během
vlny narůstajícího polského antisemitismu utekl před tajnou policií, ve skutečnosti přijel
díky pozvání svého příbuzného, který mu zaplatil počáteční pobyt v New Yorku. Anebo
proč nikdo neprohlédl Kosińského falešné „autorství“ románové prvotiny Nabarvené
ptáče, když kniha vyšla teprve po několika měsících „pisatelova“ pobytu ve svobodném
světě a polský přistěhovalec ještě skoro vůbec neuměl anglicky? Zato brzy se oženil s americkou milionářkou a obklopil se takzvanými redaktory, kteří – jak se ukázalo později –
psali celé kapitoly za něho. Proč se emigrant těšil nebývalému zájmu tamějších médií a stal
se celebritou? Jenom proto, že mistrně hrál roli člověka, jenž jako židovské dítě prožil

K ontemplum
mezi polskými sedláky – podle autobiograficky laděného Nabarveného ptáčete – „peklo na zemi“? Přitom v té době, kdy se stylizoval do role oběti a zázrakem přeživšího
svědka holocaustu, v Polsku dosud existovali pamětníci Kosińského rodiny. Dobře
věděli, že hrdinův otec si za války změnil původní příjmení Lewinkopf a díky dvěma
sedlákům i místnímu faráři se celé rodině podařilo najít bezpečný úkryt.
Kosińského manipulaci s lidmi a ovládání milenek natolik, že mu otevíraly cestu
k pochybné slávě, Głowacki mistrně zobrazuje ve scéně s Jody, vlastnicí prestižního
vydavatelství na Madison Avenue, které založila díky milionům obdrženým z pojišťovny poté, co její rodiče zahynuli v letecké katastrofě:

4 Tamtéž, s. 75–76.
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Tragikomická nahodilost se netýká jenom Kosińského myšlení a jednání. K paradoxním stránkám modernosti patří nahodilost jako obecný jev. Proto v Głowacké
ho životopisném románu všichni vystupují jako herci dadaistického představení.
Producent filmu Klaus Werner, bohatý módní návrhář pocházející z Německa, je
ochoten financovat celé natáčení, najít srbského režiséra a obsadit klíčovou roli
herečkou Irinou z Ruska, živící se jako někdejší vysokoškolačka v erotickém klubu,
jenom proto, že míní na radu svého psychoterapeuta promítnout do filmu vlastní
nešťastné manželství s mladičkou malířkou a alkoholičkou Mášou, mezitím svedenou
Džerzym, a že chce dostat do scénáře ženiny surrealistické výklady snů (!). Neméně
barvité a logicky neuchopitelné jsou životní osudy mnoha jiných postav, včetně psychicky zlomené čečenské matky, která všechno – majetek i zdraví – obětuje hledání
ztraceného syna – vojenského zběha, aby nakonec ve Spojených státech našla už jen
lebku ze synovy mrtvoly…

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

„(…) Jednou pozdě večer, když všichni odešli, ji Džerzy navštívil ve vydavatelství. Předtím se jí zeptal, jestli má psa. Pokud ano, tak ať ho prosím zavře ve vedlejší místnosti.
Má totiž panickou hrůzu ze psů. Kvůli psovi z Nabarveného ptáčete. Ten obrovský zlý
pes se jmenoval Jidáš. Když se Džerzy jako malý a rodiči odložený černovlasý chlapec
toulal za holocaustu po polském venkově, sadistický sedlák, u kterého bydlel, ho věšel
pod stropem za ruce a pes skákal a snažil se ho roztrhat (…).
Džerzy přišel a přísahal, že všechny ty drby o jeho údajném erotickém životě jsou jen
hlouposti a výmysly. Je mrzák a se svou neformální manželkou, rakouskou baronkou,
nikdy nespal. Manželka je jen jeho sekretářka. Právě proto tolik píše o sexu, protože je
pro něj nedosažitelný, v dětství ho polští primitivové zmlátili tak, že mu zmasakrovali
penis, až o něj přišel.
(…) Ale Jody jen nevěřícně poslouchala, proto jí řekl, že jestli mu nevěří, tak ať si to
ověří, nejlépe rukou. Jody se ho dotkla a opravdu to místo bylo prázdné. Vzrušila se
a náhle ucítila úder do prstů. To Džerzy uvolnil izolepou přilepeného ztopořeného
ptáka (…).“4

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo 19.-20. )

24

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

Co z toho všeho je pouhé svědectví různých postav a co už spisovatelův filmový
scénář? Kudy vede hranice mezi skutečností a iluzí, mezi očividnými fakty a virtuálními obrazy? V každém případě Głowacki ukazuje jiný svět Východu a Západu, než
jaký známe z esejistických vzpomínek v knize Czesława Miłosze Rodná Evropa. Podle
polského dramatika a prozaika se současný svět stal drsnějším, chaotičtějším a více
egoistickým. Přesto však – naznačuje autor životopisného románu – něco elementárně
lidského v něm trvá: zápasíme se svými slabostmi, toužíme po opravdové lásce, chtěli
bychom se dočkat společenského uznání.
Příznivé přijetí románu Good night, Džerzy ovšem pramení ze dvou odlišných
přístupů čtenářské veřejnosti. Zatímco vnímatelé řídící se vzorci masové kultury
nacházejí v příběhu Jerzyho Kosińského jen další senzaci – barvité dobrodružství
jednoho Žida ve světě – a opájení se drsnými obrazy života bezohledných jedinců,
jimiž se hrdina obklopoval, zkušenější čtenáři obeznámení se žánrově neurčitými
texty z pomezí beletrie a literatury faktu spatřují v románu pravý opak – autor nahodile zazářivší celebrity důsledně zpochybňuje a přitom se nevyhýbá ani černému
humoru. Takové – zasvěcené – stanovisko ale zaujímají pouze menšinoví vnímatelé,
co se shodují s názorem literárního historika Marka Zaleského: „(…)Dnešní tendence psát v první osobě je podporována nakladatelským marketingem, který fetišizuje autentický spisovatelův hlas. Autor se pak stává zajatcem své biografie, ikonou
napsané knížky, ‚garantem‘ zobrazeného světa. (…) Je to někdo, kdo svým životem
dodává prodávanému zboží na důvěryhodnosti (…). Po letech jsou tyto knížky jen
sociologickým dokladem (…), narcisistům gestem, pouhou maskou, literaturou
z literatury.“5
Ve výhodě jsou ti zájemci o tvorbu Janusze Głowackého, kteří se již dříve seznámili se
spisovatelovými „rádobymemoáry“ Z hlavy (Z głowy, 2004).6 Čtenáři totiž záhy zjistili,
že si prozaik rád pohrává i s vlastní autobiografií a že místo psychologicky motivované
sebereflexe dává přednost groteskní nadsázce, v níž „spojuje nespojitelné“. Zvláštní
je na první pohled způsob, jakým prozrazuje leccos ze své tvůrčí dílny. Hned úvodní
kapitolu One way ticket, kdy vypravuje o tom, jak během inscenace hry Usmolecen
(Cinders) bydlel v prosinci roku 1981 v Londýně a po vyhlášení výjimečného stavu
v Polsku váhal s návratem do vlasti, mění na dramatickou etudu plnou paradoxů:
„(…) U konzulátu na nás čekal velký oddíl anglické policie. Postavili jsme se proti
němu a odpovídajícím chórem pokřikovali do doby, než se rozvlnily závěsy v okně
a za nimi nejprve vykukovaly zlověstné tváře (…) konzulů Kopy, Słomky a Muchy,
a následně oko filmové kamery. V reakci na to držitelé polského pasu začali naříkat,
5 Zaleski, Marek: Co dalej? (in) Co dalej Literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojecie i sytuacja
literatury, Brodzka - Wald, Alina - Gosk, Hanna - Werner, Andrzej (eds.), Instytut Badań Literackich
PAN, Warszawa 2008, s. 93–94 .
6 Głowacki, Janusz: Z głowy, Świat Książki, Warszawa 2004.

K ontemplum
že je chladno, a stahovali si čepice na oči. Bojí se, pomyslel jsem si pohrdavě, ale tehdy
jsem si uvědomil, že mám vyhrnutý límec a čepici staženou na oči taky (…).
Kdyby letadla létala do Polska, určitě bych do některého nastoupil. Co by mě ve Varšavě
kromě potlačení stesku čekalo, to jsem si více méně dovedl představit, příjemné by to
nebylo, ale šlo by o zvyk. Co bude tady, to jsem věděl méně jasně. Hra, ovšem, běžela
dobře, jenže tím se nikdo neuživí. Jerzy Giedroyć mě osobně vyhledal, otiskl fragment
románu Vláda trne neboli z knížky o stávce v gdaňské loděnici, a dokonce ji poslal do
elegantního nakladatelství – pařížského Flammarionu. Bohužel vrátili ji spolu s dopisem tamější redaktorky polských textů, že by se pan Głowacki měl nejprve naučit
vyjadřovat správně polsky (…).“7

7 Tamtéž, s. 9–11; citujeme v našem překladu .
8 Konicka, Hanna: Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznej, Teksty Drugie, 2009, č. 3,
s. 189–198.
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„(…) Poněvadž jsem si na nic nestěžoval, manželé Ramirézovi se ke mně chovali laskavě a dokonce mateřsky. O rok později po velice povedené premiéře Honby na šváby
prestižní kanál americké televize MacNeal-Lehrer natáčel o mně dokumentární film.
Domluvil jsem se na záběrech z domu, ale byla strašná zácpa a zpozdil jsem se. Když
jsem došel do XI. ulice, vyběhl mně naproti Ramiréz senior a informoval mě, že sice mě
hledali lidé s kamerami, ale že mohu být klidný, protože jim řekl, že už tady nebydlím,

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

Průchozí hranici mezi nutností a náhodou Głowacki překračuje i tehdy, kdy –
jak se dozvídáme z dalších kapitol – přijímá pozvání do Spojených států a stává se
na krátkou dobu profesorem literatury v Nennington College. Po všech dřívějších
zkušenostech z Polska a Anglie teprve v tomto kotli různých etnik, náboženství, politických názorů a odlišných stylů života si ujasňuje, že pestrá látka plná překvapení,
rozporů a absurdit sama o sobě k literární tvorbě nestačí. Řešení nachází – řečeno
terminologií Hanny Konické,8 znalkyně teorie diskurzivnosti – v paratopizaci, kdy
se umělecká výpověď odvíjí od nezařaditelnosti prozaikovy pokřivené řeči do jakéhokoli referenčního systému. Prozaikova výpověď, podobně jako kdysi u Witolda
Gombrowicze a po 2. světové válce u Stanisława Dygata, jen částečně připomíná
kolektivně uplatňované a institucionálně podporované ideologické postoje, náboženská vyznání, mravní kategorie, historizující schémata anebo výchovné vzorce. Autor
se těmto kulturním kódům naopak vyhýbá a nutí čtenáře, aby si řečené poměřovali
různými kritérii a činili tak pouze zkusmo. Popřípadě vybízí vnímatele k podílení se
na jakési meziřeči, k postupnému rozpoznávání – podle Konické – „škvír“ a „prasklin“
zobrazování světa. To všechno ale Głowackému nestačí. Ony „škvíry“ a „praskliny“
přenáší z jazyka do tematiky a kompozice vyprávění, včetně několikeré narativní
perspektivy. V konečném důsledku prozaik koncipuje mnohoznačné vizuální scény,
nabízející rozporuplné pojetí našeho „člověčenství“:

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo 19.-20. )

a tak odešli. Ale potom, když mě televizáci viděli, jak jdu po ulici, a natáčeli záběry
z auta, známí z naší chodby mě chodili varovat, abych dával pozor, že jsem sledován.
Tak jsem zjistil, že dokonce v New Yorku prahnoucím po slávě ne všude kamery budí
důvěru (…).
Samozřejmě i u nás jsou místa, kde kamery vidí neradi. A to se nemusí týkat hlavního
stanu mafie v Pruškově nebo Volomině. Nedávno jsem ve Varšavě jedl v elegantní
restauraci ve společnosti několika přátel jakousi francouzskou dobrotu. Skvělá fotografka Aňa Prusová dostala hloupý nápad, že tu šťastnou chvíli zvěční. Ale jen co začala
tisknout spoušť, přiběhlo několik číšníků (…).
- Pochop, Janku, jsme exkluzivní lokál, přicházejí sem poslanci a senátorové s kurvami.
Vožerou se pod vobraz, takže je musíme dovést k autu. Chtějí se cítit bezpečně, jako
doma nebo v parlamentu (…).“9
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Ani při sebevětším upřesnění kritérií žádný vizuální jev není definitivní a jednoznačný. Není to však projev „tekuté modernity“, jak Zygmund Bauman nazývá dnešní
postoj k světu, kdy „svět se stává neomezenou sbírkou možností: bednou po okraj
naplněnou nespočetným množstvím příležitostí (…). Vše teď tak říkajíc spadlo na
bedra jedinci (…). V takovém světě je jen málo předurčeného a ještě méně neodvolatelně daného (…).“10 Prozaikova zkušenost se spíše pokrývá s „kreolizací“ kultury,
kdy se v našem životě křižují různé slovníky, normy a symboly, kdy vzniká nová kvalita bytí, které se nedá odvodit z jednoho sémantického zdroje.11 Głowacki v tomto
smyslu proto nepovažuje etnicitu za určitou esenci, nýbrž vidí v ní proces vymezování
se lidí různého původu vůči druhým, proces bez národnostně či rasově jednotných
a objektivně zachytitelných rysů. Dnes všude kolem nás i v nás jako jedincích probíhá
multikulturní fúze, v níž nad uvažováním o minulosti převažuje bezprostřední prožívání přítomnosti anebo mlhavé anticipování budoucnosti. Lidé si přitom konstruují
virtuální světy, jakési pseudonymní skutečnosti, a v těchto fiktivních časoprostorech
si pak každý člověk, někdy i více, jindy méně, „vymýšlí sám sebe“. Rozklad vžitých
struktur, k němuž Głowacki míří, nakonec obnažuje – antropologicky vzato – stále se
opakující introspekci: vyvolávání z nebytí lidského Já, které je současně fikcí i realitou.

9 Głowacki, Janusz: Z głowy, c. d., s. 144–145
10 Bauman, Zygmund: Tekutá modernita, Mladá fronta, Praha 2002, s. 100.
11 Různé stránky „kreolizace“ kultury objasňuje publikace – Kuligowski, Waldemar: Antropologia
współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków 2007, s. 150–176.
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České calaveras

---------------------------MARTIN FRIEDRICH

Autorská poznámka:
Při experimentování s různými básnickými formami jsem narazil na mexickou tradici
takzvaných calaveras (singulár calavera = lebka). Jde o krátké satirické básně o pomíjivosti lidského života spojené většinou s nějakými veřejně známými osobnostmi;
jejich morbidita je charakteristická pro oblíbený mexický svátek Día de Muertos.
Pokusil jsem se tuto zámořskou inspiraci přenést do českého prostředí a naplnit
ji odkazy na různé současné tváře naší politiky a šoubyznysu. Svým způsobem tato
pětiverší vlastně tvoří sérii hádanek, jejichž luštěním se může čtenář bavit ve chvílích
prázdně (není to ostatně příliš těžké). Znám sice Juvenalův výrok „Difficile est satiram
non scribere“, ale prostě mi to nedalo…
P. S. Laskavý čtenář jistě postřehne dosti naivistický ráz těchto říkánek. Jeho
příčinou je umělecká nedostačivost, ba neschopnost autorova, byť ten se ji pokouší
(marně) vydávat za tvůrčí záměr.

Hovor u bazénku
„Dáš si ještě, Zdeňku?“
Kostroun nabízí mu sklenku
v letním žáru u bazénku.
Mocný břich k nebi strmí,
červ brzy ukáže, co umí.

29

Blýská zub mu pod knírem,
v oku hrozí rapírem
a v kapse točí chilským perem.
Kmotra mu jemně upravuje kravatu
v předtuše primisima záchvatu.

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

Kocourův knír

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Prodavač párků
V hnízdě čapím zased
vejcím zlatým na dohled.
Prý hodí se mu český logoped.
V stínu pokladny chmurný žnec
spočítá mu daně nakonec.

Noční motýl?
Vědec ve své pýše
za národ teď dýše.
Cizáku, vrať se ve své chýše!
Ostří lehkým brousku tahem
vědcův osud věstí šmahem.

Hlas musí být v pořádku
Vždy říkal to písní,
mocní nebyli naň přísní,
svět písní si vysnil.
Ta černá dáma vzala jej za ruku,
on brání se: „Jen netref mne do krku!“

Muž s holí
Takhle velkou hlavu nutně musí
plnit myšlénky, co jiné dusí.
Vyjádří je rád, a bez diskusí.
A zatím kmotra v krevním řečišti
k cíli svému v chvíli dosviští.
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His Master’s Voice
On hlasem svého pána jest,
vždy následuje jeho cest,
ba často před ním běží ostošest.
Jednou se zalkne v půli slova,
až navštíví ho paní Mohylová.

T extáž

Čertík za sklem
Dnes velí sbírkám umění,
a s chutí naslouchá novin šumění,
své věrné dobře odmění.
Jen jednoho zaplatit nedokáže:
toho, jehož nikdo nevykáže.

Jen opravdový chlap
Mužný vtip a cigaretka v koutku
a komentář ke všemu, jak mávnutím proutku,
jen neptej se naň samého, floutku.
V šedém kouři Mistr kosy
stírá z ostří kapky rosy.

Kdo její pán?
Dáma je to vnadná, jistě plná síly,
a disponuje hlasem zvuku motorové pily.
Kolik jen lidiček na ni pohled cílí!
Přízeň mocných však jí nepomůže
před tou paní, při níž vadnou růže.

Tersťan
Moudrý muž vykládá a moudře pokyvuje,
o tom, že vše ví, sám jen stěží pochybuje,
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ač venku žil, domácí malost přiživuje.
Temná dáma přiléhá k němu v loži
připravena účet poslední mu složit.

Štěpánka Jislová - All Dead Things

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Básně lhavého pijana

---------------------------DAVID MAREŠ

Zlodějská
Jiskřičky touhy vzduchem sněží.
Kráčíme spolu po nábřeží.
Já sním ve slunce západu,
jak pokladnici vykradu.
Tam na Karlově mostě svatí
se bezdůvodně obohatí
o verše, o nichž, Kriste Pane,
lžu, že jsou srdcem vytepané.
A Ty mi věříš. Kráska sice,
však má hruď prázdná. Nešťastnice,
odpusť! Mně jde jen o jedno.
Jsi řeka, pluji v Tvoje dno.
Než luny svit tmu oděje
a udá mě co zloděje,
snad vskutku pro Tě ztratím hlavu
a utonu a nevyplavu.
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Eroto cosi báseň
Jsem ulítlý na fetiše,
kalhotky Ti strhnu tiše,
další děj dost usnadní,
že nenosíš náhradní.

T extáž

Husarská balada
Zas tváře barví se z šediva do purpuru,
kord slov je nabroušen, čeká na lásky klání,
Tvůj úsměv opájí, zahání bouřnou chmuru,
když na Tě pohlédnu, přichází ledů tání.
Já nechci více být jen tím, co stále žvaní,
jak fénix z popela povstanu z vlastní suti,
na důkaz toho, že jsem hoden milování,
jak husar z perníku své srdce nalámu Ti.
Přicházím za nocí před Tvůj dům, na sakuru
vylézám s loutnou svou, abych Ti mohl, paní,
popřáti krásných snů po vzoru trubadúrů,
z větvoví vyznat se, že nikde nemám stání,
že jsem jak na jehlách a toužím po svítání,
když tma Tě schovává, svět mře, je bez příchuti.
Až ráno poručíš si sladké po snídani,
jak husar z perníku své srdce nalámu Ti.
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Balada kolébá. Má lest Tě v propast vhání.
Že formu poruším, to není přeřeknutí.
Ač nejsem Cyrano, též bodnu při poslání.
Jak huse z perníku TEĎ srdce rozlámu Ti!!!

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

Pro otisk retů Tvých jak sokol vzlétnu vzhůru,
do křížku pustím se třeba i s lítou saní
a pak jak anděla snesu Tě z nebe kúru,
na zemi vezmu si vše, co chci, bez zeptání
(jednou či stokrát snad?), v zajetí zlatých saní,
jež v moje království potáhnou malamuti,
však dosud hřeje Tě mé něžné zašeptání:
„Jak husar z perníku své srdce nalámu Ti.“

Partonyma ( ročník
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Říkanka vymahače dávných dluhů
Netřeba plakat. Marná sláva,
jsme kočka s myší, stále hravý
důkaz, že láska nerezaví.
Miluje ten, kdo škádlívává…
Jsme jak dva vlásky v jedné sponce
a vztah náš nejspíš nemá konce.
Nu co, že v letu let a chvil
se jen na právní přetavil.
Co říci více? Další povel?
Mě nudí stále stejné díly
příběhu jako z telenovel,
v němž dlužník váhá, zaplatí-li.
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Platit jsi dávno měla cash.
Dnes netroufej si za(s )skučet.
Nevím, co na tom nechápeš,
POŠLI TY PRACHY NA ÚČET!!!

19.-20.)

T extáž

Don Seladon de la Cela
Dám karafiát do karafy,
za mříží v okně čert se žení,
že na lásku jsou paragrafy,
slavím výročí osamění.
Ač dlouhé dny tlím na své pryčně,
vzpomínky jak dým z komína
mě k Tobě táhnou ustavičně.
Zas jsi má malá domina.
Tvé tužby plním jak vůl v říji,
dvořím se vzletným souvětím
a pak Tě trochu přiopiji
a v milostné hry zasvětím.
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Náš příběh skončil, je to k pláči,
udáním mrzkým. Zlý je svět!
A dodnes drbny na pavlači
řeší: „Táhlo jí na deset!“

Partonyma ( ročník
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Patologická láska
Hrdlička vyzývá ku lásce tělesné,
hledám Tvou studnici vztyčenou virgulí
a Ty mi neříkáš jako vždy NE, DNES NE
a já se neprosím, neptám se, mohu-li.
Že jsem Tě zachránil z hrobníka lopaty,
proto mi nejspíše nespíláš HADE,
když se Ti pokoutně dostávám pod šaty
s něhou, jíž učil mě markýz de Sade.1
Jsi krásně ledová, tuhá a bezkrevná.
azylem morbidní lásky je pitevna,
kde vlasy pocuchám mrtvému poupěti.
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Po prvním polibku (poněkud nesmělém)
do Tebe zběsile pronikám skalpelem,
Tvé slasti árie zní kdesi v podsvětí.

1 Snad až mi bude devadesát, zjistím, že správně čteme „de Sád“.

T extáž

Bez názvu
Místy, kde lapila Ctirada do tenat
Šárka, ta volavka lstivá a divoká,
vedu Tě, světice, padlas mi do oka.
Vedu Tě jako v snách, v nichž chci Tě rozsténat.
Máš lůno panenské, já trn jsem z koruny
toho, kdo přede mnou Tě jistě nespasí.
Hrdinně schováváš všechen stud za řasy,
večer – náš spiklenec – je vlahý, bezlunný.
Nad námi Velký vůz. Leháme do travin.
Jsem vraník splašený, těžko mě zadrží
vědomí toho, že se vzpínám nad strží.
Nevidím, neslyším, když chtivě líbám klín.
Proč jsem Tě, panenko, potkal až ke stáru?
Tvá láska zdá se být čistá a oddaná.
Slastná Tvá zachvění zahání havrana,
mění mě v motýla, co saje nektaru,
květino opojná, jenž z Tebe vyvěrá.
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Ta moudrost chladných ran je věcná, jízlivá.
Vždyť básně bez názvu svévolně překřtívá.
No ano, jméno dá i této: NEVĚRA!

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

Chci navždy spočinout v tom času záseku,
nemyslet na temnou pouť kamsi za řeku,
nemyslet na ráno moudřejší večera.

Partonyma ( ročník

Báseň lhavého pijana
Za lháře máš mě, podvodníka?
Za násilníka, jenž rve trika,
či spíše, který bez trylků
trhá Tvou noční košilku?
Utíkat nechci před zrcadly
Tvých očí, v nichž je psáno tuší,
že nejsem víc než anděl padlý,
jemuž Tvá láska nepřísluší,
neb občas tvrdí věci lživé,
že pijan není, respektive,
že vypil doma potichu
jen trochu vína z kalichu.
Každý (svou) pravdu hledá po svém…
Dá-li Bůh, tak se někdy ozvem.
Kdo ztratil přízeň Tvou, nechť pyká.
Za lháře máš mě, podvodníka!
DODATEK:
Dřív, než je bude nosit jiný,
dám k veršům květy kopretiny.
Jednoho dne, až vyvoní,
snad setkáme se. V Mimoni?
Ne, spíše podle hvězdopravce
pod Vyšehradem na náplavce
v jakémsi divném bezčasí,
Ty stará a já bezvlasý,
jen o fous mladší nežli Ty.
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VĚŘME, ŽE PŘIJDU NEZLITÝ.
(Pod námi lekne zlatá štika.
Za lháře budu, podvodníka?)

pátý

/

číslo

19.-20.)
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Óda na DNA analýzu při odhalování
pachatelů trestných činů
Žena v osmém měsíci
vzbudila se vedle břízky
zneuctěna, se želízky.
Přepadli ji četníci.
Že však pila jako duha,
nepoznala samodruhá
ani podle pachu helem,
kdopak že je pachatelem.
Na četnické stanici
podezřelí na potvoru
vylhali se detektoru,
který jim byl stranící
(jistě, samí panici…).
V této černé kronice
čtěme dále, a sice:
Ač je příliš lógru v šálku,
chvalme naši kriminálku!
Pakliže se nepletu,
vzorkem jistých sekretů
(tím nemyslím hleny ženy)
byly uzly rozuzleny.
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A tak díky šroubovici
podezřelí sedí
VŠICI!

Slakinglizard - Sekta

T extáž

Černá kronika

---------------------------MILAN RYNT

Černá kronika
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Dne sedmého února
v pozdních večerních hodinách
mě v temném podchodu
napadly tři básně
Všechny byly maskované
mluvily špatně česky
jedna z nich napadala na nohu
a jiné zase chyběly na pravé ruce
dva prsty
Neměl jsem proti nim šanci
Zůstal jsem tam ležet
s rozbitou lebkou
v kaluži vlastních emocí
a s třemi spěšně počmáranými
zmuchlanými papíry
v náprsní kapse
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Minové pole
Tápu
po minovém poli
všech nakladených slov
Mezi zohýbanými traverzami se převalují chuchvalce jedovatého splínu
Další zbabělé slabé slabiky se krčí
v zákopech i v nespolečenských tancích
A mrtví mají v duši klid, v srdci kov a v ústech hlínu
V mrazivém ránu si nasazuji špatně těsnící masku
ztuhle
Vím, že nikdo nevyhraje tuhle
třetí světovou lásku
Na minovém poli kde všechno míjí
kde minulá minuta nepromíjí
Postupuju s plnou náručí dynamitu
kdysi zamilovaným a teď zaminovaným územím
Obloha je bez slitování slitá v jednolitý šedý vřed
Terénní vlnou krytý nedůstojník
co neví, čí je ječí: VPŘED!
Jinak vás nechám zastřelit za dezerci nebo za rozednění!
Začínám kašlat ze všech těch smrtících činů
co se mi dostaly do plic a žil
když jsem ještě dýchal a žil
Jestli tu nálož včas nedonesu ke zdi opevnění
na vině bude rakovina
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anebo – CVAK

–- další nevybuchlá mina

T extáž

Kreslíř komiksu
Třetím rozměrem
chodil pěšky či koly koloběžky
někdy
prázdnými důlky jindy očima laně
díval se křivě a zohýbaně
na ně –
na rozměrné dvojrozměrné postavy
co vypouštěly tužkou vykrojená slova v placatých bublinách
na jejich vyžehlené duševní stavy
slisované zbytky předvařené stravy
skvrny od kečupu v rychlíku do Ostravy
Vysušená stébla Whitmanovy trávy
bílé krávy co přežvykují nicnetikající zprávy
na krku šály černé kávy
Oni – a vy
Odchlípnout jim z madel a držadel dlaně!
Vychýlit je z jejich předem daných drah
Sloupnout je celé
a vidět až za ně!
Být tak vypouklý puchýř
Mezera, jáma, kopec nebo průrva – kurva!
klidně i zkrabatělý rovin vrah…

Než skončí zmuchlaní v popelnici
jako stránky
neotištěného tragiksu
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Aby na chvíli vypadali
jako obři, skřítci, rytíři či permoníci
prostě hrdinové
kýčovitého komiksu

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

Nebo jim aspoň přikreslit
červené trikoty
vlající hřívy vlasů
žluté blesky na gramaticky špatně fialové obloze
změti hlasů
výhybky stovek proti sobě jedoucích časů

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Zazdění
Dvousté čtyřicáté přelíčení
porota cihel bez hladu a sladu naskládaná
Do konečna opakované vinění a žaloby
(za neoholenými dráty ptáci jakoby...)
Zpívali? Ne – do vrahů spílali
Obecenstvo stružky vody svraštělých par
dál po bližnicích vyrytého kalendáře – tolik čar!
Jak dlouho trvalo by… PROSÍM KLID! zaskřípal velký pískovec v čele cely
Ať předstoupí svědek obžaloby!
Zamřížovaní, zazdění – kdo to změní, kdy z bezdění bude zas dění?
Pravdu zří jen zřízenec, když každý nový den podsouvá pod ten minulý
(Hlavně aby nikdo nepoznal, že už žádný proces není…
Ty hlupáky už přece dávno mohli zbavit obvinění!)
A že hluchota křičená proti těm zdem
paměti všech dní
co dřív, než začnou, zevšední
je jen
černota v něm
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a šeď v ní

T extáž

Hlavní účinky na vedlejším nádraží
Bloumáni a bloumaní
zahrabaní v jehličí
co prý neví, čí a neničí
Zarostlí pechem
s netěsnícím měchem
nikotinu
v koutku úst stékající vinu
Mátožně honí svoje bychy
(ne pořád, jen občas – mezi jednotlivými vpichy)
Na čtverečním decimetru hlušiny
Bych ví, jaký zůstal v hluku podíl sušiny
Dej si bycha! – krev volá příliš tence
hlasem na poušti utopence
Nacházejí už jen další horizontální lavičkové oběšence
pozvracené mravné věnce
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-------------

a poztrácené existence

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Zlovětná šaráda

---------------------------ANETA PLŠKOVÁ

Provazochodník
křída zarytě křičí
s nádechem
pantomimy
zatížené volnoběžky
protínají obrubníky
bezcílně
toulavý vlčák
packou smázne
vodítko
nyní
není
kudy
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Drtička nártů
co po mně
zbude
oloupaná
kůra až k jádru

T extáž

Preparace hmyzu
kosmopolitní bonboniéra
na mě zamrká
mrtvýma očima
dědeček mě obejme
bez půlky
palce
jak lehce putoval
při řezání pilou
babička napouští bazén
lihem
nasáklá krtonožka
hyne pod prsty pedagoga
jen ji přišpendlí
do svého panoptika

Autocenzura
plechový stroj
na plech
nepoznáš na huse
husí kůži
sám sobě
jsi dokonalý
převlek
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zažil daný útisk
a převrátil
titěrnost
raději
prdelí
vzhůru

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

Protestant

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Nahá plantáž
odírá panenky
jakžtakž
snímáš a rveš
jejich copy
vzdalováním
uvadají

Kreslený
postavičky vychovávaly
pak zasáhnul šíp
nevíš co je dobrý pro zlo
dvě pravé
postavy vyrovnávají
můj heartbeat

Chybuju
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v chybění
se stáváš
neoblomným

Slakinglizard - Už jdu

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Miny a túry

---------------------------KAMIL PRINC

Co dám ti, drahá, k valentýnu?
Snad večeři, šperk, časák Tinu,
gel lubrikační by to chtělo
a rakev pro tvé mrtvé tělo…

Dík diáři můj život vzkvétá
– dnes do Makra, pak do Kiky…
Na zítřek mám jen konec světa,
pozítří koupit rohlíky.
Už je čas odejít ze světa tohoto,
moc rád vás opustím, prašivá holoto!
Jdu odsud ke světlu! K věčnému jaru!
Dám sbohem rodině – zamířím k baru…
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Deux ex machina řítí se z kladek,
mám čtyři holé zdi a holý zadek.
Už vím, kde vezmu cash na další zábavu
– odnesu do sběru papíry na hlavu!
Hlavou se rozbíhám naproti stěně,
mám otřes mozku snad desetkrát denně!
Po ráně v lebku že můžu být pakem?
Ne, nic mi nehrozí – já myslím ptákem!

T extáž
Nic už mě netěší a mladost je ta tam,
ač mám pulz nehmatný, pyj ještě nahmatám.
Pro novou milenku skočím si do jeslí,
snad jiskra přeskočí… Cožpak je dotek zlý?
Ty nechceš, maličká? No tak si naser!
Jiskra přec přeskočí – mám v ruce taser!

Zrak kvapen slábne, vrže čéška,
vlas řídne, i moč držím ztěžka.
Jen rozumu je stejně ve mně!
(Neboť jsem nikdy žádný neměl.)

Vždy, když si vyholíš intimní místa,
mužství mi ve slipech povstání chystá!
Sukni ti vykasám – jdem na to ihned!
Zbožňuju, když býváš v kalhotkách skinhead…

Jsem Prométheus na skále,
mí druzi rum a víno jsou!
Orel má, chudák, na mále
– dusí se játry s cirhózou…

Zvu tě teď na tanec, královno ze Sáby,
všechen šat zahoď pryč – tak ať to lítá!
Tělo mi odevzdej! (Duše mě nevábí.)
Zvu tě teď na tanec svatého Víta!
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Před týdnem močila školačka v mlází,
a teď jí kalhotky (i život) schází.
Co naplat že páchne jak leklá treska,
dá mi a bez hlavy je celkem hezká…

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

Šprýmovný bonus:

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Hromadná sebevražda turistů
u Hranické propasti
rukopis Sen o třetí plíci

----------------------------
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IRENA ŠŤASTNÁ

Scházíme se tiše.
Soumrak zrovna
vysává morek
z mladých stromů.
Stojí bez hnutí.
Pěšiny míří k roklině.
My s nimi.
U zábradlí nad propastí
přešlapujeme
v přítmí svých pocitů.
Vnitřnosti nás všech
mají zaplísněné žlaby.
Je dobré dát si pozor
rozvláčnost bývá nedomykavá
a lokty těch okolo hřejivé.
Ale to je vše
drazí pozůstalí
o smuteční hostině neuvažujte
je neuctivé odlévat smutek do forem.
Raději choďte zpovzdálí
pozorovat tmavé lesy.
Soused nalevo
mne šťouchne do ramene.
Připomenu si
že páchat čin ve skupině
je vždy povznášející
a nemá to daleko

T extáž
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k dobrým skutkům.
Dole je jezero
s ostrou
a potutelně jasnou hladinou
kde povíme všechno
co jsme měli stihnout
v prvních letech života.
Svíráme si teď ruce.
Křičet by neměl nikdo
příprava byla přepečlivá
až začínala páchnout.
Mít paty na posledním okraji země
je tak povzbudivé.
Abych nezdržoval
ucuknu a strhnu celou řadu
držících se rukou.
Studivý proud
se ihned vtiskne
mezi vlasy.
Táhne ze dna jámy.
Drobné kusy vzduchu
sviští podél uší.
Výkřik by mohl cosi znamenat
ale mám raději
otevřené konce. Znenadání:
plesknutí našich těl o hladinu
níže ke dnu. Nadobro.

Slakinglizard - Vdova

T extáž

Hlad po mléce

---------------------------TOMÁŠ KOLOC

Hlad po mléce
Pět tisíc let
se cesta zatemňuje.
Na začátku je výkřik.
Hlad! křičí Adam
a Eva mu otevírá svá stehna.
Ale sotva se Adam nasytí,
rozhlíží se, kde by co snědl.
Jíst! zní pralesem, kde jeden přes druhého leží odpočívající stromy,
uřícené hrou.
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Mají v rukou pevné režné provazy,
kterým se neposlušným ženám dají svázat ruce,
jimiž si svírají strachem sevřená stehna.
A zatímco ženy podléhají a muži si je berou,
nad jejich hlavami se vznáší podivný bílý hlad.
Hlad po mléce!

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

Jíst!
První lidské slovo ostře rozkmitává les.
Výkřik probouzí tisíce svatých zvířat ve větvích,
která přestávají vybírat oříšky ze skořápek,
ulamují si hole, vycházejí z lesa a křičí:
Jíst!

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

První přikázaní nikdy nepřestává znít.
Hospodáři zapalují své statky, s nimiž lehá popelem všechno dávné mléko
a s hladovým slovem
se rozcházejí na jih:
válčit,
na západ:
dobývat,
na východ:
směňovat,
a na severu vcházejí do měst, kde se v obrovských krychlových krystalech
ukrývá
jídlo.
Jsem mezi nimi,
když přibíjím jednu z dívek za ruce na dveře kostela,
beru do rukou její kotníky, rozpažuji a vcházím do ní
ale
v tu chvíli se všechno uvnitř i vně úplně mění,
vřava naráz uléhá do přízračného klidu, ve kterém
večerní slunce ozáří starou silnici minulosti i budoucnosti,
na níž vidím všechno.
Pohledem zpátky vidím, kolikrát jsme se už setkali a proč,
pozoruji v mnoha variacích jedinou scénu, v níž jsme se tisíckrát
znásilnili, okradli, zavraždili a oplodnili.
Pak (jako by i tohle už bylo předem napsáno) otáčím hlavou směrem k silnici budoucnosti,
uprostřed níž stojí malá holčička, hrající si s míčem,
která je jako první předurčena utnout kořeny hladu.
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A tak současně s míčem, který holčičce padá z rukou,
zapadá kulička hladu do jamky nasycení.
Spolu vidíme shora naše dvě těla, jak se do sebe zakusují,
holčička zvedá ruce a zastavuje naši rychlost,
hrubost se mění v jemnost, rvačka v objetí,
jeden druhému darujeme své tělo a srůstáme v Ní.
Konečky dvou prstů

T extáž
maluji kruh
po obvodu tvých ňader
a po stále napjatější kůži vystupuji na jejich tenké růžové vrcholy,
a ty, která jdeš celou cestu myslí se mnou,
otevíráš ústa a odpovídáš na mou dosud nevyřčenou otázku:
„Dám jí tolik mléka, kolik ještě žádné děťátko nedostalo…“

Zavíráme
hlavním nádražím v Hradci se nesou zvuky piana
na které malý snědý muž hraje Osudovou
je to bezdomovec, pan Banáš, bratr recidivisty
ráno ho vyhnali z noclehárny, kam se smí vrátit dopoledne v jedenáct
proplétám se skrze tóny jako opilý:
„prosím vás, chtěl bych lístek do…“ (nemůžu si vzpomenout)
znuděná pokladní se ptá: „máte ňákou slevu?“
zatím pan Banáš mačká klapky jak Fordova mašina
(kolik je asi dnes v Detroitu na nádraží klavírů?)
obracím se a mžourám s údivem na tu trpělivou frontu not
o Oistrachovi říkali, že mu noty tečou skrze prsty jako řeka
ale pan Banáš každé poctivě
vlepí krátkou suchou facku
a ostře řekne:
Zmiz!
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pan Banáš kdysi chodil do školy
stovky frajerů se sitárem a cimbálem
ho na svých hnědých svalech donesly až do konzervatoře
a brácha lupič mu řek: „Míre čhavoro,
dám ti na cestu peněz jako princovi!“
jenomže bráchu potom na dvacet let zabásli

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

(noty to nebolí, protože
tu hru si obě strany dávno vybraly)

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

když mu chlap u benzínky zhasnul pod nožem
slyšeli jste už Beethovena, jak ho něčí žal
pěkně na malé kousky roztlouká
pět kladiv napravo pět nalevo?
„ježiši, to je kravál,“ říká mi prodavačka ze stánku Trendy Food
„kupte si lněnou kokosku – je ve slevě!“
zatím co nešťastný zelený policajt se snaží
roztrhnout klavír a pana Banáše na dvě bytosti
nakonec pana Banáše klavíru utrhne
(kdo nástroj ošetří, když mu stříká krev
a v ráně se množí virus rozhněvaných bab?)
dovleče umlklou ruku klavíru k modrobílým pokladnám
(bývaly zdobené sgrafity s výjevy z románů Aloise Jiráska…)
a jedním suchým kopnutím
ji sklidí zase zpátky do parku

60

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

dveře na fotobuňku se s mlasknutím zacvaknou
na stojánku vedle tiše leží noviny
stojí v nich titulek:
„EVROPA ZAVÍRÁ“

Slakinglizard - Znásilnění

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Pytlácké rekviem

----------------------------
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VLASTIMIL VONDRUŠKA

Do vrchnostenské kanceláře v Mníšku pod Brdy vešel správce Maxmilián von Reindel.
Byl rozmrzelý a tvářil se zamyšleně. Vraštil čelo a na první pohled bylo zřejmé, že ho
něco trápí. Sotva ho oba písaři zahlédli, odložili brky, vstali a zdvořile se uklonili. V té
pozici strnuli a čekali, až správce Maxmilián projde kolem nich a zmizí ve dveřích své
kanceláře. Jenže k jejich překvapení se zastavil u okna a zahleděl se ven na hradbu
zelených lesů. Od zámku se táhly ke Skalce a dál až na vrcholky Brd. Pak se otočil
a rukou milostivě písařům naznačil, že si mohou sednout.
V kanceláři bylo chvíli ticho, které rušilo jen tlumené oddechování mužů. Písaři
zvědavě čekali, neboť se neslušelo, aby začali hovořit první. I když byli nesmírně
zvědaví, co se děje. Správce se choval velice zvláštně. Jindy jim nevěnoval ani pohled.
Maxmilián von Reindel si zálibně mlaskl a rukou ukázal z okna: „Co už se mě
ty lesy natrápily! Snad proto jsou nejlépe spravované polesí v celém kraji. Milostivá
vrchnost tohle dokáže ocenit!“
Písaři uctivě přikyvovali a byli ještě zmatenější. Něco se muselo dít. Jenže co? Na
zámku měl drobné nebo větší hříchy každý. Pod rukou prodaný korec dřeva nebo
strych obilí, za pár grošů přimhouřené oko, když sedlák zmeškal robotu… Čekali
v obavách, co bude dál.
„Zatracení pytláci!“ vybuchl najednou správce zlostně a tvář mu zrudla, jako by
ho měl v nejbližší chvíli trefit šlak. Písaři si viditelně oddechli. Za správcův hněv
mohl někdo jiný než oni. Se servilními výrazy opět přikyvovali, aby vyjádřili, že i jim
lotrovství pytláků leží na srdci. Copak nebyli vrchnostenští úředníci?
Správce se dál rozhorloval: „Jim už nestačí, že střílejí vysokou. Teď už střílí i naše
myslivce! A kdo ví, za čas si třeba ta lotrovská pakáž troufne na úředníky. Poddaným
chybí kázeň a poslušnost. Strach z Boha a vrchnosti, to je to, co na ně platí. Ve Vídni
pořád vedou řeči o snižování roboty a o tom, že i nevolník je člověk jako my. A tady
to mají! Klidně zastřelí panského myslivce! Chápou? Služebníka naší vrchnosti. Kam
se ten svět řítí?“
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Písaři byli hned doma. Od rána se na zámku nemluvilo o ničem jiném než o tom
hrozném mordu. Ovšem potichu, neboť milostivá vrchnost se dosud k celé věci nevyjádřila. Nedaleko zámku, u rozcestí, jemuž se tu neřeklo jinak než Na Kuchyňce,
našli myslivce Johánka. Zastřeleného.
Starší z písařů se osmělil, a když správce své lamentace skončil, řekl: „Pokud ráčíte
dovolit, pane správce… tedy pytláci? Jistě, ti jsou skutečné nebezpečí pro každé polesí.
Pamatuji se, když jsem ještě sloužil na křivoklátském panství u milostivého knížete
Fürstenberka, že se vyšetřovaly hned tři případy, kdy pytlák zastřelil myslivce. Jenže
ani v jednom případě se nepodařilo vraha chytit. Oni jsou opravdu nebezpečná sebranka. A přitom, kolik výslechů proběhlo! Biřic vyplatil lískovkou desítky sedláků
i chalupníků, jenže přece nemůžete, s dovolením pane správce, natáhnout na žebřík
všechny poddané, že?“
„I když by to bylo nejlepší,“ bručel Maxmilián von Reindl. Už se trochu uklidnil.
Dokonce ho potěšilo, že s pytláky nemá starosti jen on. Tohle bude muset vrchnosti
zdůraznit, aby nevypadalo, že jen on je nedbalý. Posadil se do křesla, zimomřivě si
začal mnout ruce a přitom rozšafně vysvětloval: „Tady je to ovšem zřejmé… Kousek
od zastřeleného myslivce se našla v mlází oka na zajíce. Johánek asi pytláka vyplašil,
jenže ten ještě stihl vystřelit. Vrchnost je rozhořčená na nejvyšší míru, to jim přece
nemusím vykládat!“ Na chvíli se odmlčel a vybavil si rozhovor s kněžnou. Seděla
v knihovně a četla si. Když správce vstoupil, podívala se na něj unaveně a řekla, aby
vraha co nejrychleji dopadl. Uklonil se, a když odcházel, ještě ho zastavila a dodala,
že mu dává tři dny.
Správce se zamračil, ale pak ho něco napadlo. Povytáhl důrazně obočí a pokračoval
k oběma písařům: „Vrchnost vyjádřila přání, aby ten lotr visel. Popravy se samozřejmě musí zúčastnit všichni poddaní. Pro výstrahu! Jinak se těm lotrovstvím neudělá
přítrž. Tak se to musí dělat! Jenže, koho pověsíme? Kdo to asi tak udělal? Co myslejí?“
Oba písaři zaraženě krčili rameny. To přece nebyla jejich věc. Jenže tušili, že správce
s nimi o celé věci nerozpráví jen z dobrého rozmaru. Pokud se někdo z nadřízených
úředníků usmíval, vždycky to znamenalo potíže.
Správce chvíli oba písaře pozoroval a pásl se na jejich rozpacích. Ve tváři se mu
mihl potměšilý úsměv. Pak se obrátil na staršího z písařů, muže s hubeným obličejem
a křivým nosem: „Poslechnou, pane Antonín, on přece zná místní lidi. Napíšou mi
seznam všech, kteří tu a tam pytlačí… Neříkají, že to nejde! Já je pak všechny nechám
vyslechnout. Třeba i právem útrpným, rozumějí? A pokud se oni trefí a bude mezi
nimi ten vrah, zmíním se o nich před vrchností. Místo vrchního písaře jich nemine,
to jim slibuju. Ale musejí to udělat rychle. Zítra ráno ten seznam chci. Teď můžou jít
domů, aby se mohli po okolí poptat. Pan Franc to za nich dopíše,“ řekl a podíval se
na druhého písaře. Vstal a bez jediného slova odešel.
„Tak to vidíš,“ bručel starší písař a rychle si uklízel věci na svém stole. „Že já hlupák
nemlčel. Kdybych se nezmínil o své službě na Křivoklátsku…“

-------------
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„Pan správce by si našel něco jiného,“ vrtěl hlavou mladší písař a vzal si do ruky
rozepsaný list papíru od svého druha. „Proč myslíš, že se tu zastavil? Aby se zbavil
odpovědnosti! Nebo alespoň její části. Co řekne kněžně, pokud vraha nenajde? Za to
může písař Anton… Pak se jí ukloní a řekne, ale dejte mi čas, já to napravím. Vždyť to
znáš. Víš, i kdybych měl být třeba správcem, já bych něco takového neudělal. Připadal
bych si jako Jidáš.“
„Tobě se to mluví, když pan správce ten úkol dal mně,“ bručel jeho starší druh.
„Mám ženu a dvě děti…“
***
Zhruba ve stejné době, kdy si vrchnostenský správce stěžoval v kanceláři zámku na
pytláky, se jakoby náhodou potkali u rozcestí Na Kuchyňce čtyři muži. Každý přišel
z jiné strany, protože pouze švec Pýcha žil v Mníšku pod Brdy. Ostatní tři, dva sedláci a jeden forman, pocházeli z okolních vesnic. I když se pozdravili s důvěrným
pokývnutím hlavy a na okamžik se na sebe usmáli, byli zachmuření. Trápily je společné
starosti. Byli totiž hlavami sice tajného, ale mezi lidmi vlivného pytláckého cechu,
nebo jak oni sami říkali – lesního bratrstva. Jejich autoritu uznávali všichni pytláci
v kraji a pomáhala jim spousta vesničanů. Šeptalo se, že na jejich straně stojí i někteří
vrchnostenští úředníci. I když samozřejmě ne zadarmo.
Lesní bratrstvo vzniklo už za jejich dědů. Proti dobře organizované síti vrchnostenských adjunktů, myslivců, hajných, písařů, rychtářů a také špehů měli pytláci svou
organizaci. Její první zásadou, na kterou přisahali všichni členové, bylo vyhýbat se
střetnutí s vrchnostenskými služebníky a nestřílet po hajných. Ti starší měli ještě v živé
paměti hony na pytláky, které na panství vypukly před dvaceti lety, když Pulchart
z Obecnice zastřelil lesního adjunkta.
Les tu byl proto, aby si poddaní, kteří byli odvážnější a šikovnější než jejich
sousedé, přilepšili k celkem jinak jednotvárné kuchyni. Ostatně v lesích bylo zvěře
tolik, že těch pár zmařených kusů nemohlo vrchnosti chybět. V žádném případě ale
neměl být les místem, kde by umírali lidé. Ostatně hajní a myslivci netoužili nasazovat
krky pro pár zajíců nebo srnku. Často byli ochotní přimhouřit jedno nebo i obě oči,
vždyť by museli nechat potrestat muže, které jinak dobře znali a se kterými popíjeli
v šenku, do kola brali jejich manželky na tancovačkách, společně slavili masopust
i dožínky. A někdy od nich dostali pár vajíček nebo trochu mléka. Mezi oběma
stranami panovalo příměří, které vyhovovalo všem. Pytláci lovili v rozumné míře,
myslivci byli ostražití jen v mezích předpisů a spokojená byla i vrchnost, protože už
léta nebyly na panství žádné problémy s pytláky, jako by ani neexistovali. A teď taková
lapálie.
Jakmile se muži na rozcestí pozdravili, ostražitě se rozhlédli a pak vyrazili do mlází,
aby se podívali na místo, kde se mord stal. Oči zkušených pytláků našli ihned v trávě
pošlapané místo se stopami krve, kde nebohý Johánek zemřel. Znali ho, byl to tichý
muž, který se lidem spíše vyhýbal. Ale nebyl to špatný chlap.

65

Pomalu obcházeli celý palouk. Nastražená oka našli snadno. Stejně tak místo
pod smrčkem, který měl ulomené dvě větve. Tam se vrah skrýval a odtud vystřelil.
Nezdrželi se dlouho, nechtěli být nápadní. Věděli, že teď se na ně myslivec neusměje,
pokud je v revíru potká, a neoptá se přátelsky, co tam hledají, jako tomu bylo dosud.
Byli ve válce. Rychle se vrátili na cestu a společně se vydali dolů z kopce do Mníšku.
Zvedl se vítr a proháněl se hustými brdskými hvozdy.
I když se ochladilo a zřejmě se blížila bouřka, nepospíchali. Potřebovali vše probrat
a tady na lesní cestě je nikdo slyšet nemohl.
„Tak co si o tom myslíte?“ začal švec Pýcha. Protože bydlel na rozdíl od ostatních
v městečku, měl hlavní slovo. „Viděli jste totéž, co já.“
Sedlák Křístek se podrbal na zátylku. „Nějak se mi to nezdá. Oka jsou položená
strašně neobratně. Jako by je kladl někdo, kdo to vůbec neumí. Do toho by nechytl
ani divočáka, natož zajíce. Ten, kdo střílel, snad kladl oka poprvé v životě!“
„Jistě, nějaký pitomý začátečník,“ rozzlobeně potvrdil druhý sedlák, hubený chalupník z Voznice. „Já hned od začátku věděl, že nikdo z našeho bratrstva by takovou
věc nespáchal. Zamordovat myslivce…“
„Našinec to nebyl, to je jisté,“ souhlasil švec Pýcha. Pak zvedl prst. Tohle gesto
ostatní znali a dobromyslně si ze ševce utahovali, že ho dělává vždycky, když chce
říci něco chytrého. „S oky zkušenosti neměl, ale jinak se v lese vyznal, to mi věřte.
Úkryt pod tím smrčkem byl udělaný šikovně. A nezapomeňte, že Johánka zastřelil
v noci a jedinou ranou. Prozradil mi biřic ze zámku, který byl u toho, když mrtvé
tělo odváželi, že kulka zasáhla skoro přímo do srdce. Ne! Ten, kdo Johánka zastřelil,
nebyl nováček.“
„Navíc ten úkryt pod smrčkem byl dobrý. Kdyby ten chlap s puškou jen seděl
a nehýbal se, Johánek by ho ve tmě neviděl. Vůbec nemusel střílet!“
„Nevíš, co se tam stalo. Třeba vyšel měsíc, praskla větev… Co já vím.“
„Ani tak. Johánek nebyl žádný lamželezo. Kdyby ten chlap začal utíkat, nechal by
ho běžet. Jen by ráno na zámku oznámil, že našel oka. Pokud by to vůbec ohlásil…
Všichni jsme Johánka znali. Tohle přece vědí všichni. Proč by někdo na Johánka střílel?“
„A pak, nosíte s sebou pušku, když jdete vázat oka? Já tedy ne. Jenom překáží,“
upozornil sedlák z Voznice a zlostně si odplivl na zem. „Copak jsem lotr? Pokud si
ten chlap pušku vzal, je to, jako by předem počítal, že bude střílet, pokud ho chytnou.
A přitom není problém utéct…“
Švec Pýcha přikyvoval a pozorně své druhy poslouchal. Chtěl znát jejich názor.
Protože on si myslel totéž. Ale než vyslovil svou domněnku, potřeboval, aby to
došlo všem. Teprve po delší chvíli se znovu ozval: „Takže na jedné straně mizerně
uvázaná oka, na druhé skoro mistrovská rána z pušky. A přitom rána zbytečná.
Z toho vyplývá, že střílel někdo, kdo se v lese dokonale vyzná, ale není to pytlák.
Tedy… nikdo z našinců a ani žádný nováček z vesnice, který by se chtěl dát na naše
řemeslo.“

-------------
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„Ale kdo tedy, u všech čertů? Říkáš – pytlák ne, jiný poddaný taky ne. Tak kdo?“
„Pořád vám to ještě nedošlo? Ten, kdo vystřelil, umí všechno, co umíme v lese my.
Skvěle střílí, najde si dobrý úkryt, vyzná se v lese… Jen se nevyzná ve vázání ok. Ten
vrah si na pytláka jenom hrál, ale pytlák to není. Chtěl svalit podezření na nás. Já si
myslím, že to byl myslivec!“
„Zbláznil ses?“ vyhrkli skoro okamžitě jeho druzi. Pak se ale zarazili a sedlák
Křístek zabručel, že to vlastně není hloupý nápad.
„Vidíš a nemusel jsem ani zvedat prst,“ zasmál se švec Pýcha. „Je to přece úplně
jasné! Jenom myslivec by si dokázal najít v noci na číhanou takové místo, odkud mohl
dobře vystřelit. Vždyť šlo také o to odhadnout, kudy Johánek půjde, ne? A kdo ví,
jaké stezky myslivci používají? My, ale pytlák to nebyl. A pak to vědí už jen myslivci
sami. Nu a oka vázat myslivci neumějí. Na rozdíl od našinců. Tohle ovšem poznáme
jenom my. Vrchnostenští si budou myslet, že ta oka jsou od pytláků, to dá rozum. Je
ten lotr oklamat může, ale nás ne!“
„Myslivec? Možné to je. Jenže proč by to dělal?“
„Já od první chvíle nevěřil, že by mordoval někdo z našeho bratrstva. Už když jsem
šel po cestě nahoru k rozcestí, uvažoval jsem o tom,“ přiznal pyšně švec Pýcha. Nebe
se zatáhlo šedavými mraky a z dálky bylo slyšet tlumené dunění hromu. Začaly padat
první kapky deště. Švec zamířil ke kládám, složeným pod provizorním přístřeškem.
Sedl si na ně a navrhl, aby si tu chvíli odpočinuli. Je stejně zbytečné zmoknout. Pak
rozvázal váček, nacpal si dýmku a zapálil ji.
„Přemýšlejte se mnou,“ řekl druhům, když se posadili vedle něj a napodobili ho.
Všichni soustředěně potahovali z troubelů dýmek, ale hlavu si příliš netrápili. Čekali,
co jim Pýcha poví.
„Johánek měl velice pěknou manželku, to víme všichni. A nejen pěknou, ale taky,
jak bych to pověděl… veselou.“
„To jistě. Nápadníky měla za svobodna a má je i teď. Johánek má totiž myslivnu
kousek od mojí chalupy. To dá rozum, že jsem si všímal, co se děje, když byl Johánek
přes noc ve službě… Říkal jsem si, třeba se mi to může někdy hodit,“ řekl voznický
chalupník a samolibě si nakrucoval knír.
„A proč?“ uštěpačně se na něho obrátil sedlák Křístek. „Že bys chtěl pytlačit nejen
v panských lesích?“
„Zastřelit měli tebe a ne toho nekňubu Johánka,“ ušklíbl se osočený pytlák.
„V našem řemesle se vždycky hodí vědět něco na myslivce, no ne?“
„Johánek žádný krasavec nebyl, to je pravda,“ ujal se znovu slova švec Pýcha. „Jeho
žena je velice pohledná. Proč si ho vůbec vzala?“
„Byl přece panský úředník. To je pro chudou holku výhra. Zvlášť, když byl skoro
pořád v lese. Šuškalo se, že se své ženy bál a toulal se po lese, i když nemusel… Nakonec
se mu to stalo osudné,“ shrnul sedlák Křístek. Pokrčil rameny a dodal: „Jenže lásku si
za peníze nekoupí nikdo. Dokonce ani kníže, natož obyčejný myslivec.“
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Ještě téhož dne dostal písař Antonín nepodepsaný list. Úhledným písmem v něm
stála stručná výzva, aby večer přišel ke kapličce svatého Huberta, pokud se chce
dozvědět, kdo zabil myslivce Johánka. A aby přišel sám, jinak se nedozví vůbec nic.
Písař neváhal ani okamžik. Pátral od rána a nezjistil vůbec nic. Nedozvěděl se jméno
jediného muže z panství, který by mohl být pytlákem. Lidé se s ním odmítali o téhle
ožehavé věci bavit.
List mu připadal jako pověstné stéblo, kterého se může tonoucí chytit. Při obědě
mu správce von Reindl vynadal, když zjistil, že stále nic neví. Chladně ho upozornil,
že zítra chce znát jména pytláků, aby je mohl nechat vyslechnout. Písař se obával, že
si bude muset nějaká vymyslet. Přece nepřijde o dobré místo v kanceláři!

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

„Nosil své Marjáně peníze, měla co jíst, mohla se oblékat na jarmarku, a tak dostala roupy. Ženská musí pracovat od rána do večera, jinak jí začne svrbět,“ připomněl
pohrdavě obtloustlý forman, který dosud většinou mlčel.
„V tom to není,“ zastal se ženského pokolení švec Pýcha. „Moje Zdeňka má k ruce
děvečku, a tak si může během dne zajít i poklábosit na rynek. A chová se řádně…
Johánkova manželka byla kuběna. Už když si ji bral. Víme, kdo je jejím milencem?“
„V poslední době měla jen jednoho. Asi ho měla ráda,“ odpověděl voznický chalupník a přísně šlehl pohledem po sedláku Křístkovi. Ten mlčky bafal z fajfky a usmíval
se. Chalupník se na chvíli odmlčel a pak dodal: „Je to taky myslivec. Černý Francek
ze sousedního polesí.“
„Franckovi zrovna minulý měsíc zemřela manželka. Loni nešťastně upadla, ochrnula a většinu času pak proležela na lůžku. Proto si asi našel Marjánu. Kdyby zemřel
i Johánek, mohli by se vzít…“ přikývl souhlasně švec Pýcha.
Protože mu zhasla dýmka, rozvázal váček s tabákem, znovu ji nacpal, pak zvedl ze
země klacík, přiložil jeho konec k dýmce svého souseda, počkal, až se rozhoří, a pak
jeho pomocí zapálil svou. Mohutně potáhl a skrze větve sledoval déšť, který zatím
zesílil. Ale pod přístřeškem bylo příjemně. Vzpomněl si, že minulý týden popíjel
v šenku pivo s Černým Franckem a skvěle si popovídali o lese. Francek les znal do
nejmenších podrobností, miloval ho a rozuměl mu. Stejně jako švec Pýcha.
Z ševcovy dýmky zase stoupal proužek dýmu vzhůru. Vyndal fajfku z úst a skoro
smutně si povzdechl: „Jistě, kdyby zemřel Johánek… Francek je střelec k pohledání.
V lese se jako myslivec vyzná. Jen ta oka se vázat nenaučil. Ten mord spáchal on!“
„Marjána je ženská, že by dokázala poplést hlavu každému,“ potvrdil stejně smutně
voznický chalupník. „Bude jí škoda.“
„Ale na nás Francek ten mord svádět neměl, to ne!“ přerušil ho přísně obtloustlý
forman. „Jen kvůli tomu, aby měl ženskou v posteli pro sebe, nebude trpět naše lesní
bratrstvo!“
„A Johánek nebyl zlý chlap,“ souhlasil sedlák Křístek. Pak se rozhlédl po svých
druzích. Všichni mlčky přikývli. Pytláci vynesli rozsudek.

68

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

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

U malé kapličky pod lípou byl ještě před klekáním. Posadil se na kámen a čekal.
Sledoval vzdálené obrysy střech v šeru. Pak se zachvěl. Co když ho sem vrah vylákal,
aby ho také zabil? Tohle místo bylo večer opuštěné a od zámku daleko. Jenže, jaký by
to mělo smysl? Přesto znejistěl. Úžeji se zahalil do šedého pláště a nervózně vstal. Začal
se procházet kolem kapličky. Najednou zaslechl nad sebou ve větvích lípy podivný
šramot. Zvedl hlavu a uviděl, že na široké větvi sedí postava v černém plášti, s maskou
přes obličej a s krátkou pytláckou puškou v ruce. Mířila na něj.
„Co… co chceš?“ vykoktal zděšeně.
„Chci spravedlnost,“ opáčil muž. Mluvil huhlavě a bylo zřejmé, že mění hlas.
„Nezabiješ mě?“
„Myslivce Johánka nezabil žádný pytlák. Chci, abys tohle pověděl všem vrchnosten
ským úředníkům.“
„Slibuji, udělám to. Jenom mě nezabíjejte!“ spínal písař ruce a měl na sebe zlost,
že naletěl a šel sem. Kdo ví, co ten chlap s puškou chce?
„Ten mord nebyla náhoda,“ pokračoval maskovaný muž. „Johánka zastřelil milenec
jeho manželky. Také myslivec. Černý Francek. Budeš si to pamatovat?“
„Ano, ale…,“ zaváhal a pak nešťastně vyhrkl: „Copak mohu bez důkazů obvinit
panského myslivce?“
„Když to neuděláš, najdu si tě,“ upozornil maskovaný muž a výhružně ukázal na
pušku. „V kanceláři povíš, že ses vyptával a mezi lidmi se šušká, že v tom lese opravdu
nějaký pytlák byl a ten mord viděl, rozumíš? A že poznal Francka!“
„Udělám, jak si přeješ,“ chvěl se strachy písař a toužil, aby už mohl zmizet. K jeho
ulehčení mu maskovaný muž pokynul, aby zmizel. Otočil se a pelášil po cestě k zámku.
Ani jednou se neohlédl.
Hned ráno poslal biřice, aby na zámek přivedl myslivce Francka. Když se v kanceláři
objevil správce von Reindl, oznámil mu uctivě, že za chvíli může pan správce vyslechnout vraha. Byla v něm malá dušička, ale věřil, že tajemný muž u Hubertovy kapličky
nelhal. V noci nespal a o mordu přemýšlel. Čím více uvažoval, tím pravděpodobnější
se mu to obvinění zdálo.
Sotva se Francek v kanceláři objevil, písař Antonín si s potěšením všiml, že myslivec
je nervózní. Byl bledý a na čele se mu perlil pot. Chvěly se mu ruce a oči těkaly jako
lapenému zvířeti. Za ním stál biřic a v ruce nesl jeho pušku. Hned na něho přísně
udeřil, že v kanceláři vědí všechno. Mají svědka, který ho viděl, jak zastřelil myslivce
Johánka, a aby ulehčil svému svědomí.
Černý Francek měl ostře řezané rysy v obličeji, oči jako uhel a tmavé kudrnaté
vlasy. Netušil, o jakém svědectví písař mluví, ale pochopil, že je konec. Jak jinak by
na něho přišli? Otevřel ústa, ale hrdlo ho zradilo. Nedokázal ze sebe vydat ani hlásek.
„Tak mluv!“ rozkřikl se správce von Reindl a přistoupil k vyděšenému myslivci blíž.
I on pochopil, že před ním stojí vrah. V duchu jásal, protože kněžna bude spokojená.
Popadl Francka za krk a začal jím lomcovat. „Mám tě nechat natáhnout na žebřík?“

T extáž
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Francek rezignoval. Od počátku tušil, že to nedopadne dobře. Ale Marjánka na
něj naléhala. Hrozila, že si najde jiného, pokud se nezachová jako chlap. Tu noc, kdy
se ukrýval poblíž rozcestí pod smrkem, se mučil otázkou, zda si může koupit štěstí za
cenu smrti někoho jiného. Ale přesto spoušť stiskl. Teď, v jediné kruté vteřině pochopil,
že to nelze. Sklopil tvář k podlaze a zasípal: „Ano, zabil jsem ho já!“

Slakinglizard - Rada jako sůl

T extáž

Porno

---------------------------PŘEMYSL KREJČÍK

Kašlu na nějaká znamení.
Ale ona k tobě nepatří, řekli mi.
Nezáleželo na tom. Nebo záleželo, nakonec měli vždycky pravdu. Jako tenkrát, když
jsem se ptal, jestli je to pravda, jestli spala s někým jiným, jestli to všechno byla jen iluze.
Třikrát zamávejte záclonou, řekl jsem,
jestli je to pravda, řekl jsem.
A přes bezvětří cípek záclony proklouzl skrz škvíru polootevřeného okna a třikrát
zvenku pohladil okenní tabulku. A pak nic. Vrátil se. Zase ticho a bezvětří.
Do týdne to prasklo.
Měli pravdu a já ji pak už nikdy neviděl. Nezáleželo na tom, skoro jsme se neznali.
Vlastně na tom záleželo a možná jsme se znali trochu víc, ale to už je historie.
Tenkrát měli pravdu.
Všechno byla iluze, zamávali mi záclonou.
Všechno byla iluze, řekli a měli pravdu.
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Musím ti něco poslat, napsal mi.
Pamatuješ na Markétu? zeptal se zbytečně.
Jo.
Koukej, a připsal emotikon naznačující úsměv. Poslal odkaz na video.

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

***
Pokud máte svou oblíbenou pornohvězdu, něco je špatně. Měli byste vyjít ven. To
neříkají oni, to říkám já.
Ta moje si říkala „Mae“, nebo taky „Sandra ASSasin“, ale ve skutečnosti se jmenovala
Markéta a poznali jsme se ještě na střední škole. Dávno před nějakou Mae, Sandrou,
dávno před tím, než nepřišla na setkání rok po maturitě, protože zrovna Jeremiáš
objevil to video.
A pochopitelně ho pak viděl každý z nás.
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***
Máte přítele? zeptal se chlápek za kamerou. Vidět nebyl, ale jeho hlas zněl unaveně,
i když se to snažil krýt. Natáčel každý den. Unavily ho krásné dívky, hezká těla, soulo
žení někdo přesekl, vyřízl mu zprostředka srdce a zůstalo soužení. Ne že by ho to
nebavilo. Ne že by jeho ego nerostlo každou minutou, s každou roztaženou holkou,
ale citově otupil tak, že to ani nedokázal poznat. Souložil, soužil a uvědomoval si jen to
první. Cítil se šťastný, ale ta iluze se rozboří. A nebo nerozboří, a celý tenhle odstavec
je jen moralistický konstrukt, a ten chlap je mnohem šťastnější než my ostatní. Kdo
ví. Zeptal bych se ho, kdybych ho potkal? A věřil bych mu, kdyby řekl, že je šťastný?
A věřil bych, kdyby říkal, že je nešťastný a citově prázdný? To už vůbec ne! Ale především, a to musí zaznít první, bych se nezeptal.
Ne, nemám, odpověděla mu plaše. Plaše? Proč plaše? To jí nedochází, že za chvíli
s ním bude souložit (tak neintimně a neosobně) a bude to v pořádku? Nebo je už
tohle součást hry? Dochází jí přece všechno, ostatně proto přišla. Byl jsem zmatený,
osmnáct let starý kluk, co se příliš zamýšlí u pornografie.
To je asi výhoda, zasmál se.
Neřekla nic.
Jděte si dát sprchu. Vezměte si župan, oblečení nechte tady.
Svlékla se, odešla nahá.
Každý kus oblečení pečlivě skládala a dávala na komínek. Když se ohýbala, kamera v jeho rukách zabrala detail jejího pozadí. Proč skládala oblečení? Nikdo ji
nesmí vidět na ulici pomačkanou? Cizí lidi nesmí ani napadnout, že právě prožila něco divokého? Ty stejné lidi, kteří by její obličej na ulici ihned zapomněli, ale pokud ho uvidí na internetu, vryje se jim do paměti? A co přátelé, rodina,
budoucí partneři? Možná jí na tom nezáleží, možná počítá s tím, že to všichni
uvidí.
Já se za to nestydím, usměje se pak, usrkne koktejlu a její jediný argument bude neprůstřelný. Proč tedy ale skládá oblečení?
Střih. Přišla v županu. Hra musí začít znovu, nahota, která měla navnadit diváka,
nyní na chvíli neexistuje.
Stáhl si kalhoty. Klekla si.
A pak už to nemá cenu dál detailně probírat, každý z nás to někdy viděl.
Poslední poloha proběhla na gauči. Když skončil, podal jí hadřík, aby si ho setřela
z břicha.
Pak tam stála, v dlaních složené oblečení držela jednou rukou.
Chlápek už se oblékl. Podal jí peníze. Pět stovek. Tak, aby to bylo vidět.
Rychle je sebrala a zmačkala do dlaně.
Zmačkala je, protože ukázala svoji cenu. Tu, kterou by každý s chutí přeplatil ve
stovkách násobků. Až doteď.
A pak jsem si toho všiml. Markéta se poprvé zcela upřímně a nehraně zastyděla.

T extáž
***
Dost dobrý, co? zeptal se Jeremiáš.
Slečna Markétka byla vždycky asi trochu kurvička, dodal ještě.
Koukalo jí to z očí, dodal ještě.
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***
Markétka byla vždycky asi trochu kurvička, řekl přesto Jeremiáš a všichni se na školním srazu o pár týdnů později chovali, jako kdyby to tušili, věděli, jako kdyby to už
tenkrát byla pravda. Nemluvili o ničem jiném. Byla to už tenkrát pravda?
Asi ne.
To je vaše první natáčení? zeptal se přece chlápek na videu.
Ano, řekla přece Markéta. A pak dostala pětistovku. Holka, co ví, jak to chodí, by
snad chtěla víc, nebo ne?
To je jasný, že ji nikdo z nás nedostal, řekl někdo jiný na třídním srazu.
Bůh ví, kdo ji už tenkrát projížděl, dodal ještě.
Nechutný. Taková děvka, říkaly holky.
To je fakt coura, řekla ta, co sbalila učitele češtiny a ten se pak rozvedl. Po maturitě
ho nechala.
Brzy jsem z večírku odešel a Markétu na pár let pustil z hlavy.
Markéta zmizela. S nikým z nás neudržovala kontakt, propadla se do země.
A já taky, ale jiným způsobem.
Ani po jednom z nás by pes neštěkl. A my dva po sobě vzájemně taky ne.

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

***
Jenže tak to nebylo.
Vzpomínám na ten den, kdy se poprvé objevila ve škole. Bylo nám mezi sedmnácti
a šestnácti.
Sedla si vedle mě. Nesedla, byla posazena. Ne, nebyla posazena, sedla si sama, ale
učitelka vybrala místo.
Sem si sedni, to je jediné volné místo, instruovala. Posadila ji vedle mě.
Moc toho nenamluvila. Taková zakřiknutá holka. Nevšímal jsem si jí, tenkrát ještě
ne. Možná mi přišla hezká, ale já to nedokázal rozlišit. V té době by se mi líbila každá
druhá, kdyby mě jen nechala se jí dotknout. Byl jsem nula a bylo to poznat. Holky
vycítí nízké sebevědomí. A taky jsem byl ošklivý, a to je nejspíš další důvod.
Viděli jste tu novou kost? bavili se o ní kluci o přestávce.
Tak co je zač, co říkala? bavili se kvůli ní tentokrát i se mnou.
Nic. Moc toho nenamluví, řekl jsem. A pak už se se mnou zase nebavili.
Je divná, říkalo se po čase.
Ta snad nikdy neměla kluka, říkaly po čase holky.
Stará panna, říkali o ní kluci, protože nikomu z nich se ji nepodařilo sbalit. Ukecat na
rande. Cokoli. Nikdo ji neměl, nikdo ji s nikým neviděl, o nikom nemluvila.
Stará panna, posmívali se, když u toho nebyla.
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***
Tak jsem odešel na vysokou.
Daleko.
A pak jsem zahlédl Mae. A o nějaký čas později Sandru. Byl jsem už dlouho sám,
abych to vysvětlil.
Nic nevysvětluj, řekli mi.
Nebudeš sám věčně, řekli mi.
Když se necháš vést správnou cestou, řekli mi.
A pak poslali pár znamení, abych si dával pozor.
A večer jsem potkal Markétu.
Seděla na plastové židličce v jednom z podniků řetězce rychlého občerstvení.
Pila dietní kolu. Na někoho asi čekala.
Drahé oblečení odhalovalo dost, ale ne příliš.
Tentokrát to dávala najevo. Takhle se oblékají holky na diskotékách, které pak chce
každý sbalit, a jim to dělá dobře. Ale nedají to znát. Jsou na prachy. Chodí s bohatými pupkáči. Na jednoho takového tam určitě čekala. Určitě byla na prachy. Dobře,
tohle je předsudek, ale nikdy jsem neřekl, že jsem dokonalý, že nemám předsudky,
že nejsem plný zášti a závisti.
Ale stejně si to o těchhle holkách myslí většina z vás. A víte co? Většinou máte pravdu.
Nevšímej si jí, řekli mi.
Kdo že vlastně jsou ti oni?
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***
Nikdo takový neexistuje. Je to jen ve vaší hlavě, řekl mi doktor.
Potřebujete s někým diskutovat o tom, co udělat, co je podle vás správně a co není,
řekl mi doktor.
Ale nemáte blízkého přítele, kterému byste mohl věřit, řekl mi doktor.
Tak se ptáte sám sebe a odpovídáte si nějakou vyšší entitou, řekl.
Doktor mi vlastně řekl, že jsem se ze samoty trochu zbláznil.
Ale doktor toho říká někdy až moc.
***
Seděla tam, popíjela dietní kolu, na někoho čekala a zabíjela čas listováním knihou
Saint-Exupéry – Archanděl a spisovatel.
Vždycky měla ráda Malého prince. Každá holka zůstane v jádru dítětem, a je jedno,
jestli jde o nepolíbenou studentku, učitelku biologie, nebo holku, co točí pornofilmy.
Ale mě zaujal ten anděl.
Vidíte to? zeptal jsem se těch svých a nečekal na odpověď.
A pak jsem odešel. Sebral svou objednávku, zaplatil a zmizel.
A zamiloval se.
A tak opravdově, jako ještě nikdy. Nesmyslně. Nepochopitelně.
Nemohl jsem spát, a když jsem spal, zdálo se mi o ní.

T extáž
Ráno jsem si pustil její video. Začal jsem žárlit a ty chlapy nenávidět.
Natáčely s ní i holky. Raději jsem se díval na ně. Často natáčela s nějakou Asiatkou.
To se mi líbilo. Ale po čase jsem žárlil i na ni.
Prober se, říkali mi.
Nech ji být, říkali mi.
Najdi si normální holku, říkali mi.
Táhněte, odpovídal jsem.
Chci ji potkat, prosil jsem je později.
Prosím. Chci s ní mluvit, prosil jsem je později.
Obejmout ji, políbit, získat, prosil jsem je.
Dobrá, řekli.
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Celý den jsem ji vyhlížel. Po snídani jsem se oblékl, zamkl byt a vyšel ven.
A vyhlížel.
Nákupní centrum. Markéta nikde.
Park. Markéta nikde.
Poledne. Markéta nikde.
Takhle jsem si to psal do deníku. Při každém zápisu jsem je prosil, ale neodpovídali.
Ještě pár znamení. Ignoroval jsem je.
Procházka kolem zámku. Markéta nikde.
Náměstí, druhé náměstí, kostel, divadlo, třetí náměstí. Markéta nikde.
Zaplul jsem do restaurace. Sedl si stranou od baru, do té půlky podniku, kde bylo
téměř prázdno.
Kávu, řekl jsem číšnici.
A něco k jídlu, dodal jsem.
Jakou? A co k jídlu?
To je jedno, vyštěkl jsem. Bylo to jedno. Vzala to a odešla.
Přinesla steak se zeleninou a espresso. Jídla jsem se nedotknul, kávu jsem upíjel.
Když v tom.
Dívčí smích.
Dvojí dívčí smích si sedl vedle mě.
Ohlédl jsem se.
Markéta.

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

***
To ráno jsem si udělal smažená vejce, to si pamatuji přesně. Tři vejce, kousek chleba
s máslem, mátový čaj.
Zbytek dne jsem nejedl nic. Poznal jsem to. Poznal jsem, že dnes ji potkám, že dnes
se změní můj život.
Změní se dnes můj život? zeptal jsem se jich.
Ano, řekli, a pak se odmlčeli.
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Jsi to ty? přerušil jsem jejich hovor.
Otočila se.
Martine?
Ano.
Ahoj.
Ahoj.
To je náhoda.
Ani ne, ale to jsem neřekl. Poděkoval jsem těm nahoře, ale nedali mi odpověď.
Pak chvíle trapného ticha. Co mám říct?
Miluju tě, chtěl jsem říct, ale mlčel jsem.
Čekal jsem na tebe, chtěl jsem říct, ale mlčel jsem.
Prosil jsem o tebe a teď jsi tady, chtěl jsem říct.
To je Martin, řekla Asiatce.
To je Luna, otočila se pak ke mně. Znal jsem ji. Z těch videí.
Luna je moje přítelkyně, dodala.
Snoubenka, zasmála se Luna.
Registrované partnerství, dodala jedna z nich na vysvětlenou.
Nechápal jsem to. Prosil jsem o Markétu. Dostal jsem ji. Přišla a měla odejít se mnou.
Ta špinavá naplavenina tu překáží.
Chtěl jsem popadnout steakový nůž a bodnout ji.
Ale neudělal jsem to.
Nechtěl jsem ten nůž vzít, nevím, co to do mě vjelo, říkal jsem pak soudci.
Ale udělal jste to, odpovídal.
Ne. Nevím. Nevěděl jsem. Nepamatuji si to.
Mám výpadek.
To se mu v afektu stává, říkal u soudu můj doktor.
Ukázal předpis na moje léky.
Nebral je, říkal u soudu můj doktor.
Snažil jsem se mu domluvit, ale nemohl jsem ho nijak donutit, říkal u soudu.
Varovali jsme tě, říkali mi v hlavě.
Máte štěstí, že váš útok přežila, řekl mi právník.
Ten trest by byl jinak mnohem vyšší, řekl mi právník.
Markéta a Luna seděly v objetí. Když se na mě musela některá z nich podívat,
poznal jsem tu nenávist. Tak čistou, jako její stud, když mačkala v ruce pětistovku.
Vrátím se, řekl jsem jí.
Vrátím se pro tebe, řekl jsem jí.
Miluju tě, chtěl jsem ještě říct.
Dali mi za to vyšší trest.
Zastrašování, řekli.
Když se dostane ven, má klientka nebude v bezpečí, řekl její právník.

T extáž
Žádáme o ústavní léčbu, řekl můj právník.
Žádám své anděli o pomoc, řekl jsem.
Ale nepřišli. Byli pryč, mimo mojí hlavu. Navždy. Doktor Bláha by na mě byl hrdý.
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Viděli jste ten článek? ptal se spolužáků Jeremiáš a posílal odkaz.
Vždycky jsem věděl, že je to magor, říkal spolužákům na třídním srazu.
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V zajetí

---------------------------ALEXANDER SCHOLZ
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Rád se toulá svým městem. Zkoumá kolemjdoucí chodce, kteří taky něco hledají.
Možná jenom ztracené slovo, vzpomínku, možná celou naději do nového dne. Vnitřní navigace ho vede z jedné ulice do druhé, pokaždé mu nabízí něco nového, ještě
neviděného a neslyšeného.
Pokaždé potřebuje alespoň na chvíli se zastavit, ignorovat jakékoli pokyny, postavit se na hlavu a pozorovat, jaký je svět normální, když je vzhůru nohama. Je vůbec
zapotřebí v životě hledat tu nejsprávnější cestu, když všechny cesty vedou do Říma?
Před časem kdesi četl chytrou myšlenku, která mu teď často bloudí hlavou, protože
jí nerozumí: Něco horšího než samotný pocit neštěstí, je prý vědomí, že štěstí je za určitých nereálných podmínek dosažitelné. Nejvíce ho rozčiluje skutečnost, že štěstí může
existovat i za nereálných podmínek. Kdo se v tom má vyznat?
A ještě maličkost. Smyslem života je prý znát smysl života. Na to přišel někdo,
kdo už určitě není mezi námi. Lehké je zbavit se problémů života, hodit je na ramena
těch, kteří ještě žijí.
Pro Štěpána kromě běžné každodennosti existují i jiné duši libé potřeby. Když je na to
příhodná chvíle, s lehkostí ptačího pírka, dokáže se vznášet na vlnách milovaného valčíku.
Pořád žije s láskou k hudbě. Při zvucích tónů podmanivé melodie krev v jeho žilách se
mu náhle zpění. Červené krvinky hemoglobin nemusejí mít. K pocitům štěstí potřebuje
dokonale vnímat tříčtvrteční takt, celým svým tělem i myslí. Raz dva tři, raz dva tři…
I teď mu v uších znějí ty ďábelské tóny… Představuje si, jak tančí se svou vyvolenou.
Musí ji mít při sobě. Cítit puls jejího života. Držet ji ve svém náručí. Zažívat taneční
symbiózu dvou spřízněných duší.
Žádný tělesný akt lásky, popsaný v staré knize o milování, nedokáže nahradit
splynutí v tanečním objetí.
Je sám, ale už se blíží ta chvíle. Dotěrná samota už mele z posledního. Nikdo jiný
nemůže poznat, co právě prožívá.

T extáž

Nerad, ale musí ji pevněji vzít za ruku. Musí poznat, že to Štěpán opravdu myslí
vážně. Cesta na jejich společný taneční parket se stává skutečností. Reálnou podmínkou,
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V ten večer na tanečním parketu z ní nespustil oči. Dokázala ho zaujmout svým
dokonalým pohybem. Smích a dobrá nálada, kterou kolem sebe rozdávala, nemohly
uniknout ani jeho pozornosti. Byla pro něj první taneční dámou večera. Přátelé, v jejichž kruhu se bavila, tady už nejsou. Už si dost užili její krásy. Nemohou mít všechno.
Oni to ani nevědí, co to je mít všechno.
Žádali ji o tanec, nemotorně pletli nohama a mysleli si, že tančí. Svým skoro tanečním pohybem dokázali zohavit i ty nejkrásnější taneční pasáže. Tanečnice večera
potřebovala někoho, kdo jí rozumí. Kdo dokáže přežít spolu s ní každý záchvěv jejího
těla. Někoho, na koho se může spolehnout, že ji uspokojí tím nejlepším způsobem.
Dokáže jí zprostředkovat tu nejdokonalejší rozkoš z tanečního obřadu.
To vše mělo jen přijít. Vše s nadějí, že ten pravý je právě on. Ta chvíle je už tady.
Už jsou blízko sebe. Na dotek rukou. Nesměle ji oslovuje:
„Dobrý večer… Už jsme se dnes viděli… Mohu se představit?“
„Nemůžete, není na to vhodná chvíle…!“
„Musíme si vykat…?“
„Dovolíš…!? Stojíš mi v cestě. Pokud chceš vědět, kolik je hodin, tamhle jsou
věžové hodiny.“
„Pro nás se čas právě zastavil. Setkali se naše cesty. Cítím v sobě nevyslovitelnou radost.“
„Měj si radost, z čeho chceš. Já už musím jít.“
„Krásně tančíš. Opravdu, myslím to vážně.“
„Myslíš si, že mi na tom nějak záleží?“
„My dva si určitě budeme rozumět.“
„Bude nejlepší, když ti někdo jiný vysvětlí, že mi máš dát pokoj.“
„Dám ti vše, co si budeš přát, nejdříve ale musíš odložit ten telefon.“
„Musím?! Budu křičet o pomoc…“
V takovou výjimečnou chvíli to není nutné. Křičet může, ale jen radostí. Určitě si
to zaslouží. Na to jí může dát své čestné slovo. Neovládají ho žádné špatné úmysly. Už
slyší znít melodii jen pro ně dva. Spolu oslaví radost z tanečního pohybu.
„Vrátíme se na taneční parket,“ neprodleně jí navrhne Štěpán.
„To nemyslíš vážně.“
„Smrtelně vážně. Promiň, použil jsem nevhodné slovo.“
„Už jsem řekla!“

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

Je pozdní večerní hodina. Ulice je tmavá. Kráčejí proti sobě. Stále hlasitěji slyší její
kroky. Ona se mu chce vyhnout, ale nemá kde odbočit. Není to náhoda, je to zázrak.
Vyprosil si ho ve svých představách. Měl na to celý večer. Místní ulice, po které nyní
kráčí, se pro něj stane novým poutním místem s označením „Zjevení té nejdokonalejší“.
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která mu konečně přinese pocit vytouženého štěstí. Ona, překvapená, nevědoma toho,
co ji čeká, brání se. Čas s vypětím všech sil už pracuje jen pro Štěpána. Už se přesýpá
do té druhé poloviny.
Od běžného okolí je oddělila barevná opona. Ve dvojici vstoupili do nového světa.
Všechna světla se rozsvítila najednou, na jeden povel. Vše je připraveno podle jeho
představ. Dokonce i jeho černé boty kdosi zbavil pouličního prachu. Lesknou se tak
předpisově, jak to pokaždé vyžadovali v taneční škole. Jeho starostlivá maminka mu
vždycky připomínala: nezapomeň, chlapče, z tebe jednou bude vyhlášený tanečník.
Budeš známý svou dokonalostí. Uznávaný král tance. Když tu nebudu, pošleš mi
pohlednici do nebe. Ať i tam všichni vědí, že ty jsi můj milovaný syn.
Ona, jeho tanečnice, si z tváře setřela poslední slzu nedůvěry. Oblek, který má
Štěpán na sobě, určitě není z půjčovny. Na takovou slavnostní chvíli se to nehodí.
Černý motýlek, v bílé košili se zlatými knoflíky, vše jako na prvním svatém přijímání.
Společně jsou připraveni Bohu tance slíbit svou věrnou oddanost. Čeká je zasloužená
odměna. Je překvapená. Mluvil přece o valčíku. Kde jsou ty známé housle? Straussův
valčík to určitě není. Musí jí to vysvětlit. Jinak mu nebude věřit.
„Tato melodie je pouze pro tebe. Musíš se lépe zaposlouchat. Právě začíná slavnostní premiéra, bez diváků. Jen pro nás dva… Smím prosit…?“ Ona neví, jak se
odmítá pozvání na slavnostní taneční premiéru. Takovou příležitost ještě nezažila.
Váhá, strach jí brání říct mu své rozhodné NE. Ano – ale s podmínkou, že udělají jen
pár společných kroků.
Je neústupný. Tu melodii si musí zamilovat i ona. Je podmanivá. Nenechá je stát
na jednom místě. To se prostě nedá. Jemně ji drží v taneční póze, aby věděla, že ji
správně vede, ale nenutí. Vše je najednou takové přirozené. Dlaň v dlani, ale soudružský pozdrav to není. Co je to? Tomu mohou rozumět jen oni dva. Už nemá strach.
Určitě, je to tak. Nemýlí se. Vidí jí to v očích. Na rtech má nevyslovené poděkování.
Celý večer nezažila to, co společně prožívají právě teď.
Měla by začít zpívat. Slova nezná. Určitě je zná jen on. Setkali se pohledy. Celá
ulice patří jen jim dvěma. Točí se ve svěžím tempu. Melodie se postupně zrychluje.
Svět kolem sebe už nevnímají. Mají na sobě křídla andělů. S neomezující volností
zapomínají na svá hříšná těla. Vše ostatní je celkem zbytečné. Rozumějí si beze slov.
Jenom doteky dlaní, druhou rukou ji už drží silněji. Odstředivá síla je chce vzdálit
od sebe. Zákony fyziky jim nerozumějí, právě teď potřebují být u sebe co nejblíže…
Šeří se. Denní světlo do jejich programu už nepatří. Už je zase sám. Do uší mu
vráží rachotivý zvuk tramvaje. První ranní spoj. Sváží opozdilce, co tuto noc nemohli
spát. Vyhodili je z vyhlášených nočních lokálů. Za neslušné chování. V podnapilém
stavu. Tramvaj číslo sedm rozváží i ospalé pracující z noční směny. Jen Štěpán je
střízlivý, momentálně evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. Bytem v ulici
Kulatá č. 15. Svobodný. Číslo občanského průkazu SL 550314. Neustále opakuje, že

T extáž
umí slušně požádat svou vyvolenou o tanec. Tak, jak ho to naučili v taneční škole. Tak,
jak mu to ze srdce přála jeho starostlivá maminka. Nic špatného přece neudělal. Drží
v rukou její bílý hedvábný šál. Už není čistě bílý. Jsou na něm jakési stopy. Zanechala
mu důkaz pravé radosti – pramínek jejích kudrnatých vlasů.
Čas se už nepřesýpá, běží kamsi do neznáma. Každá minuta Štěpánovi tluče rovnou
do spánků. Napíše list tam nahoru, do nebe. Teď ještě ne, až poté, co se to všechno
skončí. Musí se bránit dotěrným dotazům. Závidí mu…? Hledá v sobě odpověď. Neví,
kde má najít to správné vysvětlení. Jeho tanečnice už není s ním…
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***
V pozdních večerních hodinách údajně kdosi volal z mobilního telefonu na policejní
stanici. Mladá žena, prý z neznámé ulice, potřebuje. Proč právě Štěpán, proč by o tom
měl vědět něco víc? Tomu nemůže rozumět.
Se svou vyvolenou zažil něco, co mu teď cizí lidé mermomocí, za každou cenu
chtějí vzít. Už jim dvěma nazpět nevrátí jejich tanec sváteční.
Štěpán ve své mysli slyší její naléhavý hlas: „Já už musím jít…!“ Už není s ní a ona
s ním… už v náručí drží jen její bílý šál…
Nadešel čas, když se jeho touha pověsí na pranýř.

David Černý - Clown
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Pavlík a Vlčí dráp

----------------------------
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„Pavel,“ vyklopil ze sebe trochu nervózně chlapec, když si po dlouhém váhání dodal
odvahu a vstoupil do dveří skautské klubovny.
„Vlčí dráp,“ řekl vysoký muž s úzkými rameny v hnědé košili. Podal mu ruku
a dlouho ji držel stisknutou.
Pavlík se mu mimoděk na tu ruku podíval. Byla docela normální, žádné drápy
neměl.
Skautský vedoucí sledoval jeho pohled, a pak druhou rukou ukázal na svůj krk.
„Tady,“ řekl. Měl tam na kožené šňůrce zavěšený opravdový dráp.
Pavlíkovy oči se rozšířily obdivem. Páni, opravdový dráp z opravdového vlka,
pomyslel si. Přesně takový, co nosili indiáni!
„Tak ty jsi na své první skautské schůzce?“ ujišťoval se vedoucí.
„Jo,“ řekl Pavel a v duchu se zastyděl.
„A víš o skautech něco?“
„Jo,“ řekl znovu. A pak ještě pro jistotu kývl.
„A co tedy víš?“ nedal mu Vlčí dráp pokoj.
„No, že chodíte do lesa a tam táboříte, vaříte si na ohni…“ zaváhal chlapec a bloudil
očima po klubovně. „A že nosíte takovou zálesáckou uniformu…“ řekl Pavlík a zálibně
si prohlížel barevné obrázky, které měl Vlčí dráp na košili.
Muž potřásl hlavou. „Ona to není tak úplně uniforma,“ zasmál se tiše, „ale kroj.
Tohle je například domovenka,“ ukázal si na rameno, kde měl do podkovy vyšitý
nápis Praha. „A tady je náš odznak – skautská lilie.“
„Skautská lilie…“ opakoval chlapec a fascinovaně hleděl na roztodivné nášivky,
které mu Vlčí dráp ukazoval.
„Tady pod ním je číslo oddílu, čtyřicet šest,“ natočil se muž k Pavlíkovi bokem,
„a tohle je funkční označení, koukej,“ poklepal si na rukáv. „To znamená, že jsem
vůdce oddílu.“
„Vůdce oddílu…“ vydechl se zbožným obdivem Pavlík.

-------------
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„No a tady na druhém rukávu,“ důležitě ukazoval asi třicetiletý muž, „máme
odborky. Můžeš být třeba táborník, stopař, znalec přírody nebo dokonce horolezec.
A až složíš slib, budeš mít taky takovou košili. A dostaneš k ní šátek,“ objal náhle
chlapce kolem ramen. „Žlutý šátek mají vlčata, víš, a hnědý velcí skauti.“ A pak ukázal
na klopu kapsy u košile a řekl: „Pozor, když uvidíš u nějakého skauta tady na tom místě
stužku, znamená to, že má vyznamenání. Třeba bílý orel druhého stupně, jako mám
já. Anebo dokonce řád stříbrného bobra, jako má hlavní vedoucí,“ rozohnil se Vlčí
dráp, máchal kolem sebe rukama a střídavě pokládal pravou a levou ruku Pavlíkovi
na rameno a kolem krku.
Chlapec přivřel oči – a už se viděl v košili polepené těmi nádhernými obrázky
a s hnědým šátkem kolem krku. Teď mu zatím dával kolem krku svou ruku s dlouhými prsty Vlčí dráp. Tu ruku, na které žádné drápy neměl. A ta ruka se mu potila.
„A taky si vysloužíš skautské jméno,“ poplácal vysoký muž dvanáctiletého chlapce po
zádech. „Už vidím, že budeš dobrý skautík, a tak to nebude žádná škaredá přezdívka jako
třeba Poseroutka nebo Bramborák, ale pořádná – třeba Bystrý rys nebo Sokolí péro…“
„Já už takové jméno mám,“ zasmál se kluk. „Já jsem Veverka.“
„Opravdu?“ zarazil se Vlčí dráp. „No dobrá… A jak jsi to jméno získal?“
„Normálně,“ řekl Pavlík. „Po tátovi.“
Muž se podrbal a řekl: „No tak budeš třeba Rychlá veverka.“
***
Otec se zastavil u jeho postele. „Zítra je sobota, jdeš zase na výlet s oddílem?“ zeptal
se a vzal do ruky budík. „Vstáváš brzo?“
„Nechce se mi,“ protřel si usínající Pavel oči a líně se protahoval. „Asi nikam
nepudu. Už jsem tam byl třikrát,“ vzdychl.
„Ale jen jdi. Provětráš se, přijdeš na jiné myšlenky. Je to zdravé,“ zauvažoval otec
a představoval si, jak si on sám zítra odpoledne zajde na pivo.
„Nechce se mi, opravdu,“ opakoval zarytě syn.
„Podívej se – přihlásil ses do skautu přece proto, abys tam chodil ne? To přece
nejde, říct mně se nechce! Skauti se přece musí umět překonávat.“
„Když ono je to tam takový divný,“ smlouval syn. „Radši bych šel s klukama jezdit
na kole.“
„A co je tam divnýho, prosím tě?“ nechápal otec.
„Jeden vedoucí,“ ošíval se Pavlík. „On se dívá, když jdeme v lese čurat.“
„Ale jdi ty, to se ti něco zdá. To přece kluci dělají, na tom nic není.“
„On jde vždycky s náma a postaví se tak, aby viděl,“ řekl zarputile chlapec.
„Jenom nebuď přecitlivělý, prosím tě. Vždyť je ti už dvanáct. Jsi už skoro chlap,“
plácl ho otec přátelsky po rameni.
„To jo,“ přikývl chlapec, ale moc nadšeně se netvářil.
„No tak vidíš,“ uzavřel otec. „Buď budeš chodit na ty skautský schůzky pravidelně,
nebo ti nedám kapesný. A basta.“
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***
Druhý den v sedm ráno si Pavlík vzal batůžek s lahví vody, chlebem a pláštěnkou
a spěchal na tramvaj.
Vedoucí před desítkou kluků rozvinul plán. „Rozdělíme se. My vyrazíme kousek
za město do Černých skal, ukazoval na mapě. Je to tak dvanáct, možná třináct kilometrů. V noci sice zrovna pršelo, bude to tam klouzat, ale pro skauta není žádný úkol
náročný,“ řekl hrdým hlasem Vlčí dráp. „My to zvládneme. Tady Pavlík s Matičkou,“
ukázal na o rok staršího skauta, který byl taky začátečník, „se chystají na zkoušky, tak
půjdou se mnou a vylezeme na skálu od západu. Bude to pro ně bobřík odvahy. Ostatní
budou dnes mít méně náročný program, půjdou přes les jinou cestou a budou tam
hledat místo na víkendové tábořiště. Vezme si je na povel tady Smutný orel,“ ukázal
na svého zástupce. „K večeru se sejdeme na určeném místě. U hospody Lesní samota.“
„Tak jo,“ řekl Smutný orel kupodivu vesele. „V lese si můžeme zahrát bojovku,
a pak provedeme přípravu na příští sobotu,“ vykřikl vytáhlý mladík se zvláštním,
poněkud naivním nadšením.
„Správně,“ kývl Vlčí dráp. Přehodil si přes záda starou uesku a vyrazil sám s oběma
chlapci.
Šlapali po turistické stezce. Za hodinku už začalo být pořádné horko, a tak se
zastavili u rybníka, kolem kterého právě procházeli.
„Vykoupeme se,“ rozhodl vedoucí, shodil batůžek a začal si rychle rozepínat košili.
Kluci chvíli překvapeně koukali a pak se taky začali svlékat. „Ale já nemám plavky!“
vykřikl najednou Matička. „A Veverka taky ne,“ dodal, když se rozhlédl a viděl Pavlíkovi plandavé červené trenýrky.
„Nevadí,“ houkl na ně Vlčí dráp. „Skaut si ví vždycky rady, ne? Namočíme se jen
tak. Bez plavek. Je to výhoda, aspoň si je nebudeme muset sušit,“ zasmál se.
„Jenže – já na tohle nejsem zvyklý,“ pípl Pavlík.
„Ber to jako dalšího bobříka zvláštní odvahy. Je to zkouška. Chlapy se přece před
sebou nestydí,“ odsekl mu Vlčí dráp a rázným pohybem se zbavil kalhot. Rozběhl se
do chladné vody a za dvě tři minuty už chlapci dorazili za ním.
Matička plaval daleko, až na druhý konec rybníka, ale Pavlík nebyl moc dobrý
plavec. Za chvíli se vyplížil na břeh, a jak ho Vlčí dráp zahlédl, rychle vyběhl za ním.
Začal poskakovat po břehu s nakloněnou hlavou a říkal, že si vytřepává vodu z uší.
„Udělej to taky tak,“ řekl chlapci.
Pavlík si tedy párkrát poskočil, tu na pravé a hned zase na levé noze. Vedoucí ho
sledoval, šel v jeho stopách, a pak se prudce předklonil. „Copak se nám to tady bimbá,“
řekl najednou zvesela a rychle hmátl Pavlíkovi mezi nohy. „A heleme se, on je to už
docela pořádný klacek,“ obdivoval jeho nevelké povislé mužství, které držel v dlani,
jako by mu chtěl dodat odvahy.

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

Chlapec se překvapeně posadil. Dostával jen padesátikorunu týdně. To většina
kluků měla od rodičů stovku…
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Chlapec strnul. Nevěděl, co má dělat. Přece jen to byl vedoucí… Třeba to je zase
nějaká z těch jeho povedených zkoušek.
Zaslechli, jak se Matička vrací. Plácal rukama do vody, zřejmě byl ve svém živlu.
„Viděl jsem kapra,“ hulákal na ně. „Málem jsem ho chytil za vocas!“
Vlčí dráp se rychle natáhl na břicho do trávy. Pavlík si sedl na bobek a začala mu
být zima. Rozklepal se, ačkoliv se mu slunce opíralo do zad.
***
Přiblížili se k cíli cesty. Panská skála byla vysoká dobrých třicet, možná čtyřicet metrů.
Naštěstí ale byla stěna místy šikmá a objevovaly se v ní různé prasklinky a prohlubeniny, takže se po ní dalo lézt.
„Ty to obejdeš, polezeš lehčí trasou zboku a nahoře se sejdeme,“ poručil Vlčí dráp
Matičkovi. „Tady je to dost nebezpečné, já proto polezu tudy s Pavlíkem a budu mu
pomáhat a jistit ho,“ zamrkal na chlapce a udělal připitomělou grimasu.
Matička zmizel v křovinách a Vlčí dráp se s funěním drápal do výšky. Pavlík lezl
lehce jako lasička. Tiskl se ke skále a šikovně využíval každou skulinku, kam se mu
vešla ruka nebo noha. Možná bych mohl dostat místo Veverky skautský jméno Hbitá
lasička anebo tak nějak, pomyslel si.
„Počkej chvilku,“ sípal za ním Vlčí dráp. „Hned jsme u tebe.“ A tak Pavlík natáhl
ruce nad hlavu, pevně se zaklesl za kámen a čekal.
Vlčí dráp se už dotáhl na skalní výstupek, pár okamžiků mu funěl na záda a pak
mu zničehonic prudkým pohybem stáhl kalhoty. Kraťasy se dají sundat docela snadno.
„Tohle je taky součást bobříka odvahy,“ zasmál se a znovu, tak jako u rybníka, mu
nevybíravě sáhl zezadu mezi nohy. Promnul jemně jeho mužské orgány a držel mu
ptáčka ve své teplé ruce.
Kluk ztuhnul. Nemohl se moc hýbat, aby nesklouzl. „Ne,“ vykřikl. „Ne, to ne! To
já nechci!“ A trochu se ohlédl a viděl, že si Vlčí dráp zasunul druhou ruku do svých
vlastních kalhot.
Pavlík se mu vytrhl a vší silou se vytáhl na menší terasu. Ale co bylo pro něj těžké,
zvládl dlouhán Vlčí dráp úplně lehce. Smál se halasně a byl mu stále v patách.
Kluk se ale hbitě protáhl krátkým úzkým komínem mezi dvěma štíty, kam se
Vlčí dráp nevešel. Pavlík se na něj už neohlížel a šplhal jako kamzík nahoru. Ani si
nevšiml, že se mu pod nohama uvolňují kameny a dva už zasáhli Vlčího drápa. Ten
začal nadávat a třel si pohmožděnou tvář a ruku. A znovu na něj shůry dopadla sprška
vápencového štěrku, který se Pavlíkovi drolil pod nohama.
Chlapec teď botou schválně okopával narušený vápenec a shazoval ty úlomky
dolů na Vlčího drápa. Skautský vedoucí měl už kamenného prachu plné oči a poprvé
zavrávoral. Něco vykřikl, a Pavlík, který už byl skoro nahoře, se po něm poprvé otočil.
Vlčí dráp se na malé plošce skály motal jako pomatený brouk a snažil se pročistit si
oči, ale špinavýma rukama to pochopitelně nešlo. Zakopl a upadl, svezl se níž, a znovu
poslepu pracně vylézal kousek po kousku nahoru. A když ho chlapec, stojící tři metry
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***
Pavlík se jednou odpoledne přišoural tichým krokem do kuchyně a nenápadně položil
otci na stůl noviny. Bylo na nich datum 16. září 2013. „Podívej, co tady píšou,“ ukázal
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***
Policie chlapce ani moc nevyšetřovala. Skály byly po nočním dešti nejspíš ještě
kluzké, je docela pochopitelné, že Vlčí dráp uklouzl. Když ho našli, byl celý pomlácený, mnohokrát narazil na skálu. Padal po břiše a udeřil se několikrát přímo do
hlavy.
„Byla chyba, že šplhali bez jištění,“ řekl na místě policejní vyšetřovatel.
Pavlík po té události několik dnů vůbec nemluvil, odpovídal na všechno jen
kývnutím nebo zavrtěním hlavy. Ale potom ho z toho psychologové dostali. Ve škole
kolem něj chodili po špičkách. „Není divu, že prožil těžký psychický šok, viděl přece
zblízka smrt, smrt svého oblíbeného skautského vedoucího,“ řekl ředitel školy před
celou třídou, když žádal, aby k němu byli spolužáci ohleduplní…
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nad ním na vršku skály, spatřil, pocítil najednou prazvláštní převahu. Byl to nádherný
pocit, lepší než řád stříbrného bobra, lepší než bílý orel druhého stupně… Vylezl na
skálu jako první a tamten dole už vlastně nemá žádné právo mu poroučet, už to není
vedoucí, už mu nebude trpět to jeho sahání do kalhot… A Pavlík, který ještě ani
nesložil skautský slib, takže jím nebyl vázán, zvedl nad hlavu asi dvoukilový kámen.
Vlčí dráp právě zdvihl hlavu a zavil jako raněné zvíře, byl bez sebe vzteky a začal
Pavlíkovi nadávat, vykřikoval něco o mrňavých kokotech, které si brzo podá. A kluk
pořád držel ten kámen velikosti lidské lebky nad hlavou a vybíral místo, kam s ním
praští, ale pak ho v poslední chvíli odhodil obloukem na opačnou stranu. Skopnul
na muže jen další spršku štěrku.
„Ty podělanej piňďousi, ty můj usmrkanej čuráčku,“ zuřivě cedil mezi zuby Vlčí
dráp, „já ti ukážu…“ A hrabal se nahoru, natáhl své dlouhé ruce a dosáhl s nimi až na
velký plochý kámen, kde stál chlapec. V tu chvíli se pod jeho nohama utrhl vydrolený
balvan a s rachotem se řítil dolů, a Vlčí dráp visel jen za ty ruce, za ty drápy, které
vlastně ani neměl, a nohama kopal do vzduchu, kopal s nimi i do skály, jako by chtěl,
aby se pod ním otevřela, a ječel na Pavlíka – „Ty sráči, ty zasranej mrňavej sráči, já tě
nakopu, až budeš mít modrý koule!“
A Pavlík zatnul pěsti a udělal dva tři drobné kroky na okraj skály a vší silou několikrát dupl na ty drápy zaťaté do kamene, dupal po nich zběsile, až se uvolnila jedna
ruka, a po ní hned druhá… a Vlčí dráp se s rachocením a nesrozumitelným křikem
zřítil ze skály.
Pavlík se nedíval dolů, ale zaklonil hlavu a podíval se na nebe.
V tu chvíli se za ním ozvalo dupání. Objevil se kamarád Matička a zajíkavě řekl:
„Co se tu propána stalo?“
Pavlík mlčel a jenom ukazoval rukou dolů. Tam dolů pod skálu, odkud se rozléhalo
napjaté ticho. Jen nějaký dravec nad nimi zakroužil a vydal nelidský skřek.
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prstem na krátký článek, který začínal slovy: Dva skautští vedoucí z Ústí nad Labem
… dostali desetileté tresty za zneužívání dětí…
Otec ty dva sloupečky rychle přelétl. „No,“ odfrkl zamračeně, „jenom jestli si to
ti kluci na ně nevymysleli. Zažil jsem kdysi na střední škole, jak jedna holka obvinila
učitele, že ji osahával. No vidíš – a ukázalo se, že si to vymyslela. Osočila učitele,
správného chlapa, který ji chtěl nechat propadnout. No a ptáš se, jak to dopadlo?“
řekl, ačkoliv Pavlík mlčel. „Vyhodili ji ze školy, kamaráde.“

David Černý - Rabbitz
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Volba
ukázka z e-knihy Volba

---------------------------HARRY HANK
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Když se nad ránem vraceli do Waylanderových doků, nebylo před nimi vidět vůbec
nic. Temnou černí nepronikl žádný z paprsků lodních světel a kormidelník se řídil
pouze slovy navigátora a neotřesitelnou zkušeností Kapitánovou. Paluba byla tichá,
neznatelně oděná v tmavé zeleni, domov bez kol zmáčený mořem. Vítr pískal. Bylo
zima. Posádka lodi byla rozdělena na ty, kteří nerušeně spali, a na ty, již využili nepřítomnost důstojníků a věnovali se karbanu ve svých kajutách nebo v jídelně. Nad
hlavami se jim houpala stropní lampa a do mužských tváří zocelených službou na
moři vykreslovala hluboké stíny.
Tony Scelta se na přídi, u poklopu nákladového jícnu přikrytého plachtou, díval do
dálky a myšlenky mu těkaly od rodiny k práci. Bylo mu sedmadvacet let. Stál s rukama
zabořenýma v kapsách kabátu, límec měl zvednutý ke krku a plachta vedle pleskala
sem a tam, jako kdyby si něčí ruka hrála s velkým plátěným drakem.
Alfred „Dokař“ Sheridan stál vedle něj; protřelý mořský vlk s jednou rukou v kapse a druhou držící dýmku nahlas přemítal o tom, co kdysi zažil, ale nedokázal tok
myšlenek udržet tak, aby to, co říkal, dávalo smysl.
Tony jeho slova nevnímal. Nasával studený ranní vzduch a pravačku vystřeloval
z kapsy, aby se přidržel zábradlí před sebou, jak se loď kymácela ve vlnách. Dokař
stál pevně na nohou, jako kdyby ho okolní noc držela na místě obrovskýma černýma
rukama.
„Kolik máme času?“
„Nevim, kecal bych, kdybych ti řek, že sme eště daleko. Nevidíme nic, ani bójku,
ani světla přístavu. Ale já poznám, až budeme blízko. Zavane sem vůně dřevěnýho
mola a čerstvýho nátěru. Nikdo jinej to neslyší, ale tenhle skučící vítr mi k uším donese skřípání prken a burácení motorů jeřábů. Stejně jako vůni spálenýho benzínu.
Ale vzduch je tady ještě cejtit solí, takže jsme buď daleko, nebo se mi přístav každou
chvíli ukáže.“
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Tony Scelta zakýval hlavou, jakože rozumí.
„Řekni mi, že to, pro co jsme vážili takovou cestu, za něco stojí,“ řekl Dokař.
„Obyčejně s tajnostma takový cavyky nenadělám, koneckonců, co je komu po tom,
že jo, ale byl to první obchod, ke kterýmu jsem neviděl jedinej dokument, jedinej
podepsanej papír a kolem kterýho neví nikdo nic, kromě tebe ovšem, protože ty víš
samozřejmě všecko.“
„Řekl jsem ti, že se o nic nemusíš starat. Když se něco pokazí, jde to na mou hlavu.“
„Takže mi nepovíš, co máš v těch bednách ani od koho je máš?“
„Mám je od výčepního a je v nich alkohol, Frede,“ řekl Tony.
„No tak si to nech… počkej, cejtíš to?“ Dokař zavětřil. „Tmavej ořech a dvojky
písty, jsme doma,“ poznamenal a potáhl z dýmky.
Blížili se k přístavu a nad vodní hladinou se plazily tenké závoje mlhy. Moře se
líně vzdouvalo ke břehům a vzduch byl vlhký.
„Jsme tady, Tony,“ řekl Daniel Hall, když za nimi přiběhl.
Dan Hall byl statný muž atletické postavy. Měl výrazné obočí a tmavě hnědé oči,
které zpod krempy tvrďáku jasně zářily.
„Zase doma, pánové! Nadechněte se čerstvýho vzduchu domova, přístavu naděje,
který nás s láskou očekává!“
„Neměls ho nechat moc pít. Pivo je jedna věc, a whiskey druhá, chudák už bude
závislej,“ řekl Dokař Tonymu. Pak se obrátil k Danovi. „Hele, ty rumová vílo, zase si
zvykni na domácí chování. Nehodlam tohle furt poslouchat.“
Dan kolem Dokaře prošel bez povšimnutí. „Poslouchej si, co chceš, kamaráde. Co
si myslíš ty, mě vůbec nezajímá.“
Dokař cosi zabručel a vtáhl do sebe kouř, který před chvílí vydechl. Dan si pomyslel,
že zaslechl něco o hromotluku Chrisovi.
Byli už blízko mola. Kapitán loď natočil bokem tak, aby ji mohli námořníci přivázat k pacholatům, a dával si záležet, aby ji nikde neodřel. Vysmáli by se mu. Jakmile
držel kormidlo, jako by z něj všechen alkohol vyprchal a on si byl vědom každého
pohybu, který udělá. Okamžitě vyskákali tři muži a v mžiku loď přivázali, než se zase
od mola odrazí.
Přístavní dělníci už stáli nachystaní na molu s lodními háky v rukou. Předák stál
opodál a signalizoval jeřábníkovi, který nastartoval motor a po kolejnicích drnčel
k lodi. Spustil se pracovní ruch, rozřinčel hlomoz řetězů a motorů a vzduchem se
neslo pokřikování, rady, navigování a pobízení. Po druhé koleji se přiloudaly vagony
na dřevo a uhlí, v cihlových halách zaskřípala plechová vrata, jak se otevírala, a na
to všechno se Tony Scelta s Danielem Hallem dívali z přídi lodě, dokud nedostal
Daniel rozkazy k tomu, aby zaúkoloval své muže, kteří už netrpělivě čekali u třech
nákladních automobilů.
Vagony se docouraly k zádi, ramena elektrických lodních jeřábů se natáhla do
pracovní polohy a začala překládat trámy, latě a rašelinu. Z ramen na přídi se začal
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skládat nejdřív nábytek; postele, židle, skříně, obrazy, sochy, vyřezávané malované
stropy v laťovém bednění a parketové podlahy. Pak, když to všechno bylo venku,
vyskládali dělníci potraviny a nakonec bedny s lihovinami, o nichž všichni v přístavu
věděli, stejně jako uplacená policie, bedny ničím neoznačené a vyplněné pilinami, aby
se křehký obsah za mohutných vln nerozbil.
Když přišla řada na ně, najeli muži za troubení dalších připlouvajících lodí na
Danielův rozkaz k paletám, na které spustil jeřáb jejich náklad, a naložili ho.
Překládali irskou pálenku, něco, co ve Státech nebylo nikde k mání, lahve destilátu
obrovské hodnoty, protože to, co způsobovala, předčilo i ty nejdivočejší sny všech
obchodníků s načerno vyráběným a načerno dováženým alkoholem.
V Irsku, v hrabství Leitrim, se mezi kopci a poli nacházela vesnička jménem Cooley
a v ní měl hospodu muž, jemuž se říkalo pouze Ir. Proč, to si nikdo nepamatoval.
Jednou se tam jako mladý chlapec zjevil, postavil hospodu vlastníma rukama a už
tam zůstal. Odkud přišel a kým byl, než se do Cooley dostal, to zůstávalo záhadou.
Zatím však seděl v hospodě a ujišťoval sám sebe, že prodej pálenky nebyla chyba.
Tony se z paluby chvíli díval na práci pod sebou, ale za chvíli seběhl dolů ke svým
podřízeným.
Daniel na něj kývl a ustoupil krok stranou.
Posádka tří fordek TT se skládala ze šesti mužů, Italoameričanů, kterým Tony
bezmezně důvěřoval. Všichni patřili do skupiny lidí, jimž se sicilským nářečním výrazem říkalo cosca, v původním významu slova artyčok, v přeneseném smyslu rodina,
protože členové takové rodiny k sobě těsně lnuli právě jako lístky artyčoku.
Muži na sobě měli dlouhé černé a hnědé kabáty a stejně barevné tvrďáky. Jednotné oblečení soldati, vojáků, budilo dojem stejnokroje, a i když mohlo být zavádějící
a především snadno rozpoznatelné od ostatních, výhoda spočívala v tom, že nikdo
nevěděl, kým doopravdy jsou a čím se živí.
Když měli už skoro naloženo, zjevil se u nich policista Franco na ryzákovi s policejním označením K12.
Policista Franco zjistil, že se jeho loajalita dá snadno prodat, a byl vděčný za existenci
lidí, kteří si ji chtějí koupit. Nechal si dávat pravidelnou výplatu z italských denaro
sporco, peněz na ovlivňování, už několik měsíců a byl velmi spokojený. Spokojený
i v tom smyslu, že mohl trávit službu o samotě, a ne se svým služebním partnerem
Martinem, s nímž se po těch letech, co spolu sloužili, nemohli ani vystát.
„Všechno je zatím v pořádku, pane,“ řekl Danielovi.
„To je dobře, Franco. Náklad už bude hotový a po vás chci, abyste zkontroloval
hlavní bránu. A ihned se kliďte,“ nařídil mu Dan a ukázal palcem za sebe.
Franco se ihned klidil.
„Všechno už je zajištěný, Tony, nemusíš tady už stát. O zbytek se postaráme.“
„Dobře, Dane. Hlavně nic nerozbijte. A tu malou bedýnku dej do kabiny, vezmu
si ji pak k sobě.“

93

Hned poté se Tony otočil, vrátil se zpátky na palubu a namířil si to na kapitánský
můstek.
Ir, který nepije, není Ir.
„Ir, kterej nepije, neni Ir,“ řekl Kapitán. Seděl na stoličce, v jedné ruce lahev, ve
druhé fotografii své ženy, a střídavě pil a díval se na obrázek. Kapitánovi se říkalo
Kapitán, protože se tak skutečně jmenoval. Jeho otec byl totiž přesvědčen, že když se
v jejich rodině toto povolání dědí z generace na generaci už od dob, co se na irském
pobřeží objevila první loď, musí se to někde projevit.
„Nemusíš mi nic říkat, sám jsem už viděl dost,“ odpověděl Tony námořníkovi.
Pak se obrátil na Dokaře. „Na, tady je něco za pomoc.“ Sáhl do náprsní kapsy u saka
a chystal se mu dát balíček bankovek.
„Nechci prachy,“ řekl Dokař. „Chci jednu flašku toho, cos přivez.“
„Tu lahev ti nedám.“
„A proč ne? Syslíš si to pro sebe?“
„Ano, abys věděl. Lahev, malou, ti nemůžu dát, ale prodat bych ji mohl.“
„Slyšels to?“ štouchl do Kapitána loktem. Pak jen mávl rukou. Námořník totiž
pochrupoval s hlavou skloněnou. „A víš ty co, já ti za to zaplatím moc rád, protože
jsem ohromně zvědavej, co za tajnosti sis to přivez. Řekni Lloydovi, bude stát venku.
On ti zaplatí. Nebo to poruč tomu svýmu broučkovi, co hlídá dole, aby mi to přines
do kanclu. Pan Hall je ostražitej jako buldok, co se tebe týče. A to je dobře. Jenom mi
už nemusí chodit na voči, jedna cesta do Irska a zpátky mi bohatě stačila. Ten tvůj
polda už se činí?“
„Daniel to tedy zařídí. Činí. Už by měl být u brány a hlídat, aby se nám do cesty
nepřipletlo něco nečekaného. Znáš to. Člověk si něco připraví, ale nikdy neovlivní
to, co by to mohlo nějak změnit. Zvlášť v tuhle hodinu.“
Tony měl pravdu.
Brzká rána mají totiž mnoho společného. Kromě toho, že jsou brzy ráno, je tato
doba přímo ideálně stvořená pro to, aby se něco pokazilo. Tlející muži a ženy na dně
oceánu mají tendenci vyplavávat na hladinu zrovna v okamžiku, kdy kolem pluje člun
nebo loď, zavraždění se zničehonic objevují mimo místa, kam je vrah nebo vrahové
důkladně schovali, aby je do nejdelší smrti nikdo nenašel, a plány, pečlivě naplánované
plány, se najednou zhroutí jako domeček z karet.
V tomto případě se plán zhroutil ze dvou důvodů.
První byl loajální policista Franco, který se během své cesty k bráně dal do řeči
s několika dělníky, kteří řešili hrozbu rudých, co v továrnách a skladištích vyvolávali
stávky kvůli vykořisťování dělnické třídy.
„Jednou jsem někoho takovýho viděl,“ řekl jim a K12 zakýval mohutnou hlavou.
„Ječel tam na všechny s megafonem u pusy, měl dlouhej kabát a tu hnusnou rudou
pásku přes ruku. Řikal cosi o spravedlnosti a rovnoprávnosti a podobný nesmysly.
Všechno všech, nenechte se utlačovat, jste páteří výroby, bez vás se zastaví, a proto
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máte svoje práva a spoustu dalšího. Komunistů je tady dost. Měli by je do jednoho
pozavírat.“
Druhým důvodem byl policista Lewis.
Policista Lewis nepatřil k Francově jednotce, která sídlila na policejní stanici, ale
patřil k jednotce se základnou v hotelu Raleigh, jež měla na starost sever města.
Vypadal mladě. Možná proto, že mladý byl, a před několika týdny dokončil studia
na policejní akademii. Vyjel si takhle ráno na objížďku na svém služebním hřebci,
ačkoliv to nebyl jeho rajon a neměl tu co pohledávat. Říkal si, že když to není jeho rajon
a nemá tu co pohledávat, nikdo nebude vědět, že tu bude, což považoval za geniální
myšlenku. Překvapí tak totiž spoustu zločinců. Svou přítomnost v teritoriu někoho
jiného pak vysvětlí a stejně bude bezpředmětná, když při tom zatkne několik lidí.
Bloumal po ulicích, a když zjistil, že nemá co potírat, pobídl koně a instinktivně
zamířil k Waylanderovým dokům.

Tomáš Komínek - Holofernes Fashion
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---------------------------JAROSLAV JONÁŠ
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Na ten listopadový večer si velmi dobře vzpomínám. Počasí bylo jako vystřižené
z béčkového horroru. Vlhko, že by mohl kapry venčit, vlezlá zima. Mlha zbarvená sodíkovými výbojkami veřejného osvětlení do nepřirozené špinavě žlutookrové barvy dráždila nosní sliznici zápachem a kyselostí. Karel se vracel ze schůzky
výtvarného spolku. Všichni kolegové a kolegyně se rozprchli, ale jemu se domů ještě
nechtělo. Nechal se zlákat teplým světlem zářícím z velkých oken Myslivecké restaurace a vstoupil dovnitř. Posadil se k malému stolku hned za dveřmi oddělujícími
výčep od lokálu, poručil si pivo a pohroužil se do svých myšlenek. Ale nebylo mu
přáno.
„Máte tady volno?” ozvalo se mu za zády. Karel pozvedl zrak a spatřil muže poněkud divokého vzhledu. Krátké černé kudrnaté vlasy připomínající zmuchlané dráty,
tvář poďobaná od neštovic a zarostlá černým strniskem vousů. A ty oči! K čemu je
připodobnit? Vypadaly jako černý vír pohlcující vše, na co pohlédnou. Kvůli takovým
očím přišla Viktorka o rozum. Karlovi na okamžik naskočila husí kůže, ale pak se
zatvrdil. Není přece žádné ořezávátko!
„Ale jo, posaďte se,“ vyšlo mu z úst. A ďábelsky vyhlížející muž se posadil…
Zanedlouho je číšník přinášející další dvě piva nalezl v družném rozhovoru.
Ukázalo se, že Jirka je navzdory svému zjevu příjemný společník. Pomocí numerologické mřížky vyložil Karlovi povahu a vlastnosti jeho dětí a Karel musel připustit,
že je téměř dokonale vystihl.
„Člověče, ty by ses tím mohl živit,“ prohlásil obdivně. Jirka beze slov pokrčil rameny.
„Co vlastně děláš, čím si vyděláváš?“ dal Karel průchod své zvědavosti.
„To je těžká věc,“ pokrčil Jirka opět rameny. „Tak trochu numerologií, tak trochu
všelijakými brigádami, ale profesí jsem vlastně výtvarník, malíř.“
„Tak to mě opravdu zajímá,“ vyhrkl Karel. „To jsme asi tak trochu kolegové.“
„Já vím,” řekl Jirka.
„Počkej, ty mě znáš? Nevzpomínám si, že bychom se někde viděli.“

T extáž
„Neznám, ale člověk o sobě leccos prozradí, aniž by chtěl. Hodně v řeči zdůrazňuješ barvy a tvary. A normální člověk chodí víc do přírody než do plenéru. To slovo
jsi použil dvakrát.“
„No jo, tos mě dostal. A co maluješ? Akty, krajinky, zátiší, nebo abstrakci?“
„Asi všechno, cos jmenoval, ale klidně v jednom obraze dohromady. Počkej, něco
ti ukážu.“ Sáhl do náprsní kapsy svého ošuntělého sáčka, vytáhl svazek barevných
fotografií a přisunul obrázky na druhou stranu stolu. Karel si fotografie beze slova
prohlížel. Ty vyfocené obrazy nebyly šálkem jeho čaje. Byly plné okultní symboliky,
nahá těla krásných žen se proplétala s hady a liánami, vše olizovaly pekelné plameny,
krev se měnila ve víno a víno v krev, bazilišek vlekl na zádech satanistický pentagram,
brrr… Ale při vší tematické roztříštěnosti musel Karel Jirkovi přiznat solidní řemeslnou
zručnost. Velmi solidní! Alespoň pokud se dalo usuzovat z malého fotografického
formátu.
„Ty používáš lazurovací techniku?“
„Ne vždycky, ale dost často. Ony by ty hyperrealistické obrazy jinak působily dost
kruše. Asi tě zarazila ta tematika, co? Já nedělám jenom tenhle symbolismus, ale ono
se něco z toho v jistých kruzích občas prodá. A aspoň na nájem a na jídlo si člověk
vydělat musí.“
„No, mě zaujala hlavně ta technika, seš opravdu dobrej. Rád bych nějaký tvý
obrazy viděl v reálu, myslíš, že by to šlo? Z těch malejch fotek se leccos poznat dá,
ale reál je reál.“
„A proč by to nešlo? Klidně přijď, třeba hned zítra, to budu doma, mám rozdělanou
nějakou práci. Bydlím v Polabinách, v Lidické ulici.“ Vzal jednu z fotografií a na zadní
stranu napsal ulici a číslo domu.„Tady máš adresu, je to ve třetím patře.“
Rozloučili se u Grandu na třídě Míru. Jiří zamířil vlevo do Polabin, Karel vpravo
do starého města.
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Už po cestě se Karel cítil nějaký slabý. To snad není možný, vždyť jsem toho nevypil
tolik, abych byl namazaný, přesvědčoval sám sebe, ale nepomáhalo to. Vyčerpaný
doklopýtal domů.
„No, ty vypadáš,“ přivítala ho manželka. Nevypadala příliš nadšeně, ale přesto
nasypala do hrníčku kávu, zalila ji horkou vodou a postavila kafe na kuchyňský stůl
před Karla.
„Můžeš mi, prosím tebe, vysvětlit, kde ses tak zřídil?“
„Marie, promiň, ale není to tak, jak to vypadá,“ použil Karel klišé odposlouchané
z druhořadých filmů. Na nic lepšího se nezmohl. „Já jsem toho moc nevypil, ale přisedl
si ke mně takovej démonickej týpek, bavili jsme se o malování a cestou na mě padla
nějaká únava. Jako bych ztratil energii nebo co.“

-------------
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Marie si manžela pátravě prohlížela, ale neměla důvod mu nevěřit. Ti dva na tom
spolu byli tak dobře, že si nalévali čistého vína. Neměli zapotřebí jeden druhého
obelhávat.
„No, existují lidé, kteří mají tu moc vysávat energii z druhých, takoví energetičtí
upíři. Nebyl ten tvůj kumpán náhodou jeden z nich?“
„Já nevím, nerad bych Jirkovi křivdil, ta slabost na mě padla až cestou domů. Bavili jsme se docela normálně. Ale je pravda, že se zabývá okultismem a jeho obrazy
jsou takové magické. A ty jeho oči! Uhrančivé, pichlavé jako trny dřišťálu… Víš, co je
nejhorší? Já jsem se k němu pozval zítra na návštěvu. Chci si prohlédnout jeho obrazy,
v tom klukovi něco je, opravdu. Ale jestli je to upír, jak říkáš, tak bych měl asi strach…“
„To nemusíš,“ řekla Marie. „Pokud vím, tak proti upírům existuje jednoduchá
obrana. Když si do kapsy dáš pár stroužků česneku, nemůže ti ublížit. Ztratí nad
tebou moc. Píše se o tom ve všech upírských hororech, tak aspoň vyzkoušíš, jestli to
funguje.“
Druhý den se Karel cítil o mnoho lépe. Vrátila se mu energie a chuť do života. Na
tu návštěvu se těšil, byl opravdu zvědavý na Jirkovy obrazy. Po desáté hodině si oblékl
svrchník a vykročil ke dveřím. Ale včas se zarazil. Vrátil se a ve spíži si z ošatky vzal
dvě palice česneku. Jednu strčil do kapsy kabátu, druhou do kalhot a vyrazil. Došel
k labskému jezu a pod korunami staletých dubů pokračoval podél řeky až k mostu Kpt.
Bartoše. Odtud je to do Lidické ulice jenom skok. Karel našel ten správný vchod do
paneláku a vystoupal do třetího patra. Ujistil se, že má v kapsách ochranné česnekové
palice a zazvonil. Dveře se otevřely a objevila se uhrančivá malířova tvář.
„Pojď dál,“ řekl Jiří s úsměvem. „Právě jsem si uvařil česnečku, dáš si se mnou?“
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Čapek
Jirka bydlel v běžném panelákovém dvoupokojovém bytě. Místnost s kuchyňským
koutem byla vybavena jenom tím nejnutnějším – postel, stůl, dvě židle, starší skříň,
na stěně police s knihami. Druhý pokoj sloužil jako ateliér. Vévodil mu vysoký malířský stojan, pár nízkých stolečků a skříněk kolem stojanu zdobily barevné cákance
a haldy poloprázdných tub s barvami, sklenice s ředidly, štětce, špachtličky… Prostě
normální ateliérový chaos. Kolem stěn byla rozestavěna asi desítka obrazů, několik
jich viselo i na zdi.
Karel si obrazy prohlížel a jenom si potvrdil svůj včerejší názor: skvělá technika,
pochybná tematika.
„Říkal jsi, že neděláš jenom symbolistické obrazy, nemáš něco jiného než tohle?“
„Nemám, Karle, zrovna teď maluju jenom tyhle mysteriózní blafy, potřebuju nějaké
peníze a nic jiného prostě neprodám.“
„A co tady ty dva?”

99

Karel přistoupil ke stěně, na níž visely dva obrazy naprosto mimo kontext. Rozmáchlé
tahy štětce připomínaly na první pohled techniku malby Josefa Čapka. Karel si je
pozorně prohlížel, a ačkoliv nenašel signaturu, o Čapkově autorství neměl pochyby.
„Proč neprodáš tady ty dva? Vždyť v nich máš celé jmění. Čapek je dneska v kurzu.“
Jirkova tvář se rozsvítila. Bylo vidět, že ho Karlova slova potěšila.
„No, víš, on to není Čapek, to je taky moje práce. Jsou to kopie, občas nějakou
taky za patnáct stovek prodám. Na zadní straně je sice můj podpis a informace, že
jde o kopii, ale myslím, že někteří snobové se těmi kopiemi chlubí jako originály.“
„Ani se nedivím, taky jsem si myslel, že jsou pravé. I když mi bylo divné, že nejsou
signované, a nešlo mi do hlavy, kde bys je vzal.“
Usadili se v obývací místnosti, Jiří nalil do kuchyňských skleniček červené víno.
„Proč zrovna Čapek?“ zeptal se Karel.
„To je jednoduché,“ odpověděl Jiří. „S jeho obrazy jsem se potkával úplně odmalička. Povídání o pejskovi a kočičce byla moje nejoblíbenější kniha v dětství. Byl to
taky nejspíš první film, který jsem viděl. Pak přišla Řezáčova kniha Kluci, hurá za ním
s Čapkovými ilustracemi. Jeho obrázky, jednoduchý styl kresby, razantní malba, to
všechno mi prostě učarovalo. Když jsem pak byl v Praze, trávil jsem v galeriích před
jeho obrazy celé dny. Zamiloval jsem si je. Studoval jsem jeho tahy štětcem, jejich
směr a sílu, tloušťku štětců, zkoumal jsem, jestli míchá barvy na paletě, nebo přímo
na plátně, posuzoval jsem jeho kompoziční cítění, postup malby, tvorbu detailů,
snažil jsem se prostě Čapkovýma očima proniknout do jeho hlavy. Pak jsem si nosil
do galerie stojan a obrazy jsem kopíroval. Třeba třikrát, až byly kopie k nerozeznání.
A tak jsem se do Čapkovy hlavy opravdu dostal. Jeho způsob práce se stal součástí
mého já… Kecám, viď?“
Jiří se napil vína a po očku zapátral, jestli Karel jeho vyznání bere vážně. Žádný
náznak pobavení nebo ironie ale v jeho tváři nezaznamenal.„Když dneska dělám
parafráze Čapkových obrazů, tak je vlastně nemaluju já, ale sám Čapek. Ani odborníci
by nepoznali, že nejsou od něj.“
„Počkej, to už trochu přeháníš,“ vložil se do hovoru Karel. „Dnešní diagnostické
metody neošálíš. Pozná se stáří plátna, barev, rámu, dneska se zkoumá i stáří prachu
v prasklinách…“
„To není problém,“ skočil Jiřímu do řeči malíř. „Můj děda byl taky malíř. Nijak
významný, dnes je úplně zapomenutý, ale pohyboval se v kruzích kolem bratří Čapků
a podle rodinné tradice s Josefem občas i konzultoval svoji práci. Když zemřel, zůstalo
po něm v ateliéru několik našepsovaných pláten napnutých na blindrámech, spousta
barev, štětců a tak. Táta sice nemaloval, ale z piety všechny ty krámy vzal a uložil na
půdu našeho domu. Dodnes tam ty věci jsou.“
„No dobře, a co s tím. Co tím chceš říct?“
„Chci tím říct, že namaluju obraz a nikdo nepozná, že to není práce Josefa Čapka.“
„Počkej, ty vole, to myslíš vážně?“

-------------
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„Myslím to naprosto vážně, jako že se Solar jmenuju,“ zvedl Jiří dva prsty k přísaze.
„Tak to jsem na tebe opravdu zvědavej.“

Pokus
Jiří Solar obraz dokončil za necelé tři měsíce. Žena s dítětem kráčejí polní cestou
k městu, na obloze černé siluety bombardovacích letadel, nad městem se vznáší kouř.
Parafráze známého Čapkova protiválečného plátna. Obraz o rozměru 100 x 70 cm
byl signován iniciálami J. Č. umně zakomponovanými do lučních travin, stejně jako
vročení 37.
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Karel si obraz zblízka prohlížel a nevěřil svým očím. Všechno vypadalo naprosto
dokonale. Barva zatvrdlá, popraskaná a vyšisovaná jako by obraz visel celá desetiletí na
světle. Rám s věkovitou patinou a oprýskanou politurou. Všechno, jak má být, úžasné!
„Jak jsi to, člověče, dokázal?“ udiveně se zeptal Karel.
„Jednoduše, použil jsem dědovo plátno, barvy a starý rám. Obraz jsem potom
za určité teploty opatrně upekl v troubě a ovinul kolem roury od kamen, aby barvy
popraskaly. Vetřel jsem do prasklin prach z půdy, a pak jsem plátno čtrnáct dní
intenzivně osvětloval soluxem, aby barvy trochu zašly. Použil jsem ještě pár dalších
fint, ale ty si s dovolením nechám pro sebe. Jisté je jedno – máš před sebou originál
Josefa Čapka.“
„A jak to chceš dokázat?“
„Uvidíš.“
Týden nato přinesl Jiří Solar zabalený obraz do jedné významné pražské galerie,
jejíž jméno si s dovolením nechám pro sebe. Nazvěme ji nějak neutrálně, třeba Galerie
Art. Galerista si obraz pečlivě prohlížel. Hleděl nedůvěřivě střídavě na plátno a na
ďábelskou tvář Jiřího Solara.
„To je zvláštní,” řekl po chvíli. „Myslel jsem, že Čapkovo dílo je beze zbytku katalogizováno, ale tenhle obraz neznám. Vypadá to jako jedno z jeho protiválečných
děl. Kde jste k němu přišel?“
„Je to rodinná památka po dědovi,“ vysvětloval Jiří. „Děda byl malíř a pohyboval se
v okruhu bratří Čapků. Josef mu údajně ten obraz daroval. Já bych ho rád prodal, ale
mám přece jenom pochyby o pravosti té rodinné legendy. Mohli byste na něj nechat
udělat podrobný znalecký posudek?“
„Samozřejmě,“ ujistil Solara galerista. „My zkoumáme pravost všech obrazů, které
nabízíme k prodeji. Na neznámá díla známých mistrů si dáváme obzvláště pozor.
Chcete tady pak ten obraz nechat do aukce?“
Jiří chvíli přemýšlel, a potom přitakal:
„Ano, nechám vám ho. Vyvolávací cenu stanovte podle posudku, pak se dohodneme, jestli je přiměřená. A posudek pravosti díla mi prosím pošlete.“

T extáž
„Spolehněte se,“ řekl galerista. Zapsal si Solarovu adresu, vypsal potvrzení o převzetí
obrazu a přes výkladní skříň se díval za odcházejícím majitelem neznámého Čapkova
obrazu, dokud Solar nezmizel v davu turistů.

Posudek
Nastaly dlouhé dny a týdny napjatého čekání. Jiří už se chystal volat do galerie, co že
se s jeho obrazem děje. Dám jim ještě týden, pomyslel si, a musel se usmát, protože
si vzpomněl na Kodetova slova z Pelíšků Dávám bolševikovi rok! Ale doporučený
dopis přišel hned další den. Jiří podepsal promoklé doručovatelce doručenku a hned
volal Karlovi:
„Tak je to tady, přišlo to. Večer se sejdeme U čápa a otevřeme to společně.“
Byl všední den a ve starobylé hospodě U čápa bylo poloprázdno. Karel s Jiřím seděli
vzadu u dubového stolu s rohovou lavicí. Upíjeli dobře vychlazenou plzeň a Jiří položil
na stůl neotevřený dopis. Chvíli na něj mlčky hleděli. Copak v něm asi stojí? Pak Jiří
Solar dopis otevřel, přelétl ho očima a bez mrknutí oka nahlas četl:
Vážený pane, znalecká komise posoudila předmětný obraz z těchto hledisek… Za
prvé… za druhé… blablabla
Na základě posouzených skutečností komise jednomyslně konstatovala, že obraz je
kopií, respektive variací na čapkovské téma. Litujeme, že vám nemůžeme podat příznivější zprávu a jsme s pozdravem.
P.S.:
Obraz si laskavě vyzvedněte do jednoho měsíce od obdržení této zprávy.

Také Karel se zhluboka napil. Nebyl schopen kloudného slova, jenom zmateně
vydechl:
„Ty vole…“
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Na základě posouzených skutečností komise jednomyslně konstatovala, že obraz je
originálním dílem Josefa Čapka. Na Vaši žádost bude naší aukční síní vydražen ve veřejné
aukci s vyvolávací cenou 930 tisíc korun českých.
S pozdravem…

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

Jiří dočetl, zhluboka se napil a odložil dopis na stůl.
„Vidíš, co jsem ti říkal,“ ozval se Karel a soucitně na Jiřího pohlédl. „Kampak na
ty dnešní spektrometry, rentgeny, ultrazvuk. Dneska už je padělatelům odzvoněno.“
Sebral ze stolu dopis a začetl se. Pak nechápavě zvedl zrak a podíval se na Solara, jehož
divokou tvář zjemňoval potutelný úsměv. V závěru dopisu stálo:

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

Co teď?
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Jiří Solar seděl doma u kávy a myšlenky mu kroužily hlavou jako hejno supů. Necítil
se dobře. Nějak se nemohl smířit s tím, že se stal tvůrcem objektivní reality. Copak
jsem nějakej pánbůh? Šlo přece jenom o stavovskou hrdost! Jenom jsem si chtěl něco
dokázat. A teď jsem se vinou umění zločinu stal zločincem umění! Asi jsem to udělal
blbě, ale tohle jsem přece nechtěl! Nechci žít s vědomím, že jsem podvodník, za to
mi žádné peníze nestojí. Mám výtvarné umění příliš rád na to, abych ho zapleveloval
sebelepšími padělky. Tohle ne, to rozhodně ne…
Myšlenky se mu honily hlavou i v posteli za nekonečně dlouhé bezesné noci…
Tři dny nato vstoupil do Galerie Art.
„Přicházím s takovou krajně neobvyklou záležitostí,“ nejistě oslovil muže za proskleným pultem.
„Však ano, proto si vás pamatuji, pane Solare. Prodávat obraz Josefa Čapka je
opravdu krajně neobvyklá záležitost.“
„A o to právě jde,“ lezlo ze Solara jako z chlupaté deky. „Ten Čapkův obraz nemaloval Josef Čapek, ale já. Víte, šlo o takový nedomyšlený pokus něco si dokázat, nebo
o sázku, chcete-li…“
„Počkejte, to si ze mě děláte srandu?“ Galerista hleděl na Solara nechápavýma očima. „Nebo jste se snad zbláznil? Ten obraz jsme nechali opravdu pečlivě prozkoumat.
Je to nade vši pochybnost originál, o tom není sporu!“
„Není to originál, přece vám říkám, jak se věci mají, ten obraz jsem maloval těmahle
rukama,“ trval na svém Solar a obrátil ruce dlaněmi vzhůru. Galerista na něj upřeně
hleděl a pak začal rudnout ve tváři:
„Podívejte se, pane Solare. Já nevím, o co vám jde. Jestli se chcete pobavit na můj
účet… nebo na účet znalecké komise… Nebo jestli se chcete přiživovat na jméně
Josefa Čapka… Nevím… Jediné, co vím, že obraz je originál. Taky vím, že dražba se
koná příští týden. Taky vím, že dražební katalogy byly rozeslány všem mecenášům
a sběratelům umění. Na toho Čapka máme zatím sedm zájemců, pět z nich už složilo
dražební jistotu. A vy přijdete s takovou nehorázností! Jak chcete dokázat, že jste ten
obraz maloval vy, když je doloženo znaleckým posudkem, že jde o Čapkovu práci?
Jak chcete dokázat, že to není Čapkovo dílo?“
„No právě, nemůžu přece dokázat, že něco není. Ten obraz jsem maloval já, co
chcete slyšet víc?“
Galerista tvrdě pohlédl Solarovi do očí a pak řekl chladně, velmi chladně:
„Já nevím, o co vám jde, pane Solare. Takže od vás nechci slyšet už vůbec nic.“ Obrátil se
k malíři zády na znamení, že záležitost je uzavřena. Pak se zarazil, otočil se zpět a řekl:
„Vlastně přece jenom něco chci. Číslo vašeho bankovního účtu, abychom měli
kam poslat výtěžek z prodeje toho Čapka.“

T extáž

Už jsem tu dlouho

----------------------------
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Přejeli most přes řeku, u prodejny odbočili na úzkou asfaltku, minuli bytovku, několik
starších chalup a zjistili, že se vrátili k řece. Vpravo byla brána dokořán, uprostřed
zahrady s ovocnými stromy stál patrový domek. Plavovlasá inspektorka pootočila
hlavu. „Zaparkujte tady,“ předešel otázce kriminální komisař Bém. Opustil vozidlo
a očima přeběhl prostor kolem stavení. Plot u řeky lemovaly skupinky mladých
smrků, dále byly letité listnáče. Za domem se zahrada svažovala k plotům okolních
pozemků. Od chalupy, kde se šouraly slepice pod dohledem statného kohouta, byl
jen kousek k rozestavěnému domu s dosud nepokrytým krovem. Bylo jasné, že se zde
staví s ohledem na možné rozvodnění řeky. Na schodišti se objevil mladý strážmistr
a zvedl ruku ke štítku čepice. „Co pro nás máte?“ uťal ho Bém, nesnášel tyto křečovitosti už od dob vojenské služby.
„Mrtvý je Antonín Machata starší, pětasedmdesát let. Našla ho manželka jeho
syna krátce po osmnácté hodině. Bylo jí divné, že nejde k večeři. Přijeli jsme, zjistili
základní údaje, zajistili místo činu a…“
„Zbytek později.“ Při výstupu ke dveřím Béma napadlo. V zimě to musí být o hubu!
„Už jsou tady,“ utrousil k někomu nadstrážmistr, vyšel ze dveří na konci chodby
a vyrazil jim vstříc. Vpravo byla schodiště do poschodí a dolů do suterénu, vlevo
za nějakou skříní prosklené dveře. „Předveďte nám mrtvého,“ požádal Bém. Policista otevřel do pokojíku jako nudle, odhadem sotva 3 x 5 metrů. Proti dveřím
okno k řece, vlevo s výhledem k bráně. Při stěnách tmavá nábytková stěna, postel,
knihovna, stolek s televizí a další knihovna, uprostřed nízký stůl a jediné křeslo.
Tam někdo ležel. Spočíval obličejem k podlaze, hrudí trochu natočený na bok, světlý
koberec pod ním nasákl krví, obě nohy pokrčené, jako by se chystal vstát a něco ho
zastavilo, ale nepřevrátilo na záda. Jednoznačně cizí zavinění! Zapsal si do paměti
polohu křesla, věcí na stolku. „Mirku, udělej, co je třeba,“ oslovil technika a pro
inspektora Málka dodal: „Františku, buď mu k ruce. S kolegyní vyslechneme paní
domu.“

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

MILAN DUŠEK
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***
Klouby prstů klepl na dveře, otevřel. Žena na rohové sedací soupravě, blondýnka
s nepřehlédnutelnými ňadry, zvedla hlavu a dlouhé vlasy se jí zavlnily. „Paní Machatová, jsem kriminální komisař Bém. Je se mnou inspektorka Dudová. Chápu, že je to
pro vás těžká situace, ale jde o čas. Jste schopná nám poskytnout základní informace?“
Když kývla, přidal: „Víme, že jde o vašeho tchána. Kde je váš manžel?“
„V práci. Už jsem mu volala, měl by se objevit každou chvíli.“
„Kdo ještě žije v domě?“
„Dcery. Osmnáctiletá Majka a Aneta. Majka je někde u kamarádky. Aneta studuje
v Brně, jezdí domů v pátek. Chcete, aby přijela dřív?“
„Promluvíme s ní v pátek.“
„Přece si nemyslíte, že s tím holky můžou mít něco společného.“
„Nejlepší asi bude, když nám řeknete, jak jste tchána našla a co si o tom myslíte,“
navrhl Bém, když zaznamenal, že se chystá k další podrážděné otázce. Vzdorně mlče
la, ale nepospíchal a dal inspektorce očima najevo, aby tak činila také. Machatová
znejistěla. Chvíli shlížela na ruce v klíně, než promluvila. Zpočátku váhavě jako by
hledala slova, ale vzápětí jako by to chtěla mít už za sebou. Znepokojilo ji, že se tchán
neobjevil, akurátně dodržoval čas jídla. Snídaně v sedm, oběd v jednu, večeře v šest.
Obědy připravovala ona, vařila na několik dní, aby si jídlo mohl ohřát v mikrovlnce.
Jako dnes. Přišla ze směny v nemocnici po třetí, stavila se ještě nakoupit. Mračil se,
když nebylo jídlo včas. Nestěžoval si manželovi, ten by se jí zastal. Zaměstnání, pak ještě
doma, má toho požehnaně… Nepřerušovali ji, přestože se nabízely doplňkové otázky.
Líčila, jak zaklepala a tchán nijak nereagoval. Nakoukla dovnitř, nikde ho neviděla.
Naproti na záchodě nebyl. Teprve, když vešla do pokoje, uviděla ho u křesla. Přemítala,
co podniknout. Byl mrtvý, při takové ztrátě krve to ani jinak nemohlo být, je přece
zdravotní sestra. Zpráva manželovi spadla do schránky jeho mobilu. Vyťukala 158.
Nahlédl nadstrážmistr a oznámil, že dorazil doktor. Bém svěřil Machatovou
inspektorce a vyšel do chodby. Vašátko stál při otevřených dveřích do pokoje, kde
sbíral důkazy Vaňura. Sotva se pozdravili, doktor utrousil: „Už jste mi scházel, Béme.“
„Že jste nezavolal…“ pousmál se komisař.
„Až tak moc se mi nestýskalo. Jak dlouho se tam bude ještě producírovat?“
Tak dlouho, jak bude třeba! chtělo se Bémovi odseknout, ale nahlas řekl: „Jsou tu
stísněné prostory, jak ostatně vidíte sám.“
„Nemáte to taky lehké,“ konstatoval smířlivým tónem Vašátko a začal o smůle
Klokanů, kterým klepe na dveře druhá liga. V tu chvíli se zvenčí ozval motor auta.
Vzápětí se rozlétly domovní dveře a do chodby se vhrnul muž robustní postavy,
z krátce přistřižených vlasů mu na temeni prosvítala pleš. Mladý policista se ho snažil
zadržet, ale sveřepě se tvářící pětačtyřicátník vybuchl: „Přijedu a nějakej auťák mně
brání, abych moh zajet do garáže. Do svý!“ zdůraznil. Po nádechu pokračoval: „Aby
bylo jasný, jsem tady doma! A nenechám se buzerovat nějakým zelenáčem.“

T extáž
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Další výbuch vzteku následoval, když zjistil, že žena ve svém rozpoložení mobil
vypnula. Vypadalo to, že ji zpolíčkuje. Ale vzápětí se skoro omlouval. Bémovi bylo
jasné, že je nutné, aby ho měli pod kontrolou. Pozval dovnitř Málka a Dudovou poslal
s Machatou do kuchyně.
„Jak tak na vás koukám, asi mě podezříváte. Zapomeňte na to. Já mu nic udělat
nemoh, odjíždím ráno před pátou,“ spustil Machata, aniž by čekal na otázku. Kriminalisté na sebe pohlédli, reakce syna mrtvého jim připadala přinejmenším podivná.
„Jsme teprve na začátku, seznamujeme se s prostředím, v němž váš otec žil.
A nemáme ve zvyku vyslovovat spekulace. Pokud mám reagovat na to, co jste vyslovil, nemohu kývnout ani odmítnout. Nebo jste se s otcem nesnášel tak, že byste se
ho chtěl zbavit?“
„Sakra!“ zavrčel Machata. Nejspíš mu došlo, že si naběhl na vlastní smeč. „Samo
zřejmě, že ne. I když… V poslední době s ním bylo těžký vyjít. Byl děsně roztržitej,
někdy úplně mimo. A začal bejt nepořádnej. Manželka si věčně stěžovala, že po něm
musí uklízet. Když jsem mu to vytýkal, tvářil se ukřivděně.“
„Jak dlouho u vás je?“
„Čtvrtej rok. Když se rozved s mámou, prodal barák a nastěhoval se k jedný
ženský. Ta ho jenom využívala. Za dva roky prodala byt a vypařila se. Táta chtěl jít
do penzionu pro důchodce, ale tam je dlouhej pořadník. Tak jsem ho přestěhoval
k sobě. Přispívá nám, kde je třeba, ale… Nejspíš se mu zhoršil zrak, řek jsem, aby
nosil brejle, jenomže on…“ teatrálně zavzdychal. Snažili se získat co nejucelenější
obraz pobytu pětasedmdesátiletého otce u syna a jeho sžívání s rodinou, ale stále jako
by jim něco podstatného unikalo. Když dospěli k otázce, co si myslí o tom, co se otci
stalo, potřásal hlavou a škubal rameny. S kým se stýkal? Kam chodil? Navštěvoval
ho někdo? Z toho, co vyslechli, se jim nebožtík jevil jako zatvrzelý samotář, věčně
zahleděný do svých knížek, měl jich plnou knihovnu. Když se k nim stěhoval, mluvil
o vycházkách do okolí, ale syn nepamatoval, že by kdy někam šel. Pozvánky na setkání
důchodců nalézal v papírech na podpal v kotelně. Návštěvy neměl, nechyběly mu.
Vylezl z toho svého doupěte jenom na jídlo, a když si šel na břeh řeky zakouřit. Syna
rozčilovalo, že házel špačky do plastové popelnice ještě žhavé, jednou to chytlo a musel
hasit.

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

„Uklidněte se, pane Machato.“
„Jak mám bejt klidnej, když najdu v mobilu zprávu, že je táta mrtvej. Zvoním
sem a nic. Kde je manželka? Snad to nevodskákala i vona.“ Bez ohledu na ujištění,
že je paní v pořádku, zesílil hlas. „Jo? A kdo jste vlastně vy?“ Stočil zrak na Vašátka, který se postavil tak, aby mu zakryl výhled do pokoje. Bém se představil, vzal
Machatu za loket a směroval ho do obýváku, ale pořízek se mu vyškubl. „Chci vidět
tátu!“
„Chápu vás, ale lituji, jeho pokoj je místem činu.“
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***
Vaňura se opíral o zábradlí a pokuřoval. „Kudla bohužel nikde. Od začátku mi poloha
těla připadala nepřirozená. Vrah ho musel trochu překroutit, aby z něj snadněji vytáhl
nůž. Předpokládám, že starý Machata seděl v křesle a četl. Toho, kdo vstoupil, mohl
znát, ale netušil, co se mu chystá provést. Možná odložil knížku na stolek a zvedal se,
aby mu podal ruku. A víc už nestihl. Nebo máš jiný názor, šéfe?“
„Ve prospěch tvé dedukce vypovídá rozevřená knížka odložená stránkami na
desku, ale i posunuté křeslo.“
„Vytáhli jste něco ze syna a jeho paničky?“
„Nic, čeho by se dalo chytit, pokud jde o pachatele. Starý Machata si zřejmě žil po
svém a nehodlal se nikomu přizpůsobovat. Co otisky?“
„Pouze starého pána.“ Technik si hrábl do vlasů. „Proč Machatová nic neslyšela?“
„Údajně se vrátila domů až po třetí odpolední. V každém případě se pachatel
v domě musel vyznat, takže může jít i o známého. Ale vyloučit domácí zatím nemůžeme. Dost záleží na doktorovi, jak odhadne čas smrti. Třeba to měl za sebou, ještě
než Machatová přišla.“
Bém zastihl doktora už bez rukavic na jedno použití, právě zaklapl koženou brašnu.
„Už jsem vás chtěl zavolat. Bodnutí bylo provedeno velkou silou. Čepel pronikla mezi
žebry, přeťala aortu, neměl šanci přežít, ani kdyby ho našli dřív. Takové krvácení se
nedá provizorně zastavit. Jinak na těle nejsou žádné známky násilí. Asi vás bude
zajímat doba smrti. Předběžně ji odhaduji asi tak na šest hodin, plus minus hodina.
Pitva může být přesnější.“
„Díky za spolupráci, doktore,“ rozloučil se Bém s Vašátkem na schodech. „Macha
tová příchod vraha nemohla zaznamenat, pravděpodobně tu byl hodinu dvě před jejím
návratem,“ utrousil komisař k technikovi, který kouřil už druhou cigaretu.
***
Bém vstoupil do obýváku a málem se srazil s Málkem, který mlčky přihlížel tomu, co
se odehrávalo na sedací soupravě, kde Machata cosi šeptal manželce a z výrazu jeho
obličeje bylo patrno, že jí něco vyčítá. Tvářila se zkroušeně, ale náhle jako by si řekla:
Dost! Manžel byl jejím výpadem tak zaskočen, že se zaklonil, pak dokonce vyskočil,
jako by se obával, že ho udeří. „Co zase chcete?“ zavrčel na kriminalisty.
„Potřebujeme klíč od pokoje vašeho otce.“
„Ani nevím, jestli nějaký je,“ mračil se. „Zamykáme jen dveře ven. Na noc.“
„Možná jste usnadnili, co se stalo. Nehledě na soukromí vašeho otce…“
„Co je to za blbost?“ přešel do útoku. „Kdo k němu šel, musel zaklepat. Pokud vím,
všichni to dodržovali. A slíbil jste, že mně tátu ukážete…“ obrátil list.
„Až přijedou pro tělo. Na místo činu vás nemohu pustit. Co ten klíč?“
„Mrknu se po něm, ale moc s ním nepočítejte.“ Třískl dveřmi, až zadrnčely skle
něné výplně.
„To je dáreček, co?“

T extáž
„Pes, který štěká, nekouše.“
„Jenom aby to platilo i v jeho případě,“ utrousil Málek, když se objevil Machata
s klíčem. „Zavolal jsem Majce a nařídil jí, aby naklusala.“ I tohle svědčilo o tom, že
má rád všechno pod kontrolou.
***
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Když se vrátili z nepříliš úspěšného obcházení sousedů, odjeli. Deset minut po
návratu do policejní budovy na nábřeží řeky, usedli v kanceláři kriminálního komisaře
k poradě, která měla vytyčit úkoly pro další vyšetřování. V úvodu Bém stručně charakterizoval situaci, rozebral průběh výslechu Machatové, manžela i mladší dcery.
Jestliže ty s dospělými přinesly pouze náznaky toho, v jakém prostředí senior žil,
rozhovor s dívkou ledacos osvětlil, všechno dohromady ukazuje, že pokud původní
přesun k Machatovým byl aktem spontánním, postupně se senior stal přítěží. Možná
je začalo mrzet, že se ho ujali, a mohli přemýšlet, jak se břímě zbavit. „Tím nemám
v úmyslu naznačovat, že by si třeba syn řekl, že toho už bylo dost, i když jsou jisté
náznaky. Je výbušné povahy, kdo s ním měl konflikt, jako třeba soused Čvančara, který
staví na sousedním pozemku, vyhýbal se mu. Syna prostě zatím nemůžeme vyloučit.
Pak je tu strejda Pajchl z Rázové kterému si Majka opakovaně stěžovala, když ji otec
nepřiměřeně ‚vychovával‘. Netajila, že od dědy dostávala i finanční dárky k svátkům,
narozeninám a za výsledky ve škole. Slíbil, že jí dá na moped, ale otec prohlásil, aby
na motocykl zapomněla, že jsou peníze zapotřebí na důležitější věci. Hned ráno se
sebrala a odjela stopem do Rázové, postěžovat si strejdovi.“ Bém připomněl, že většina násilných činů se odehraje v úzkém kruhu kolem oběti, ve zdánlivě ideálních
vztazích se často skrývají vztahy komplikované, míra náklonnosti vychází z životní
reality. Z náklonnosti se může rychle vyklubat nepřátelství a vyvrcholit v nenávist.
V rodině Machatových může jít pouze o problémy etického rázu. V každém případě

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

Přijelo auto pohřebáků. Bém s nimi promluvil, vysvětlil jim, co od nich potřebuje.
Uloží tělo na nosítka, zakryjí mrtvého až po krk a mimo pokoj umožní, aby mrtvého
viděli syn s manželkou. Když nosítka vynesli do chodby, Bém znovu otočil klíčem
a vyzval Málka, aby přivedl snachu a Machatu. Přišel jen on. „Omluvte ji, chce si ho
pamatovat, jaký byl zaživa.“ Zadíval se do vrásčitého obličeje otce, nepohnul ani brvou,
oči zůstaly suché. Jaký byl tvůj skutečný vztah k němu? táhlo Bémovi hlavou a jistě ne
pouze jemu. Odjezdu černého auta přihlíželi pouze kriminalisté. Ani ne minutu poté,
co jim zmizelo z očí, projela bránou cyklistka v halence pomerančové barvy a odvážné
minisukni. Seskočila z kola, mrskla ho do trávy a zamířila ke skupince kriminalistů.
„Dobrý den,“ vyhrkla a chvíli jí trvalo, než nabrala dech. „Tak je to pravda. Myslela
jsem, že táta má zase svůj den.“ Na otázku, zda je Majka, přikývla a prameny vlasů jí
zastínily obličej. Navyklým pohybem ruky si je odstranila. „Chcete se mnou mluvit?
Musíte počkat, až nahlásím příchod, nebo bude mazec.“
„Nebude,“ pousmál se Bém. „Rodiče vědí, že na vás čekáme.“
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zatím nevědí tolik, aby mohli uvažovat o případném motivu, natož o konkrétním
pachateli. „A teď k zítřku: Je třeba pečlivě ověřit alibi Machaty na inkriminované
hodiny přímo v podniku. To samé provést u manželky. Výrok doktora o značné síle,
která k bodnutí musela být vynaložena, hovoří sice v její prospěch, ale jako zdravotní
sestra by jistě věděla, jak se snadno dostat mezi žebra. Provede František a Voldán.
Pokud jde o Majku, nebude na škodu navštívit její kamarádku. Tu si vezměte vy,
kolegyně,“ podíval se na inspektorku. „Pak je nutné promluvit s tím strejdou Pajchlem z Rázové, tam zajedeš ty, Karle. Na devátou jsem pozval Machatu s manželkou
a ne pouze k podpisu včerejších výpovědí. Mirku, zmínil ses o nějaké kazetě, mrkni na ni. Hodilo by se nám něco, čím by se na ně dalo přitlačit,“ rozděloval úkoly
komisař.
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***
Z ranní svodky nevyplynulo nic pro kriminálku, mohli se zabývat poslechem kazety,
kterou evidentně nahrál Machata senior. V podstatě šlo o záznam hádky se synem,
který mu vyčetl, že neplní, co slíbil. Opakovaně zjistil, že se nepřezul, když šel kouřit,
zůstávají po něm skvrny na dlaždicích, když přenáší kafe k sobě, na lince v kuchyni
často leží nůž zapatlaný od másla, zanechává v umyvadle skvrny po pastě na zuby,
co si pomyslí člověk, který k nim přijde na návštěvu? Zatímco syn vztekle hulákal
a používal vulgarity, starý pán odpovídal zajíkavě, nabízela se myšlenka, že zahořkle
a zklamaně, s vědomím, že přestěhováním k synovi učinil na sklonku svého života
chybu.
Machata proti nim usedl s výrazem, že bude čelit čemukoliv, ale už během poslechu nahrávky jeho sebevědomí dostávalo trhliny. „Nesnášel jsem, když pořád jenom
sliboval. Copak je tak těžké plnit základní věci?“ vysoukal ze sebe chraplavě.
„Lidem ve vyšším věku se stává, že mají výpadky paměti,“ poznamenal Málek.
„V tomhle jste vedle. Má… měl přímo sloní paměť. Dělal to schválně, aby mě
vyprovokoval. Museli byste ho znát v době, kdy jsem byl kluk. Fackoval mě pro každou
blbost. A víte proč? Chtěl mít doma všechno pod kontrolou.“
Že by to tátovi vracel i s úroky? napadlo Béma.
***
Krátce před čtvrtou se sešli znovu. Bém úvodem sdělil informace z pitvy Machaty
seniora. Doktor Vašátko setrval na předběžně odhadnuté době smrti – šest hodin.
Krátce se zmínil o výslechu manželů Machatových a pak si vyslechli záznam nahrávky.
Tváře se zasmušily, oči opanoval úžas. „Je normální?“ vyhrkl inspektor Pecka. Mladý
Voldán se chtěl přidat, ale Bém ho umlčel gestem ruky. „Františku, přehraj zbytek.“
„A tomuhle máme věřit?“ hlesl Voldán. „Přece mu nespolkneme takový přemet?“
„Z praxe vím, že podobný psychický teror se vyskytuje i v rodinách, které na první
pohled vypadají bezproblémově. Z pohledu rodičů i potomků,“ ujal se slova Bém.
„Navzdory tomu, jak to vypadá, se mi nechce uvěřit, že by to mělo přímou spojitost
se smrtí Machaty seniora. Co jste zjistili, Františku?“

T extáž
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Dvacetiletá Aneta byla mladším vydáním své matky, její obličej signalizoval, že už
dobře ví, co obnáší život. Sotva Bém zmínil dědu, zalesklo se jí vlhce v očích. „Když se
nastěhoval, vypadalo to pohodově, dokonce i ty tátovy drsnosti, jako by se obrousily.
S Majkou jsme byly často u dědy a poslouchaly jeho historky. Půjčovala jsem si od
něj knížky. Ale pak se to tátovi přestalo líbit a napomínal nás, abychom se věnovaly
učení a pomáhaly mamce. Jednou jsem zaslechla, jak na dědu křičí, že u nás nebude
zavádět pořádky, co panovaly u nich doma, když byl kluk. Po tom výstupu se děda stáhl.
Nemohla jsem přijít na to, co za tím vězí. Konfliktů přibývalo. Táta chodil za dědou
jako stín, ale většinu toho, co mu vyčítal, dělal sám. Kdybyste věděli, jak jsem se těšila
do Brna, a jak jsem nerada jezdila domů na víkendy. Jak mě strašilo to dědovo: Už
jsem tady dlouho,“ vzdychla. „U mámy mě mrzelo, že se tátovi nedokáže vzepřít, ale
pak… Nejsem si jistá, jestli je správné, že o rodičích říkám takové věci, ale vzhledem
k tomu, co se stalo dědovi… Náhodou jsem zaslechla mamku, jak našeptává tátovi,
že by měl dědu umístit v domově. Za týden jsem přijela odhodlaná, že jí naservíruju,
co si o tom myslím. Otevřela jsem do obýváku a na sedačce se muchlovala s cizím
mužským. Zrudla a rozkřikla se, proč jsem nezaklepala. Přišla za mnou nahoru
a snažila se mi namluvit, že jsem si to špatně vysvětlila.“
„Má ten dotyčný jméno?“
„Libor Janeba. Nejhorší na tom je, že kamarádí s tátou.

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

„Na oddělení, kde slouží Machatová, měli po třinácté hodině příjem z dopravní
nehody, nemohla odejít. Odpíchla ve 14. 20. Hovořil jsem s její kolegyní, odcházely
společně. Nikdy si údajně nepostěžovala, že by měla problémy s tchánem.“
„Machata je zaměstnán jako garážmistr u dopravní firmy Šolfa a syn,“ navázal
Voldán. „Prokazatelně se zabýval kontrolou kamionu, který odjížděl do Rakouska.
Několik svědků bylo u toho, když zjistil, že má v mobilu zprávu od manželky, a opakovaně se s ní snažil navázat kontakt. Zvykli si, že je cholerik. Když mu bouchnou
saze, prostě nereagují.“
„Lídu Vackovou jsem si vyzvedla během vyučování v gymnáziu,“ řekla Dudová.
„Potvrdila, že šly k nim hned ze školy. Probíraly holčičí věci, prostě kluky. Pak zavolal
Majčin otec. To zase bude tóčo, utrousila prý Majka a vypůjčila si od Lídy kolo. Často
se svěřovala, že je to doma k nevydržení, že ji otec nebere jako dospělou.“
„Vojtěch Pajchl už na první pohled nevzbuzuje důvěru. Přes dveře mi sdělil, že
nemá náladu, a tak jsem mu pohrozil, že si ho vezmu k nám. Jeho maskáče už dlouho
neviděly pračku, odér špíny a chlastu by probral i mrtvého, mžoural, vrávoral, měl
problém s artikulací. O Machatovi prohlásil, ať mu toho magora nepřipomínám, že
patří do cvokhausu a že jeho sestra zešílela, když si ho vzala. Na místní služebně mi
předvedli Pajchlův trestní rejstřík. Krádeže, narušování sousedských vztahů, rvačky
v hospodě, řízení v opilosti, potyčka s policejní hlídkou. Má za sebou tři tresty. Jestli
by byl schopen zabít? Vyloučit to nejde.“

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

„Takové věci se prostě stávají. Co mi řeknete o strejdovi Pajchlovi?“
„Vojtěch k nám dřív jezdil často, hlavně si půjčovat peníze. Ale pak se porafal
s tátou. Tehdy jsem o něm věděla pouze to, co mi řekl sám. Na gymplu jsem měla
spolužáka z Rázové. Kulila jsem oči, když mi prozradil, co je Vojtěch zač. Ale jestli si
myslíte, že to mohl udělat dědovi on, pletete se.“
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Navštívili Janebu. Už několik let byl rozvedený a jeho malý byt na první pohled
nasvědčoval, že má vyšší cíle než jiní smrtelníci. Všude ležely stohy výtisků jeho básnické sbírky, pokryté vrstvou prachu. Stačilo několik otázek a jeho fasáda bohéma se
zbortila. Pobledlý a rozklepaný spustil: „Nebylo to z mé hlavy. Machatá přišla s tím,
že někdo poslal manželovi esemesku, že ho podvádí. A že ji určitě poslal tchán. Jestli
jí ho nezbavím, nemůžeme pokračovat… Co jsem měl dělat, když ji šíleně miluju?
A je moje múza.“

Tomáš Komínek - Bad girl
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Samotářští psi

----------------------------
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FRANTIŠEK UHER

Ochotně lidem pomáhal. Nejraději od něčeho.
Žil s přesvědčením, že život nezná spravedlnost, někdo nemá nic, jiný nad míru.
S dobrovolností bohatců se počítat nedalo, staral se tedy sám. Respektoval husitskou
zásadu: Na množství nehleďte! Na další pouti se pak často některých odcizených věcí
zbavoval a nechával za sebou zřetelnou stopu. Moudrosti vskutku mnoho nepobral, řídil
se však zásadou, že matkou moudrosti je opatrnost, to se mu vyplácelo. Spoléhat na
jiné a kout s nimi pikle se mu hrubě neosvědčilo. Nahodilí partneři nedbali opatrnosti,
na denním pořádku byly podrazy, proto nestál o společnost. Ve smečce se hlasitě vyje,
ve stádu se hlasitěji bučí, vždycky to však poutá pozornost. Sklony přisvojovat si cizích
věcí měl vrozené. Jeden zdědí poplužní dvůr, druhý vlastnosti. Když opouštěl školní
škamny, byl hrdý na devět ukradených a zničených mobilů, aniž by vzbudil nejmenší
podezření. Vedly ho škodolibost, závist, zlomyslnost. Krást účelně jej naučila babička.
Když se jako žák sedmé třídy v den jejích padesátých narozenin vrátil ze samoobsluhy
s odcizeným máslem, dostalo se mu uznání a výtky, že není důležitý hezký obal, ale
obsah, měl vzít to nejdražší. Podstoupené riziko musí přinášet maximální efekt. Vzal
si to k srdci, ale ještě byl příliš mladý na poznání, že lidé za svoje potomky nenesou
pouze odpovědnost, ale také vinu.
Nerad se vracel do míst, kde za sebou zanechal stopy. Nerad potkával známé tváře,
těm se snažil obloukem vyhnout. Bezděčně se stávali svědky, o které nestál. Nehladověl,
chataři a chalupáři se starali, téměř permanentně však trpěl nouzí o peníze. Když se
mu podařilo sehnat větší množství oběživa u rybníka obleženého vodomilným lidem,
rozhodl se na pár dnů vysadit, odpočinout si. Vzpomněl si na samotu, která ležela
hodně stranou a nevypadala právě navštěvovaně. Jenom zanedbaně. To mu nevadilo, nebyl náročný. Hravě překonal obyčejný zámek. Interiér byl slušně zařízený, ale
zaprášený, všude pavučiny. A nic k jídlu. Zdržel se jen přes noc, aniž by něco odcizil,
pečlivě po sobě uklidil a dveře zase zamkl na dva západy, jeho paklíč a šikovné ruce
si s obyčejným, dávno překonaným zabezpečením objektu hravě poradily.

T extáž

***
Došel k přejezdu přes trať. Orientoval se podle hvězd a zamířil po pražcích k městu.
S tolika penězi si mohl dovolit koupit slušné oblečení a užít si týden dva v civilizaci.
Nikoli Praha, Brno, Plzeň… Tam pasou po imigrantech. Zvolí nějaké středně velké
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***
Noci byly vlahé, rozhodl se přenocovat pod širákem. Kalendář neměl, věděl však, že
je neděle. Rozhodl se, že pokud ráno nikdo nepřijede, aby přiložil ruku k dílu, udělá
to sám. Uvnitř by mohl najít snídani.
Na oblohu naskočila první hvězda, když zaslechl hlasy a smích. Dívčí smích. Naděje na klidnou noc zašla na úbytě. Kletě, kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou…
Objevily se dvě. Vysoká blondýna, o hlavu menší černovláska, podivně oblečené.
Jako kdyby vyrabovaly truhlici po prababičce nebo se vracely z maškarní merendy.
Halasné, rozesmáté. Svět patří nám, takové budily zdání. Žádná úcta k přírodě, pozitivní vztah k lesu. Hrnuly se rovnou ke stavení. Obešly ho, obhlédly. Blondýna někde
vyštrachala krumpáč. Společnými silami vypáčily dveře a vnikly dovnitř. Vzápětí se
otevřela okenice a zakrátko se kouřilo z komína.
Obezřetnost nulová, Pavel Neklan jen zakroutil hlavou. Převahou jednoho hlasu
zavrhl myšlenku, že by se mohl k děvčatům připojit. Inu, samotářský pes! Ke stavení.
se vydal až po setmění. Nahlédl nedovřeným oknem. Na stole čadila petrolejka, zřejmě
s ní nedovedly zacházet. Místnost se napůl změnila ve skladiště materiálu. Na stole se
povalovaly zbytky jídla, stály tam hrnky a prázdná lahev tuzemáku značky Božkov.
Napůl svlečené dívky ležely na široké válendě a znaveně kouřily neuměle smotané
cigarety. Ucítil charakteristickou vůni. Nebo pach. Jak pro koho. Jednou se nechal
přesvědčit, ale mohl mít z marihuany smrt. Těšilo jej vědomí, že dívky brzy odpadnou
a kocour bude mít pré. Možná daly za marjánku poslední koruny, ale logičtější byl opak.
Čekal dvě hodiny. Slabé mihotavé světlo zhaslo. Dívky o půl hodiny později.
Pootevřenými dveřmi se prosmykl dovnitř. Když se vracel do civilizace, tentokrát
po cestách, svět mu ležel u nohou. Připadal si jako Kolumbus potom, co objevil Ameriku a vracel se ke španělským břehům s bohatou kořistí. Úlovek předčil očekávání,
šedesát tisícikorun na jedné hromádce zatím viděl pouze v televizi. A co víc, nehrozilo
nebezpečí, že dívky ztrátu peněz ohlásí, určitě si k nim nepomohly poctivě. Sotva je
některá z nich dostala od babičky důchodkyně, aby si přes léto vyhodila z kopýtka.
Když přecházel můstek přes strž skrytou ve tmě hluboko dole, hodil dolů dva páry
dívčího obutí. Škodolibost zase měla navrch. Jako před lety s těmi mobilními telefony
spolužáků. Dokonce se polohlasně zasmál.
Nemohl tušit, že jedna z dívek už žádné boty nepotřebuje.

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

Šel lesem, raději podle cest než po nich, stejně nezahlédl člověka, houbařská sezona ještě nezačala. Když se blížil k vyhlédnuté samotě, zahnal jej do houštiny hluk
nákladního auta. Vracelo se do civilizace. Prázdné. Pochopitelně až na řidiče.
Stavení na samotě se změnilo ve staveniště.
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a relativně klidné město. Mohl by zkusit i cizinu. Třeba Vídeň. Nebo Polsko. Tam prožil
minulou zimu. Jadwiga sice mohla být jeho matkou, ale uměla opatřit oběživo. Téměř
každý den se vracela z trhu s cizí peněženkou. Občanské průkazy, pasy cizinců a jiné
osobní doklady prodávala převaděčům.
Ze vzpomínek jej vytrhl zvukový signál, blížil se k dalšímu přejezdu. Zakrátko
problesklo tmou blikající červené světlo. U závor stálo auto. Postupoval řídkým lesem.
Opatrně, strom od stromu. Vedle auta přešlapovaly dvě postavy.
Stanul jako přimrazený, bylo to policejní auto a dva policisté se družně bavili. Však
široko daleko nebylo živáčka. Zřejmě někoho hledali. Kdepak imigranty! Dvě dívky,
během dne spatřené v okolí, opustily nápravné zařízení bez vědomí kompetentních
osob a na útěku si zřejmě ještě pořádně nadrobily.
Šedesát tisíc, o které je připravil, nemuselo být nutně dominantní příčinou policejních manévrů.
Přiblížil se jediný motorový vůz, podle reglementu zahoukal, minul závory a zapadl do tmy. Signální světlo zhaslo, závory se nehlučně zvedly, policisté nastoupili,
nastartovali, opatrně přejeli koleje a vzdalovali se tempem lenivého hlemýždě.
Usoudil, že nastal čas vyhledat klidnější, hodně vzdálené končiny.
Pavel Neklan, dvaadvacetiletý tulák, pobuda, milenec hvězd.
Kdysi se vloupal do domu přeplněného knihami. Náhodou mu padla do ruky
knížka Milenec hvězd. Její autor byl také tulák. Pobuda. Především pašerák. Jmenoval se Sergiusz Piasecki, a když náhodná policejní razie zahnala Neklana na podzim
z českých Sudlic do polského Kietrzu, přijal to polské jméno za vlastní. Nebudilo
pozornost.
***
„Někam se zašily,“ sdělil ráno inspektor Just.
„Pochopitelně,“ řekl inspektor Čemus, dirigent mordparty, která za kritických situa
cí dostávala k dispozici početný aparát. „Přece nepřenocovaly na nádražní lavičce.“
„S tolika penězi,“ podotkl inspektor Just.
„A se zásobou marihuany,“ doplnil inspektor Čemus. „A to jim možná Láznička
prodal i něco nebezpečnějšího. Nevěřím mu ani slovo, vždycky mlžil jako televizní
zprávy a sotva se kdy polepší.“
Na stopu hledaných útěkářek přivedl policii několikrát vyšetřovaný a jednou
trestaný prodavač narkotik Adam Běda, poslední a nejzranitelnější článek řetězu.
Neprozřetelně zkusil štěstí ve venkovské hospodě, u mladičké šenkýřky však nenašel
pochopení. Pravidelně zásobovala několik lidí pervitinem, získaným ze spolehlivého
zdroje, Adama Bědu považovala za nastrčeného provokatéra. Přivolala pár chlapů
z výčepu a policii.
Adam Běda ještě disponoval několika hrstmi marihuanových cigaret a značnou
hotovostí. Bez váhání shodil dvě dívky, které nakoupily za deset tisíc. Dlouhodobé
klienty neprozradil, uškodil by i sám sobě.

T extáž
„Slečinky se napakovaly! S takovou forotou vydrží přes celé léto,“ poznamenal
s křivým pousmáním, vždycky se smál jen polovinou úst, druhá zůstávala nehybná
následkem úrazu při dopravní nehodě, která jej připravila o rodiče, většinu zubů
a dva prsty na pravé ruce.
Netušil, jakou pravdu vyslovil. Netušili to ani kriminalisté.
Podle otisků prstů věděli, že útěkářky vnikly před třemi dny do zdánlivě opuštěného
domku na periferii. Navečer vyšla železničářka, která na blízké zastávce nastoupila do
vlaku. Sotva padla deštivá tma, vnikly do domku. Zaslechly hudbu. Rachmaninova,
což samozřejmě nepoznaly. V domnění, že žena zapomněla vypnout rádio, vstoupily
do pokoje. V křesle seděl potmě muž. Nepotřeboval světlo, protože byl dvacet roků
nevidomý. Dívky si nepovšimly bílé hole, kterou měl po ruce.
„Co tady děláte?“ pronesl lehce nejistě. „Kdo jste? Co chcete?“
„Hádej, vole,“ pravila blondýna, chopila se vázy stojící na stole a udeřila. Následně
ještě jednou.
Mrtvého otce našla průvodčí dalšího dne před polednem a teprve o čtyřiadvacet
hodin později byla schopná vypovídat. Měla připravené peníze na plastová okna.
Osmdesát tisíc. S jejím přispěním pořídili seznam odcizeného dámského oblečení
a předmětů, které zmizely. Ještě toho dne byly v zastavárně zajištěny zlaté pánské
hodinky a souprava stříbrných příborů. Prodávající černovláska předložila občanský
průkaz, na jehož odcizení majitelka ještě nepřišla. Podoba odpovídala hodně vzdáleně,
ale fotografie na občanských průkazech často připomínají spíš vylovené utopence nebo
masopustní maškarády. Popis prodávající však odpovídal vzhledu jedné z hledaných
uprchlic, v té chvíli již stíhaných pro vraždu.
Vzhledem k surovosti, s jakou si počínaly, byla na místě rozhodná opatření.
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***
Zdánlivě všední den disponoval mimořádnými parametry. Cizinecká policie zadržela
skupinu severoafrických imigrantů. Do cely předběžného zadržení byla umístěna
celostátně hledaná žena, do příslušných zařízení byli dislokováni dva muži, kteří se
vyhýbali nástupu trestu. Rodičům byla vrácena jedenáctiletá dcera, která se po menším
výprasku za krádež peněz z rodinné pokladničky vypravila k dědečkovi do Beskyd.
Dopravní policie zadržela několik řidičů a řidiček, sedících za volantem pod vlivem
narkotik či alkoholu, dvě osoby bez řidičského oprávnění a patnáctiletého mládenečka,

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

***
Jímavé jitro vonící schnoucím senem se probudilo pod modrou oblohou, modrá je
ovšem nejistá barva, před sedmou lilo jako z konve.
Krčil se pod přístřeškem autobusové zastávky a sledoval auta, zajíždějící na parkoviště před blyštivou krychlí továrního objektu. Široký vchod pohlcoval lidi jako
mřenky, vplouvající do otevřené velrybí tlamy.
Pavel Neklan, kdo jiný! Vyhlížel nedbalce, který svůj vůz náležitě nezajistí.
Dočkal se.
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který si vyjel s otcovým vozem za půl druhého milionu a ujížděl obcí rychlostí přesahující sto dvacet kilometrů. Standardní události, k nimž docházelo i v klidnějších
dnech. Ani pátrání v závadových prostředích nepřineslo užitek.
Kolem desáté přestalo pršet.
„Jako když utne,“ řekl inspektor Just.
„Co?“
„Přestalo pršet. Jako když utne!“
„Aha,“ řekl inspektor Čemus a natáhl ruku k telefonu, který se dožadoval pozornosti. Ohlásil se a rázem zpozorněl. Na závěr uťal: „Už jsme na cestě!“
Několik minut to ovšem trvalo. Cíl: stavení uprostřed lesů v katastru obce Smilova
Lhota. Majitel doktor Jan Rákosník, historik a publicista, bytem v Jesenicích. Objekt
získal před několika měsíci a upravoval ho k obrazu svému. Vlastníma rukama.
Manuální práce mu nečinila problémy. Naopak, působila potěšení. Zručnost získal
během univerzitního studia, přivydělával si na černo u stavební firmy. Oběma stranám
vyhovovalo, že peníze šly každý den z ruky do ruky.
Již z dálky si povšiml vypáčených dveří a otevřeného okna. Měl pro strach uděláno,
ale pro padesátiletého intelektuála není riziko odvahou, přivolal policejní asistenci.
V rozestavěném objektu byla obyvatelná pouze jedna místnost, z poloviny zaplněná
materiálem. Ztrátu skromných zásob by oželel, také zničenou petrolejku, která se
válela na zemi. Sotva se však mohl smířit se skutečností, že na zváleném lůžku ležela
mrtvá mladá žena. Spíš dívka, ve smrti se ovšem půvaby vytrácejí a věkové limity
smazávají.
„Rychtová,“ konstatovala policistka jménem Slámová, s hodností nadporučíka.
„To vypadá…,“ řekl policista jménem Kmoch, podporučík, „jako ta z Železné
ulice, pamatuješ?“
„Předávkovaná,“ upřesnila reminiscenci policistka.
Lékař učinil shodné vyjádření, obdukce ho později potvrdila. Přemíra alkoholu,
přemíra narkotik a dosud nezjištěná, a proto neléčená úplavice cukrová zvaná diabetes
mellitus. Cizí zavinění nebylo pravděpodobné, kriminálka měla i tak o práci postaráno.
Řada okolností nasvědčovala, že mrtvá se nevloudila do stavení sama. Stopy v prachu,
zbytky jídla, použité nádobí…
Inspektor Čemus si učinil vlastní závěry, ale nechal si je pro sebe. Důvěřoval
technikům i dvojici policistů, kteří objevili mrtvou. Hledanou útěkářku a pachatelku či
spolupachatelku vraždy nevidomého muže. Ten případ tvořil epicentrum vyšetřování.
„Nebylo vám něco nápadné?“ oslovil pořádkové policisty.
„Že tady Krahulíčková Rychtovou nechala,“ pravila policistka. „Popíjely, fetovaly,
usnuly. Rychtové možná bylo blbě, ale kamarádku nedokázala probudit. Ráno ji Krahulíčková našla mrtvou a vzala do zaječích.“
„To jsou logické, ale spekulativní závěry,“ namítl inspektor Čemus.
„Je bosá,“ poznamenal podporučík Kmoch.

***
Mnohokrát bylo řečeno i napsáno, že život tropí hlouposti. Zaškobrtne se na schodech a na funus je zaděláno. Při česání jabloně se ulomí větev a nepomůže ani celé
lékařské konsorcium. Život zkrátka tropí hlouposti. Dopravní nehody jakbysmet.
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„Ty usínáš s botami na nohou?“ poštívala Slámová. Mrzelo ji, že tu skutečnost
nepostřehla.
„Někdy ano, ve službě. Ale po té nebožačce nezůstaly vůbec žádné boty,“ prohlásil
podporučík Kmoch, a než domluvil, správně vytušil, že šlápl do louže. Přílišná iniciativa
se nevyplácí. Bral to však sportovně. Navíc pokládal za příjemnější hledat ve stinném
lese dámskou obuv než vyhánět z rozpáleného kamenného náměstí opilé bezdomovce.
„Pokuste se její boty najít někde kolem,“ požádal inspektor Čemus a sotva by zvolil
odlišný tón, kdyby nadporučíka Slámovou žádal o ruku. Což jej samozřejmě kdykoli
v minulosti ani nikdy později nenapadlo.
Marná všechna snaha, boty zesnulé Rychtové nenašli.
Ve stavení však byly z mnoha předmětů sňaty otisky prstů hledané uprchlice Krahulíčkové a na třech místech další, tentokrát nekompletní otisky, k nimž bylo posléze
připojeno jméno celostátně hledaného zlodějíčka Pavla Neklana, nedávno účinkujícího v Polsku pod jménem předválečného spisovatele Sergiusze Piaseckého, který
svoje romány napsal ve vězení jako odsouzenec k smrti. Jejich čtenářská popularita
mu vynesla omilostnění.
To všechno Pavel Neklan nevěděl a také na tom nezáleželo. Nedověděl se to
v následujících hodinách a nedověděl se to do smrti. Na parkovišti před továrním
objektem odcizil téměř nový zelený vůz značky Kia. Předpokládal, že majitel ohlásí
ztrátu nejdříve za osm hodin. Město opustil ulicí končící v lukách, po travnaté ploše
se dostal na polní cestu, z cesty na vytlučenou asfaltku, vedlejšími silničkami zamířil
k severu, kurz polské hranice a kyprá náruč žádostivé paní Jadwigy, kterou tamní
podsvětí nazývalo Jadwiga Kapsa.
Majitel vozu Kia zapomněl mobil a nutně si potřeboval zavolat. Tak se stalo, že
Pavel Neklan shodou okolností v katastru obce Smilova Lhota spatřil ve zpětném
zrcátku policejní vůz. Policisté o sobě dali vědět světelným i zvukovým majákem.
Odcizené auto mělo svoje roky, opotřebovaný motor a rachotivá karoserie nedávaly sebemenší naději. Ta se však ukázala v podobě červeného světla na železničním
přejezdu. Pavel Neklan sešlápl plynový pedál k podlaze. Závory se zvolna daly do
pohybu. Tu bližší projel na poslední chvíli, zavadila o zadní sklo. To bylo poslední,
co si mladý muž za volantem uvědomil. Boční náraz patrně zaregistrovat nestačil.
Mohutná lokomotiva dlouhého nákladního vlaku naloženého kulatinou vlekla úlomky
karoserie téměř dvě stě metrů.
„A je vymalováno,“ prohlásil řidič policejního vozu.
„Zase nás budou popotahovat jako kšandy,“ posteskl si jeho kolega. „Takovou
pecku nemohl přežít!“

-------------
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Když policisté a strojvedoucí nenašli v roztroušených troskách auta žádné tělo, hledali
v kukuřičném poli. Uspěli deset metrů od trati. Do příjezdu záchranářů činili vše
nezbytné, aby udrželi v chodu základní životní funkce zdevastovaného řidiče. Pokud
se někdy nějaký zázrak stal, tak lidskou zásluhou. V nemocnici se o zázrak pokoušeli
celý měsíc a uspěli. Pravou nohu ovšem nezachránili.
Pavel Neklan mohl vypovídat tři týdny po nehodě. Možná poprvé v životě mluvil
pravdu a nic než pravdu.
Možná.
Pokusili se ověřit přiznání, že hodil boty obou dívek z můstku do potoka. Nepodařilo se najít ani jednu, nad krajem se ovšem v uplynulém týdnu strhly dvě prudké
bouřky, které výrazně zvedly hladiny všech toků.
***
„Kam se chtěl dostat?“ uvažoval inspektor Just.
„Kamkoli,“ řekl inspektor Čemus. „Pryč odtud. Podle dosavadních zjištění se do
stavení na samotě vloupaly ty holky. Neklan přišel po nich a odešel před Krahulíčkovou.
Je známý tím, že krade i neprodejné věci a postupně se jich zbavuje. Známe
jeho neurčitý popis. Nelze vyloučit, že ta děvčata okradl, vytratil se a vůbec netušil, že jedna mele z posledního nebo už je mrtvá. Vůbec bych se nedivil, kdyby
odnesl jejich obutí a někde v lese ho pohodil nebo ukryl. Odpovídalo by to jeho
mentalitě.“
„Možná se zase chtěl dostat do Polska,“ uvažoval Just. „S takovým množstvím
peněz by se stal vítaným hostem.“
„Přišla zpráva,“ řekl Čemus. „U té kapsářky by útulek nenašel. Odpykává si šestiletý trest.“
„Vyměřili jí šest roků natvrdo za pár šrajtoflí?“
„Za spolupráci s převaděči,“ odpověděl Čemus. „Zásobovala je odcizenými osobními doklady. To se nyní v Evropě zamořené utečenci neodpouští.“
„Stejně je to na pováženou,“ řekl Just. „Kapsáři musí být hrozně zapšklí lidé, jejich
zručnost veřejnost nikdy neocení. My bychom ovšem potřebovali Krahulíčkovou.“
„Jako sůl,“ připustil inspektor Čemus. „Pavel Neklan dělal policii hlavu několik
roků. Nepočínal si úplně decentně, stopy za sebou zanechával snad dokonce záměrně,
ale nebyl vandal, ve vyloupených objektech nezpůsobil zlovolné škody. Byl to ryzí
solitér. Samotář na dlouhé pouti odnikud nikam.“
„Odnikud do vězení,“ upřesnil Just.
„Pokud přežije,“ řekl Čemus.
„Teď napodobuje samotáře Neklana samotářka Krahulíčková.“
„To není jisté,“ usoudil inspektor Čemus. „Mohla najít úkryt snad v nějaké ze sociálně vyčleněných komunit, mohla se chytit náboženské sekty nebo využívá naivity
nějakého letitého tetřeva.“
„Také se může slunit na Jadranu.“

T extáž
„To není v současnosti snadné ani bezpečné,“ řekl Čemus. „Všude číhají na nelegální přistěhovalce, a pokud víme, Krahulíčková nemá žádné doklady. Jedině cizí
nebo falešné a s těmi díru do světa neudělá. Za hotové můžeme považovat, že se dříve
či později chytne do sítě sama.“
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***
Dříve, později…
Kdykoli se vyskytne konkrétní celospolečenský problém, najdou se chytráci, kteří
na něm chtějí vydělat. Většinou však spláčou nad výdělkem. Triky podvodníků zákonitě vzbudí pozornost a přes všechna byrokratická legislativní opatření je systém
evidence obyvatelstva propracovaný a poměrně spolehlivý.
Dříve, později…
Jako v tom příhraničním městečku. Čas od času oddával pan farář v místním
kostele řádně občany, častěji v lesní kapli finančně zajištěné muže poněkud snědší
pleti a nezřetelné státní příslušnosti, jimž se ochotné slečny a ovdovělé nebo rozvedené
paní neměly stát skutečnými životními partnerkami. Obstarával také důvěryhodné
svědky, kostelníka a hrobníka, které státní zástupce později před soudem označil za
svědky profesionální. Ženichové se v republice zdržovali ilegálně a dočasně. Jako
ženatí se pokoušeli získat státní občanství, s nímž by mohli vycestovat za souvěrci
do vysněných evropských enkláv a podpořit tam znamenitě prosperující podsvětí.
Nevadilo jim, že vzývají jiné božstvo, jen když se nemuseli vrátit tam, odkud utekli.
Jak se později ukázalo, až na jednoho byli stíháni pro závažné kriminální delikty
a zločiny proti lidskosti. Před obřadem si osvojili jediné české slovo: Ano! Štědře
odměňované nevěsty hned po obřadu vrátily snubní prsteny, na nichž farář trval,
a odjížděly přistavenými nenápadnými auty. Jednou z nich byla vysoká světlovlasá
dívčina, která netroškařila, do manželského svazku vstoupila již dvakrát. Ani jednou
pod vlastním jménem.
Téměř každý podvod se časem provalí. Fingované sňatky dlouhodobou perspektivu
neměly. Naivní a opotřebovaný trik mohl za tučný úplatek se štěstím projít jednou.
Snad i dvakrát. Ale čeho je příliš… Policii stačilo pohlídat lesní kapli a překvapit aktéry
uprostřed svatebního představení.
Svoje třetí svatební „ano“ plavovlasá a stále ještě neplnoletá Krahulíčková již nevyslovila. Vraždu nevidomého muže dlouho sváděla na Rychtovou, jenomže zajištěné
trasologické stopy a otisky prstů na váze mluvily jasnou řečí.

Tomáš Komínek - Playmládě
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Sázka na žlutý drátek

----------------------------
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Vsunul jsem šroubovák do drážky v hlavičce šroubku a pomalu jím otáčel, až šroubek
úplně vyjel ze závitu. Následně jsem totéž učinil i u zbylých tří, vytáhl je a opatrně
odklopil vrchní plastový kryt třaskaviny, kterou jsem před chvílí náhodou objevil ve
své ložnici přímo pod postelí, když jsem hledal flašku whisky, kterou jsem tam tajně
schovával před svou přítelkyní.
Klepaly se mi ruce a sliny mi plnily ústa, abych je následně těžce polknul. Do
hajzlu, tolik „cé čtyřky“! A do výbuchu zbývá něco přes patnáct minut a čas se stále
odpočítává! Co teď? Mám počkat na posily, které už jsou na cestě sem? Nebo se mám
pokusit zneškodnit ji sám? Jako člen pyrotechnického týmu bych to měl zvládnout.
Sakra, v práci klid a teď tohle…
Do pokoje prosvítalo odpolední slunce a bílé stěny mu dodávaly více světla. Přesně
to, co jsem potřeboval. Baterka je kdoví kde a z bezpečnostního hlediska se neodvážím
rozsvítit lampičku stojící na nočním stolku.
„Jardo! Jardo, jsi tam?“ ozvalo se z vysílačky, kterou jsem denně využíval v práci,
položené nyní na koberci vedle mých nohou.
„Jo, jsem tady,“ odpověděl jsem.
„Jak to teda vypadá? Od okamžiku, kdy jsi nás informoval, že máš pod postelí
bombu, jsi o sobě nedal vědět!“
„Bledě, kluci. Je tu toho tolik, že pokud to vybouchne, vystřelí to celé sídliště na
Měsíc,“ informoval jsem své kolegy z práce o aktuální situaci.
„Aspoň zítra nebudeš muset na ten balet s mladou!“ ozvalo se posměšně z vysílačky.
„Nechte si ty vtípky, do prdele! Jste už aspoň na cestě?“ zareagoval jsem podrážděně.
„Jasně. I policie, hasiči a záchranka. Máš podezření, kdo ti mohl tu bombu šoupnout přímo pod postel?“
„Pokud to není majitel bytu, který mě tím chce přimět k zaplacení nájmu za minulý
měsíc, nebo moje holka, aby mě tak donutila přestat pít whisky, kterou pod postelí
objevila přede mnou, tak pak nevím.“

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

JAROSLAV IROVSKÝ
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„Do hajzlu. Kolik času ti zbývá?“
Podíval jsem se na displej. „Málo. Třináct minut! Připadá mi, že ten čas ubíhá až
moc rychle!“
„Jo? Hele, moje máma má přes osmdesát a včera mi říkala, že čím je starší, tím
pomaleji jí ty dny ubíhají. Prý jí připadá, že těch čtyřiadvacet hodin trvá snad týden.
Myslím ale, že momentálně by s tebou asi vůbec neměnila.“
„Karlos, tys mě vždycky dokázal potěšit…“
„Jasně,“ odpověděl. „Jakou barvu mají ty drátky?“
„Modrá, žlutá, zelená a oranžová!“ řekl jsem.
„Oranžová? Žádný drátek, který jsem kdy na bombě viděl, nebyl oranžové barvy.
Možná to něco znamená!“ zamyslel se nahlas Karlos.
„Jo, znamená to, že ten šmejd prostě v obchodě nesehnal červený drátek!“
„Jardo, je to na tobě! Už nestihneme evakuovat nikoho, slyšíš? Nabrali jsme jen bab
ku ze stánku s novinama a dva vedle něj šukající psy, ale zbytek životů závisí na tobě!“
Při pomyšlení na to, kolik zodpovědnosti nyní nesu na svých bedrech, se mi
strachem sevřely koule. Vkleče jsem sledoval problikávající červenou dvojtečku
mezi čísly a dlouhé vteřiny ji hypnotizoval očima v naději, že ji tím dokážu zastavit. Pak jsem vyskočil na nohy a v rychlosti vyběhl z pokoje do obýváku, kde na
stolku ležel kufřík s mým pracovním náčiním. Popadl jsem jej za plastové ucho
a díky několika dlouhým krokům se ocitnul zpět v ložnici. Přiklekl jsem, otevřel
kufřík a vytáhl miniaturní štípačky na přestřihávání drátků. Dokonce i baterku jsem
v něm našel, nechal jsem ji však uloženou na svém místě. Světla bylo v pokoji stále
dostatek.
Problikávání červeně zbarvené dvojtečky stále pokračovalo, zbývalo jedenáct
minut. Začal jsem opět ztěžka dýchat a roztřásla se mi ruka se štípačkami. Čelo
zalil horký pot, který mi přes obočí stékal až do očí, kde zanechával štiplavou stopu. Rychle jsem zamrkal a pak si utřel oči do rukávu bavlněného trika. Posmrknul
jsem a další kapky potu se svezly po vousech až do úst. Přejel jsem si jazykem přes
rty.
Žlutý, modrý, oranžový a zelený drátek. Přestřihnutí jednoho z nich ze mě udělá
hrdinu, nebo mě i všechny ostatní pošle do pekla, neboť v nebi pro nás už stejně není
místo. Před smrtí ti hlavou probleskne celý tvůj život, čítával jsem v knihách. Nyní se
to dělo i mně. Hlavou mi probleskla situace, jako bych ji viděl živě:
„Zlato … chtěla bych ti něco říct,“ pravila.
„Povídej. Co se děje? Jsi nějaká… nesvá.“
„Právě jdu od doktora a…“
„… nestavila ses po cestě v obchodě pro rohlíky, já vím. Ale neboj, koupil jsem je za
tebe, dokonce i salám a mléko a okurky a sáčky do koše a…“
„Jsem těhotná,“ přerušila mě.
„Co?“

T extáž
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Přejížděl jsem očima i štípačkami z jednoho drátku na druhý a nemohl se rozhodnout,
který z nich přestřihnout.
„Jardo, jsi tam?“ ozvalo se opět z vysílačky.
„Ne, vole, vysral jsem se na bombu a zašel si k sousedům na kafe!“ odpověděl
jsem ironicky.
„Hele, mám ti vzkázat od šéfa, že ty barvy drátků můžou být nějakým klíčem
k likvidaci bomby. Možná tě ten parchant zná a chce si tě vychutnat, chce, abys o těch
barvách přemýšlel!“
„Do háje, to je rada na hovno!“ zamručel jsem.
„Promiň, chlape, aleééééé… Ježíši!!!“ zakřičel najednou do vysílačky kolega.
„Co se děje? Co se děje!? Karlos, jsi tam?!?“
„Jsem, Jardo! Tom teď srazil nějakou kočku, musím končit, nestihneme ani dojet
k tobě domů!“
„Sakra, chlapi, vyserte se na nějakou blbou kočku, je to jen pitomé zvíře!“
„Jardo, my srazili dvounohou kočku v minisukni!“
„Do prdele…“
Vrátil jsem se k drátkům a přejížděl po nich očima. Pot mi stále kapal na klepající
se ruce, občas jsem si rukávem setřel celé čelo. Barvy, barvy, barvy mají být klíč…

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

„Já… já vím, že jsme se o tom zrovna nedávno bavili a tys říkal, že děti nechceš, že je
nemáš rád a že na dítě stejně nejsi připravený. A že jen křičí a že ti to trhá uši a v noci
tě nenechají spát a pokakávají se a počurávají a že…“
„Takže já budu táta?“
„Jo. Ale… klidně půjdu na potrat. Jsem s tím smířená. Tolik jsme se kvůli tomu přece
hádali! Vím, že bys trpěl a že jsi na otcovství ještě mladý a že potřebuješ vyzrát a…“
„Tak já budu táta! To je… paráda!“
„Paráda?“ zeptala se překvapeně.
„No jasně! Vždyť… jéééé! Já… Já nevím, co mám říct! A víš co? Pojedeme hned zítra
na nákup a vykoupíme všechno kojenecké zboží!“
„Já tě nepoznávám, vždyť jsi říkal, že mít dítě je to poslední, co bys v životě chtěl!“
„To jsou jen chlapácké řeči, však to znáš… A zítra nakoupíme botičky a dupačky
a malé peřiny a dudlíky a…“
„Ještě neznáme pohlaví.“
„To nevadí, růžová je v posledních letech univerzální barva.“
„Tak dobře,“ usmála se.
„Bože… tak já budu táta! A bude to kluk, cítím to! Bude to pokračovatel rodu, Jaroslav Irovský
junior! A bude hrát fotbal anebo bude učit český jazyk anebo bude muzikant anebo…“
„Jsem tak ráda, že to bereš takhle…“
„Jasně. Neboj, bude to fajn,“ odpověděl můj táta. O několik měsíců později jsem se
narodil.
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Přemýšlej, Jardo, přece chceš dopadnout líp a úspěšněji, než když Gibson a Glower
likvidovali bombu ve Smrtonosné zbrani tři. Barvy, barvy, barvy. Vtom se mi před
tváří promítl další nezapomenutelný zážitek z mého života:
„A je tu útok Nizozemců. Robbén zatáhl míč po pravé straně a elegantně se vyhnul
Pilařovi, který jej ostrým skluzem minul. Robbén míří kolmo do vápna, snaží se udělat
kličku Limberskému, ale ten jej skvělým zákrokem zastavuje. Probíhá poslední minuta
finále mistrovství světa ve fotbale a stav je stále nerozhodný nula nula. Limberský vyváží
míč středem hřiště a nachází přihrávkou mezi dvěma nizozemskými záložníky Rosického, který se po pětiminutovém ledování zlomeného nehtu vrátil zpět na hřiště. Rosický
postupuje s míčem u nohy, naráží si jej s Kolářem, který dnes podal velmi slušný výkon,
a proniká až k šestnácte Nizozemců! Přihrává doleva volnému Irovskému, který má míč
na dlouhou nohu, ale špičkou si ještě stihnul obhodit obránce Daleyho Blinda, zasekává
míč před dotírajícím Vlaarem a střílí placírkou na zadní tyčku a míč končí V ŠIBENICI!
GÓÓÓÓL! JAROSLAV IROVSKÝ, HRÁČ ANGLICKÉHO FC LIVERPOOL, STŘÍLÍ
V DEVADESÁTÉ DRUHÉ MINUTĚ BRANKU A ČESKÁ REPUBLIKA JE TAK BLIZOUČKO K ZISKU TROFEJE PRO MISTRY SVĚTA! ZLATÝ CHLAPEC ČESKÉHO
FOTBALU PRODAL SVŮJ OBROVSKÝ TALENT A STÁVÁ SE HRDINOU TOHOTO
ZÁPASU, KDYŽ…“
„Nemůžeš už držet hubu?“ osočil mě kamarád Michal, sedící vedle mě na sedačce
v jeho obýváku před velkou plazmovou televizí. „Pokaždé, když u mě hraješ fotbal na
Plejstejšnu, komentuješ zápas a vyvádíš u toho jako malý.“
Barvy, barvy, barvy. Ten šmejd, co mi tu bombu pod postel strčil, mě určitě zná, když
ví, kde bydlím. Možná také bydlí blízko. Jardo, soustřeď se. Můžou to být barvy politických stran. Oranžová patří k sluníčkářům z ČSSD, modrá ke zlodějům z ODS, zelená
je jasná a žlutá je barvou nenažraných lidovců. Alespoň už tedy chápu, proč tu chybí
červený drátek, pomyslel jsem si v duchu. Tento klíč mi však k ničemu nebyl, politiku
jsem k smrti nenáviděl, a vědět, že se všichni ti grázlové a korupčníci a vlastizrádci
nacházejí v mé blízkosti, ani bych se o zneškodnění bomby nesnažil.
Musím na to jít jinak. Jardo, no tak, přemýšlej, čas hraje proti tobě… barvy, barvy, barvy… Všiml jsem si někdy někoho podezřelého? Snad… snad jen ten chlápek
v obchodě s ovocem a zeleninou na mě tak divně koukal. No ano, vždyť já ho viděl
už několikrát! Ale kde? … No jo, vždyť to je… Popadl jsem vysílačku do levé ruky,
zatímco v pravé jsem stále držel miniaturní štípačky.
„Karlos! Karlos, jsi na příjmu? Karlos, hlas se!“ řval jsem do vysílačky.
„Tady Karlos, jsem tu!“
„Co se to tam u vás děje? Proč tu ještě nejsou žádní policajti ani ostatní?“ zjišťoval
jsem netrpělivě.
„Ty vole, Jardo, ta ženská, co jsme ji srazili, je tak pěkná, že tu teď dvacet chlapů
stojí frontu, aby jí každý mohl dát umělé dýchání!“
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Opět jsem zapátral v paměti. Vídával jsem Frankieho jen v obchodě s ovocem a zeleninou, nikde jinde. Obchod s ovocem a zeleninou… To může být ten klíč! pomyslel
jsem si. Barvy, barvy, barvy… Oranžová jako pomeranč, zelená jako salát a okurka
a modrá jako borůvky a švestky. Všeho jsem míval v košíku spoustu. Jako vitarián
jsem se podobnými věcmi dokázal nacpat až k prasknutí. Až na banány, na ně mám
alergii, a citróny, ty kyselé citróny, které mi nikdy moc nechutnaly. Banány a citróny… žluté banány a citróny… ŽLUTÉ BANÁNY A ŽLUTÉ CITRÓNY JAKO ŽLUTÝ

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

„Vy idioti! Já tu mám problém s bombou a vy zatím…“
„Moment, Jardo, jsem teď na řadě, předám ti Toma.“
„Ááááááááááááá!“
„Tady Tom, co se děje!“
„Tome, už vím, kdo je ten šmejd! Viděl jsem ho na fotce u tebe v kanclu!“
„Na jaké, na té společné?“
„Jo, přesně! Dvoumetrový chlap s plnovousem a předkusem a dioptrickými
brýlemi!“
Tom se odmlčel. Zřejmě pátral v paměti. „Myslíš starého Frankieho?“ ozval se
následně. „Ale proč by tě chtěl… moment, Jardo… Jak to myslíte, že už se probírá?
Tak tu holku něčím trefte, ať můžeme pokračovat v oživování, já jí prováděl umělé
dýchání jen dvakrát! Cože? A proč jste mi nehlásili, že ona má…“
„DO PRDELE, MNĚ TU TIKÁ BOMBA!“ zakřičel jsem do vysílačky.
„Jasně, Jardo, jsem zpět, řešil jsem s Karlosem jednu důležitou věc. Co se týče
Frankieho, tak ten je už v důchodu, nedělá u nás tři roky,“ informoval mě Tom.
„Jo, to jsem si myslel. Přesně tak dlouho, jako u vás dělám já. Nebyl nasraný, že
jsem ho tehdy vystřídal?“ zajímalo mě, zatímco čísla na displeji oznámila necelých
sedm minut zbývajících do výbuchu.
„To si piš, vřískal jako pavián, prý jsme mu vzali to jediné, co ho v životě naplňovalo. Už dlouho jsem ho neviděl, ale kdosi mi nedávno říkal, že jen chlastá, protože
od doby, cos ho u nás nahradil, nezavadil o práci a doma trčet nechtěl. Myslíš, že se
ti chce pomstít? Jsi v tom přece nevinně!“
„Jo, ten grázl se mi chce tutově pomstít a sere na to, že za to nemůžu! Já ho připravil
o práci a o všechno, když jsem nastoupil místo něj, chápeš?“
„Jo, to dává smysl…“
„Tak toho dědka okamžitě najděte, dejte mu pouta a donuťte ho vykecat, který
drátek mám přestřihnout, už mi zbývá jen pár minut!“
„Jasně, Jardo, hned to ohlásíme vysílačkou policii. Mám když tak něco vzkázat
rodině a tvé mladé, kdyby to náhodou nevyšlo?“
„Jo, vzkaž jim, že jsem je měl ohledně práce poslechnout a jít raději makat na
pokladnu do Lidlu.“
„Haha! Jasně…“
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DRÁTEK!!! Do prdele, přece to nemůže být ono, přece mi ten šmejd tajně nečuměl do
košíku a nerozhodoval se při výrobě bomby podle toho, co doma požírám za potra
viny? Ale nic jiného mě už nenapadalo. Ať přestřihnu špatný drátek nebo žádný, tak
jako tak vyletím do povětří.
Zadíval jsem se opět na displej. Připadalo mi, že vteřinová dvojtečka začala pro
blikávat v šíleném tempu, ve stejném tempu, v jakém tlouklo mé srdce. Zatmělo se mi
na chvíli před očima, ale hned jsem se probral, nebyl čas na další přemýšlení, nebyl
čas upadat do mdlob. Přiložil jsem štípačky ke žlutému drátku. Jestli to vyjde, hned
zítra sním kilo banánů na posezení a zapiju je pěti litry citronády. Před očima mi
probleskla další životní vzpomínka:
„Ta pravá horká čokoláda je prostě super,“ chválil jsem ji kamarádu Michalovi
při popíjení na olomouckých vánočních trzích, vyklopil jsem do sebe většinu horkého,
sladkého obsahu plastového kelímku, nahnul jej vertikálně a vyklepal si do úst zbytky
čokoládových kapek. Poté jsem jej zmačkal a vyhodil do přeplněného odpadkového koše.
„To ti věřím, že je super, máš totiž čokoládu…“
„Už ji nemám, dopito!“
„Počkej, já chtěl říct, že ji máš…“
„Nemám už ani kapku, viděls přece, že jsem kelímek vyhodil do… Hele, Míšo, mrkni
se támhle na ty dvě hezké, mladé holky u toho vyřezávaného betlému. Zdá se mi to, nebo
po nás koukají?“
„Koukají hlavně po tobě,“ oznámil mi Michal.
„Že jo, taky mi to připadá. Dívej, teď na mě ta menší dokonce ukázala prstem!“
„Jo, měl bys za nimi zajít a zkusit je někam pozvat,“ pravil dál pobaveně kamarád.
„Myslíš?“
„Jasně, holky přece letí na pyrotechniky.“
„Máš recht. Jdu ty sexbomby zneškodnit.“
Vydal jsem se směrem k nim. Všimly si mě a pobaveně se usmívaly, stejně jako Michal
za mými zády.
„Dobrý večer dámy,“ pozdravil jsem, když jsem došel až k nim, a pokynul oběma
hlavou.
„Dobrý večer i vám, mladý pane,“ odpověděla ta vyšší z nich a zazubila se.
„Já jen… Nezašly byste někam na medovinu? Všimli jsme si s kamarádem, že koukáte
naším směrem, tak jsem se přišel poptat.“
„My koukaly přímo na vás.“
„Vážně? A čím jsem si tu pozornost zasloužil?“
„Máte horkou čokoládu rozmazanou po celém obličeji!“ upozornila mě ta menší.
„A na kabátu jí máte taky spoustu,“ dodala ta větší.
Překvapeně jsem na ně pohlédl a prsty si přejel po čele a tvářích. Na ruce mi zůstala
hnědá, sladká stopa. Otočil jsem se směrem k Michalovi. Jen pobaveně pokrčil rameny
a rozesmál se na celé náměstí.
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Přestřihnu žlutý drátek, byl jsem pevně rozhodnut. Opět se ozval hlas z vysílačky.
„Jardo! Jardo, Frankie není doma, vyhlásili jsme po něm pátrání, ale asi někam
zdrhnul, nenajdeme ho včas! Musíš to zvládnout i bez jeho přiznání!“
„Jasně, Karlos, mně stejně zbývá poslední minuta, takže na všechno kašlu a stříhám
žlutý drátek! Frankie totiž ví, že nesnáším banány a citróny!“
„Cože?!“
„VÍ, ŽE NESNÁŠÍM BANÁNY A CITRÓNY!“
„Do prdele, Jardo, já zas nesnáším svou tchýni, ale že bych se měl podle toho
rozhodovat, který drátek přestřihnout, na to fakt nemám koule!“
„Jdu na to, Karlos!“
„Dobře, Jardo! My jdeme pokračovat v oživování té kočky, Tom ji trefil hasicím
přístrojem do hlavy, takže zas upadla do bezvědomí. Už se tu kvůli ní sjíždějí i jednotky
z okolních okrsků. Držíme ti všichni palce, kámo!“
„Díky, Karlos, přepínám, končím…“
Přidržel jsem štípačky těsně u žlutého drátku. Najednou se mi v mysli těch životních okamžiků vyrojilo obrovské množství a všechny se navzájem překrývaly a mnou
prostupoval zvláštní pocit, jako by můj mozek rostl do obřích rozměrů, jako by chtěl,
aby došlo alespoň k výbuchu mé hlavy v případě, kdybych tu bombu nakonec dokázal
úspěšně zneškodnit.
Už jsem nemohl dále čekat. Naposledy jsem polknul, zhluboka se nadechl, vydechl,
nadechl, zůstal chvíli bez hnutí, a pak… Kdosi otevřel dveře od ložnice a vešel dovnitř.
„Pane Bože, nechoď sem, uteč pryč, všechno to tu vyletí do povětří!!!“
„Zlato,“ odpověděl mi ženský hlas, „přestaň si už hrát s tím pitomým digitálním
budíkem a rezavými kleštěmi a plastelínou a nefunkční dětskou vysílačkou na blbého
pyrotechnika a pojď se konečně navečeřet, než ti to vystydne…“

Tomáš Komínek - Tapeta s květinovým vzorem
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***
Toho rána se téměř ve všech novinách objevila zpráva s velkými titulky o brutálně
znásilněné a zabité studentce čtvrtého ročníku střední školy. Pro jednu skupinu lidí to
znamenalo krutou senzaci, o které je nutné mluvit celý den, a pro druhou další důvod,
proč nadávat na tuhle strašnou dobu, ve které se dějí takové strašné věci.
Pro poručíka Petra Navrátila to však znamenalo další novou složku, další otevřený případ a další probdělé noci. Zlodějíčci, podvodníci, feťáci a dealeři ho nechávali
v klidu. Přece jen už nebyl žádný policajtský elév, ale když se jedná o znásilnění, o smrt
a ještě k tomu tak mladé dívky, má s tím problém i on. Na druhou stranu si vždy říkal, že
až ho to bude nechávat klidným, těžko se bude moci sám sobě podívat do očí. Na dořešení případu ho bude zajímat, jen to, jestli dostane odměny, a co na tom, když se nějaký
spis časem přesune k věčně nevyřešeným ležákům. K tomu by nikdy nechtěl dospět.
Zachmuřeně se podíval na jeden novinový plátek. Ten měl dokonce exkluzivní
fotografie z místa činu. Zabručel si něco o tom, že až toho týpka, který vynáší informace a fotky ven, vychmátne, tak s ním vytře podlahu! To si za rámeček nedá, až s ním
skončí, nesežene práci ani jako hajzlbába na veřejných záchodkách!
„Petře,“ nakoukl do jejich kanceláře kolega Milan Dohnálek, „za minutku je porada
se starým, všichni už tam jsou,“ připomněl mu, jak už bývá jeho zvykem.
„Jo, díky,“ vzdychl Petr a ke stočeným novinám si vzal notes, propisku a čerstvě
uvařenou černou kávu. Není tak dobrá, jako když mu ji uvaří jejich Jarmilka, ale dnes
ráno je u lékaře, tak si musí vystačit sám.

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

„… a co mi ještě uděláš, děvko! Pověz…“ nesl se sluchátkem zastřený mužský hlas.
„A co bys chtěl? Řekni, jak by se ti to líbilo,“ odpovídal ženský hlas z druhé strany linky.
„Vzal bych tě zezadu a pořádně přirážel, až bys prosila o milost. Potom bych tě otočil,
sevřel hrdlo a tiskl a tiskl, až bys chcípla, mrcho! Díval bych se ti při tom do očí a pak se
udělal na tvoje studený tělo. Tak to máš ráda! Pěkně tvrdě…“ vyštěkával slova plná jedu
a dýchal stále rychleji. V pozadí se ozýval rytmický šum a tiché tóny neznámé meditační
hudby…
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Když vešel do zasedačky, všichni již hlasitě debatovali. Sedl si a důrazněji, než
měl v úmyslu, pleskl novinami o desku stolu. Většina očí se k němu zvědavě stočila.
„Všechny nás ti pisálkové štvou, Petře, ale nemusíš tu tak vířit prach,“ pokáral ho
klidným hlasem kapitán. „Samozřejmě, že toho podvraťáka chceme dostat a už se na
tom pracuje.“
„Já vím, šéfe, ale tohle mi vždycky zvedne mandle…“ vzdychl omluvně Petr.
„Takže zahajuji dnešní poradu. Jak všichni předpokládáte, nejprve si rozdělíme
nové případy, probereme posun ve stávajících případech a řekneme si k tomu pár
věcí. Potom vás v rychlosti seznámím s několika administrativními změnami, které
máme všichni tak rádi, že?“ pronesl ironicky kapitán.
Všichni sborově zahučeli, protože to pro každého znamenalo další nesmyslné
papírování navíc.
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***
Už jste to slyšeli? Už jste to četli, viděli? Víte už, co se stalo Klee? Je to hrůza, čirá hrůza.
A co její rodiče… znělo na každém kroku střední hotelové školy. Zpráva o neštěstí se
nesla rychlostí blesku. Nejvíce se to samozřejmě dotklo třídy, do které Klea Novak
chodila. Spolužáci byli zaskočeni a nevěděli, jak se v takové situaci vůbec chovat, nemlu
vě o jejich třídní učitelce, která s nimi bude muset celou záležitost probrat. Málokdo
si uvědomuje, jak je život vlastně vzácný, dokud se v jeho blízkosti nestane neštěstí.
***
Jak poručík Petr Navrátil předpokládal, případ mrtvé studentky dostal na starost on
a samozřejmě Milan. Úslužný mladík se spoustou technických znalostí a schopností,
které Petr ve svém věku už postrádá. Na druhou stranu zatím Milanovi schází praktické zkušenosti, které se v této branži nedají jen tak nahradit. Takže se vlastně dobře
doplňují. Milan je expert na techniku, internet, počítač a vyplňování nesmyslných
formulářů a Petr obstarává to ostatní.
S rodiči oběti se uvidí až odpoledne, protože se teprve vrací z Curichu, kde byli
na služební cestě. Čert ví, čím se vlastně živí, to bude první, co si budou muset proklepnout. Takže jim nezbylo nic jiného než navštívit její školu. Druhá nejhorší věc
na jejich práci, vyslýchání dětí.
Když Milan zaparkoval před školou, oba vystoupili. Petr se hlasitě nadýchl, aby
se psychicky připravil. Škola stála hned u hlavní silnice, pěkná stará stavba, žádná
moderní barevná králíkárna. Před budovou se táhly dva travnaté pásy a rostlo několik
keřů zlatého deště. Otevřeli ztuhlé prosklené dveře a ohlásili se na vrátnici. Vrátná je,
celá bílá, odvedla k ředitelce školy.
„Co nám můžete říct o Klee Novak?“ ani už neví, kolikrát tuto otázku dnes položil.
„Klea byla výborná studentka. Její otec byl štědrým sponzorem naší školy. Vůbec
si neumím představit, co to pro ně musí být! Takové neštěstí! Takové neštěstí…“
odpovědělo téměř shodně vedení školy. Petra napadlo, jestli stále mluví o její smrti
nebo o tom, že přijdou o výhody ze strany rodičů.
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„Klea byla výborná studentka. Byla to velice oblíbená a krásná dívka. Je to rána
pro nás všechny,“ nechala se slyšet její třídní učitelka. „Nevím, že by měla nějaké
nepřátele, všichni ji milovali…“ vzlykala.
„Jo, Klea byla v pohodě. Klea byla sexy a cool. Klea byla naše kamarádka. Klea
věděla, co nosit. Klea byla třída a platila nám často pití. Klea byla v pohodě…“ shodla
se většina spolužáků.
„Nevím, byla to prostě Klea. Víte, taková ta nafintěná holčička, co má bohaté rodiče
a nebojí se to dávat najevo,“ prozradil Radim, jeden z jejích spolužáků.
„Takže jsi ji neměl moc rád?“ zeptal se Petr.
„To ne, byla mi jedno. Na mě ty cingrlátka moc nepůsobí. Ale neměl jsem s ní žádný
problém. Jen říkám, že nebyla taková světice, jak určitě všichni tvrdí. To, že objedná
pro všechny drinky, neznamená, že musí být moje kamarádka.“
„Rozumím, a víš něco o její rodině?“
Radim pokrčil rameny. „Nevím, myslím, že často jezdí do zahraničí… Ale jinak
nic. Já jsem na její mejdany nechodil.“
„Dělala mejdany často?“
„To se musíte zeptat jiných, s tím vám nepomůžu. Jednou jsem byl svědkem, jak
utřela jednu holku z béčka, že je socka. Byla na ni fakt hnusná. Myslím, že u nich
nějakou chvíli uklízela. A od té doby jsem už Kleu neřešil.“
„A jak se jmenuje?“ zpozorněl Petr.
„Nevím, myslím, že Daniela, ale s jistotou to nevím. Je taková tichá, nenápadná,
hnědý dlouhý vlasy a dost hubená,“ zamyslel se Radim.
„Tak ti moc děkujeme,“ potřásl mu rukou Petr. Radim na něho udělal dojem, ani
neví čím. Možná mu připomněl jeho samotného.
„Tak to se nám to pěkně vykresluje,“ prohodil Petr k Milanovi, když Radim odešel.
Pro tu holku si dojdu přednostně, ať se někam hneme.
„Ty si myslíš, že to k něčemu bude?“ zeptal se pochybovačně Milan. „Ten zločin
mi nesedí na nějakého spolužáka, víš, jak to myslím. Byl to dost surový a přímý útok,
žádné váhání a protahování, co bych čekal u vožralého odmítnutého kluka.“
„Určitě máš pravdu, ale víš, prověřit to musíme. A budu rád, když si to ujasním a už
se sem nebudu muset vracet. Mě spíš zajímají ty mejdany. Na takových akcích se může
stát cokoliv a hlavně u toho může být kdokoliv. Často jedou v drogách, ale to musíme
počkat na toxikologii. Jestli chodili do nějakého klubu, tam bývá takových týpků…
Nikdo se o tom zatím ani slůvkem nezmínil a asi o tom ani nikdo chtít mluvit nebude.
Většina z nich není ani plnoletá a nebudou chtít mít problémy. Ale to mají smůlu…
pokračuj dál a nenech se odbít,“ klepl Petr prsty o stůl a vyrazil pro zmíněnou dívku.
Dívenka seděla způsobně na židli a dlouhé štíhlé prsty měla složené v klíně. Přesto
se jí chvěly. Jak řekl Radim, nenápadná šedá myška, které by pár kil navíc jen prospělo.
„Ty si Daniela, že? Daniela Krátká,“ začal opatrně Petr.
Dívka jen přikývla a dál zírala na podlahu.

-------------
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„Jaký byl tvůj vztah ke Klee Novak?“
Dívka zvedla hlavu a dívala se skrz Petra oknem ven. „Je to spolužačka z áčka,“
pokrčila rameny.
„Ale tys její rodinu asi znala i odjinud než jen ze školy, ne?“ pokračoval Petr.
Dívka dlouho rozmýšlela, než odpověděla. „Ano, chvilku jsem u nich uklízela. Je
to důležité?“
„Všechno je důležité,“ podotkl Petr. „Jakákoliv maličkost nám může pomoci. Co
její rodiče, byli u toho, když jsi tam pracovala? Jací jsou?“
„Většinou se tam moc nezdržovali. Když mi zrovna nevypláceli peníze, tak jsem
je vlastně ani neviděla. Někdy to poslali i po Klee,“ zavrčela.
„Asi si ji neměla moc v lásce, co?“ chytil se hořkosti v jejím tónu.
Pokrčila rameny. „To není zakázané, ne? Těžko můžete mít někoho v oblibě, když
vás jen zesměšňuje a uráží. Ona neví, co je muset při škole dělat, abychom doma měli
na poplatky, na jídlo. Jediné, co ji zajímalo, bylo, jestli si koupit takové nebo makové
šaty. Co se na nás táta vykašlal a mamku vyhodili z práce, nemám jinou možnost než
hledat brigády. Nakonec jsem od Novaků musela odejít, protože se u nich ztratil nějaký křišťál. Co mi je do křišťálu? Každý chudý nemusí být zloděj!“ zvýšila hlas, který
jí přeskakoval do nepříjemných výšek. „A víte co? Já viděla nějaký rozbitý broušený
sklo v koši. Mohl to být kdokoliv. A Klea byla celý den doma, určitě to musela vidět
a ani se neuráčila říct pravdu!“
„To je opravdu nepříjemné, chápu,“ pokýval hlavou Petr. „A chodila s někým?“
„Klea?“ zopakovala pobaveně Daniela. „To asi těžko. Jó, flirtovala snad s každým
klukem, který se objevil, ale měla ráda jen samu sebe, tak s kým by asi tak chodila.“
Petr se chvilku zamyslel a zpětně si prohlédl pár stránek ve svém bloku, do kterého
si dělal při rozhovorech poznámky.
„Můžu už jít? Já ji přece nezabila…,“ vyštěkla a oči se jí zalily slzami.
Petr si ji zamyšleně přeměřil a potom jen kývl. Zvedla se a vyklouzla ze dveří.
Současně se ve dveřích objevil Milan. „Tak co? Jak jsi na tom? Já jsem hotov.“
„Já taky, kamaráde,“ protáhl si Petr ztuhlá záda a zakroucením hlavy si uvolnil
krk. „Půjdeme, ještě nás čeká návštěva u jejích rodičů, tak ať to máme brzo za sebou.
Cestou si dáme oběd, dnes platím já.“
„Tak to beru,“ usmál se Milan a uvědomil si, že už mu celkem kručí v žaludku.
***
„Já už to nemůžu dál dělat, chápete? Už na to nemám.“ Roztřesený ženský hlas rezonoval malou zakouřenou kanceláří, která připomínala spíš špinavý kumbál. „Mohla
jsem to být já! Měla jsem to být já!“ brečela hnědovlasá dívka. Oči jí lemovaly tmavé
půlkruhy. Tolik nocí se již pořádně nevyspala. „Určitě jsem to měla být já…“
„Je to jen shoda náhod, chápu, že jsi otřesená… To si nesmíš tak brát, jsi jedna
z mých nejlepších holek, přece to nevzdáš, kvůli takové… Nehodě,“ pečlivě zvažovala
výběr slov druhá žena, o poznání starší než ta první.
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***
„Ahoj, Milane,“ mával Petr při příchodu do kanceláře listy papíru. „Mám tady ty
výsledky z laboratoře.“
„A jak to dopadlo, našli něco?“
„Moc toho není, toxikologie je překvapivě naprosto čistá, žádné pozitivní stěry,
žádné DNA, nic. Asi si dával dost pozor a určitě musel mít rukavice. Stopy po kondomu běžné značky, zranění odpovídají prvotnímu ohledání. Jediné, z čeho by se dalo
možná něco vytěžit, jsou nějaké přírodní těkavé látky, které se zachytily na provazu,
kterým ji uškrtil.“
„Ukaž,“ zpozorněl Milan a div mu záznamy nevytrhnul z ruky. „To vypadá na složení nějakého esenciálního oleje nebo tak…“ uvažoval nahlas a otočil na další stranu.
„Jasně, je to tak, hned jsem si to myslel,“ pokýval hlavou spokojený sám se sebou.
„No jo, ale takových může být. Mluvil jsem s Hanou z laborky a ještě pořádně
projdou složení a necháme to porovnat se složením olejů na trhu. Třeba to bude mít
nějaké speciální přísady,“ mnul si Petr čelo a sám takové náhodě nevěřil.
„Hlavně, aby se nejednalo o sériového vraha…“ špitl Milan.
„Jsem zvědavej, co předložíme v pátek starýmu. Zas budem za blbce. Od rodičů
jsme se taky nic nedozvěděli, matka byla na práškách už v letadle a ani se nedivím.
Hned na letišti je čekal osobní lékař a dal jí nějaká další antidepresiva. Nicméně nám
to vůbec nepomohlo. A popravdě to ani nevypadá na nějaké vypořádání účtu kvůli
papínkovým kšeftům. To by asi nechali nějaký vzkaz, nějaký symbol… Tohle bylo
obyčejné hnusné znásilnění a vražda k tomu. A ještě to byl nějaký cvok, co doma
používá vonný oleje! To bude nějaký cáklý guru…“ vzdychal dál Petr.
„Nebo s tím může pracovat,“ doplnil Milan. „Já jsem ale něco našel,“ prozradil
pyšně. Otočil k Petrovi notebook oběti s načtenou stránkou Facebooku a culil se od
ucha k uchu.
„Co to je?“ zeptal se Petr.
„Její Facebook.“
Z Petrovy strany nepřišla žádná reakce.
„Tam má mládež všechny kamarády, dávají tam různé fotky, selfíčka, dělají si
deníčky a píšou zprávy,“ dodal, když viděl Petrův zamračený výraz.

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

„Nehoda?! Vy tomu říkáte nehoda?“ zajíkala se.
„Ale no tak, vem si prostě volno, a až ti bude líp, přijď. Takhle dobře placenou práci
jen tak nenajdeš. Běž a dej se dohromady,“ snažila se ji ukonejšit. Cigaretu vypálenou
téměř na filtr zamáčkla do vajgly přetékajícího popelníku a několik nedopalků se
skutálelo na rozložené papíry. Se vzdychnutím stočila papíry a smetí vyklepala do
koše pod stolem, který nebyl o moc prázdnější.
Věděla, že její šéfová má pravdu. Takovou práci jen tak nesežene, ale to jí bylo
jedno. Už nesnese tu vinu, nesnese ty noční můry!
„Vy jste neslyšela, co mi říkal… Byl to on…“ zašeptala zcela odevzdaně.
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„Já vím, co je Facebook. To, že tyhle věci nechápu a neuznávám, neznamená, že
to nevím. Takový dinosaurus zase nejsem,“ ohradil se Petr dotčeně.
„Jasně, dělám si srandu,“ snažil se vše Milan zahrát do autu. „Prolezl jsem tu, co
se dalo, fotky z mejdanů, samé holčičí kecy o ničem. Ale v posledních dvou týdnech
se k ní snažil dostat nějaký Kerberos. Snažil se ji několikrát kontaktovat a nebylo to
vůbec hezký. Hele,“ párkrát ťukl do klávesnice a odhalil smazané a neopětované zprávy.
„No, tak kamaráde,“ poplácal Petr Milana po zádech „myslím, že si na to právě
kápnul. To ti odpustím i ten Facebook,“ zakřenil se. Přečetl si pár nechutných narážek
na její tělo, vlasy i hlas a pokýval uznale hlavou. „To už vypadá na pěknýho úchyla.
Hlavně tady, kde říká, že se těší, až jí v noci nasadí smyčku kolem krku a udělá jí to
tak, až chcípne. To sedí.“ Vytáhl ze skříně bundu a začal se oblékat. „Zjisti, co se dá,
nebo to dej technikům a já se hned zítra po ránu stavím ve škole. Třeba se někomu
svěřila, že ji někdo obtěžuje. Dnes musím ještě kvůli pravidelné prohlídce k našemu
doktorovi a čeká mě přezkoušení ze střelby.“
„Tak zlom vaz,“ povzbudil ho Milan a dal se do dalšího pátrání.
***
Co dělá v tomhle opuštěném parku? Všude tma a mrtvé ticho, chlad jí běží po kůži holých
rukou. Vždyť má jen triko a džíny!
A stejně, stačí jen prasknutí větvičky, které to tíživé ticho naruší, a neví, co z toho je horší.
Křup! a krev jí tuhne v žilách. Ví, co přijde.
Ne, už ne, už nechce!!! Bolí to…
V záblesku měsíčního světla se mihne bělavá maska s pokřiveným úšklebkem. Rudé
oči se do ní vpíjí, až jí rozostřují zrak. Upadá do tmy, do které ji provází tlak a těžká
váha na prsou.
Chybí jí vzduch! Nemůže se nadýchnout.
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Škrtí ji? Čím? Nevidí žádné ruce, necítí ničí doteky, jen tíživý dusivý tlak.
Dýchat! Dýchat! Vzduch se příčí ve staženém hrdle a vycházejí z něho jen sípavé vzlyky.
Noří se do chladné vody, která plní každičkou škvírku, každičkou buňku, do které
se dostane. Žádný vzduch už není…
Oči se s hrůzou rozevřou. Krk má stažený a každý nový, hluboký nádech bolí a pálí.
Přesto nasává řezavý vzduch plnými doušky.
Jen další noční můra… Kdy už to přejde? Už to nevydrží. Ona ji přece nezabila.
Nezabila!
Tak proč už tolik nocí nespí…
***
Bylo slunečné ráno a jemně pofukoval jarní vánek. Petr si to plný energie rázoval ke
škole. Perfektní složení zkoušek a k tomu nová zjištění v případu ho přímo nabily.
Před vchodem se mu rozezněl služební telefon.
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„No,“ zafuněl do mobilu.
„Tak se podrž,“ začal Milan. „Pohrabal jsem se v jejím noťasu i telefonu a vůbec
nic jsem nenašel. Ale dostal jsem se na toho Kerbera, nebude to žádný technický
Einstein, neměl to nijak zabezpečený…“
„Tak k věci, Milane,“ popohnal ho Petr.
„No jo, furt,“ zavrčel. „Jeho nejoblíbenější stránky jsou erotické linky, zejména
jedna, a nebudeš věřit, čí fotku jsem tam našel!“
„Tak čí?“
„Naší oběti, Kley Novak.“
Petr se na chvilku odmlčel a zpracovával novou informaci.
„Seš tam?“ ptal se Milan.
„Jistě! To je ale potom úplně o něčem jiném! To vrhá na případ úplně jiné světlo.
Díky za zprávu, právě jsem před školou.“
„Jasně, zjistím o tom podniku víc, a pokud to půjde, tak ho rovnou navštívím,“
položil Milan sluchátko.
Petr si strčil mobil do kapsy u bundy a zamyšleně si promnul bradu.
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„Ty si byla její nejlepší kamarádka, viď,“ zpovídal Petr jednu ze spolužaček.
„Asi ano, já a Anéz,“ přitakala upravená blondýnka.
„Kdo?“
„Anna Dolejší, jinak Anéz a mně říkají Kér,“ našpulila výrazné rty.
„Dobře, Kér,“ odkašlal si. „To jste asi společně trávily hodně času. Co jste tak
podnikaly, zvlášť v poslední době?“
Pokrčila rameny. „Já nevím, prostě jsme byly spolu, nakupovaly, fejsovaly, chodily
do kina, do čajovny…“
„Dělaly mejdany…“ doplnil ji Petr.
Kér se ošila. „Někdy.“
„A co něco zajímavějšího?“
„Jak to myslíte?“ nechápala.
„Třeba nějaké porno stránky, erotické linky…“
„Prosím?“ vyplivla ze sebe blondýnka a přestala žvýkat. „Nic takového jsme nedělaly!“ řekla dotčeně. „Co bychom z toho měly?“
„Peníze?“
„Klea žádné prachy nepotřebovala, měla vlastní, dost bezedný účet,“ mávla rukou
a dala si nohu přes nohu.

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

Prvotní náboj energie mu ale na moc dlouho nevydržel. Žádná z jejích kamarádek
o Kerberovi nic nevěděla a ani netušily, že by ji někdo obtěžoval nebo jí vyhrožoval.
A už vůbec nevěděly o nějaké horké lince. Buď nikomu nic neřekla, nebo lžou, jako
když tiskne. Petr však raději sázel na tu první možnost.
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„A co třeba z nudy? Když můžete mít všechno, člověka to časem omrzí a hledá
něco… jiného.“
Kér se zamračila. „V žádném případě!“ řekla rezolutně. „Něco takového může
dělat jen ubožák pro prachy. MY nic takového nepotřebujeme!“ a na slovo my dala
silný důraz.
„A kdybychom si prošli vaše záznamy v notebooku a telefonu?“ zkusil Petr.
„Klidně, poslušte si,“ odsekla a založila si ruce křížem. „A nemusíte mít k tomu
povolení?“
„To je maličkost,“ blafoval.
„Nic o tom nevím a Anéz s Kleou také ne!“ ukončila rozhovor.
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Petr jí věřil, mluvila dost přesvědčivě. Ostatně Anéz neboli Anna říkala v podstatě to
samé a neměly se jak domluvit. Jeho instinkt mu říkal, že nelžou, a většinou se nepletl.
Dalo by se říct, že návštěva školy byla jenom ztráta času. Ale jedna poznámka,
jedna věta se Petrovi zaryla do mozku a nedala se odbýt. Zárodek pouhé domněnky
klíčil a rostl do prosté možné skutečnosti.
Ta peníze nepotřebovala…
Ta myšlenka sílila a nabírala jasného obrazu, až Petr málem přejel odbočku ke
kanceláři. Lajdácky zaparkoval služební auto a schody do patra bral po dvou.
Milan měl na stole spoustu papírů, a když vešel Petr, přivítal ho s velice spokojeným výrazem.
„Spojil jsem se s tou agenturou,“ začal, zatímco si Petr věšel bundu do skříně. „A
nebudeš věřit, kdo se pod profilem Kley schovával!“
Petr se na něho s povzdechem podíval a téměř současně řekli: „Daniela Krátká.“
Petrovi vypadla propiska z ruky, protože přišel o svůj pracně vydobytý trumf. „Jak
to víš? Ona se ti přiznala?“
„Kdepak, kamaráde. Vůbec jsem s ní nemluvil. Prostě intuice. Nech ji předvolat
i s rodičemi, nebo vlastně asi jen s matkou, a zařiď vše okolo, protože ještě není plnoletá.
Bude nám toho muset dost vysvětlit a doufám, že nám aspoň nějak pomůže. Třeba bude
vědět něco o tom slavném Kerberovi. Začíná mi být z toho případu zle…“ vzdychl.
„Nezoufej, předal jsem technikům veškeré věci a informace o tom úchylovi, ať ho
proklepnou, a jestli má vše tak nezabezpečené, tak bychom ho mohli do večera mít
pod zámkem.“
***
Celé oddělení už čekalo v zasedací místnosti. Dokonce i Petr přišel na čas, aniž by ho
musel Milan popohánět. Zřejmě to bylo tím, že uháněl jejich Jarmilku o tu nejlepší
kávu ze všech. Milan se ho už několikrát ptal, jestli ji nechce konečně někam pozvat,
což většinou přejde nechápavým mávnutím rukou. Přesto neměl Petr nejlepší náladu.
Tenhle případ mu ještě nějakou dobu bude ležet v žaludku, i když se vlastně velice
brzy vyřešil.
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„Tak vás vítám na dnešní poradě,“ zavřel za sebou dveře kapitán. „Než začneme
něco nového, jak jistě už všichni víte, úspěšně jsme, tedy tady Petr s Milanem, vyřešili případ zavražděné studentky. A hlavně ve velice dobrém čase. Ukázalo se, že se
jednalo o jistého Františka Borovičku, 38 let, který pracoval jako prodavač v malé
čajovně, shodou okolností nedaleko bydliště oběti. Šlo vlastně o náhodu. Přes nabídku
erotických telefonátů se dostal až k její fotce. Zřejmě se mu líbila, když tam někdy
zašla s kamarádkami, a když uviděl její obrázek na internetu, začal jí volat. Nemohl
samozřejmě vědět, že se na druhé straně linky skrývá někdo úplně jiný, a to jedna
z jejích spolužaček, Daniela Krátká. Čím častěji ji vídal a čím častěji jí volal a slyšel,
jak hlas na druhém konci říká, že se těší z jeho společnosti, tím víc ho to přivádělo
k šílenství a chtěl si svoje tužby vyplnit. Možná že kdyby neměl tu fotku s kým ztotožnit,
nic z toho by se nestalo. Možná by mu jen trvalo déle, než by se k něčemu takovému
odhodlal. To je ale jen spekulace. Nicméně se při výslechu celkem rychle rozpovídal
a ke všemu se přiznal. Na obvinění je toho víc než dost.“
„Byl to břídil, asi to opravdu vůbec neplánoval, jinak by mu muselo být jasné, že
ho přes internet vyhmátneme,“ podotknul Milan.
„Jo, byla to naprosto zbytečná smrt…“ vzdychl Petr.
„Každá smrt je vlastně zbytečná, Petře,“ odvětil šéf. „Další úspěšně dořešený
případ se týká…“
Petr jen pokýval hlavou a na chvilku přestal vnímat, o čem se na poradě hovoří.
Nemohl se zbavit pocitu, že tohle byl jeden z těch horších případů. Když zjistil, že
přišla o život taková mladá holka, a to jen pro to, že se jí chtěla svým způsobem pomstít holka, ke které se prostě nechovala hezky, dopálilo ho to. Dopálilo ho, jak si
může někdo zahrávat se životem někoho jiného! Chtěl na vyhublou Danielu udeřit
a hnát ji k zodpovědnosti za Kleinu smrt! Ale v mysli se mu pořád vracel její obraz,
jak sedí schoulená, zničená na židli a za vratkým stolem se téměř ztrácí. Pod očima
tmavé kruhy a tváře ještě vyzáblejší, než když s ní mluvil poprvé.
„Jen jsem si půjčila něco z její zaplacené krásy. Nemohla jsem tušit, že se něco
takového stane! Nemohla jsem to vědět…“ šeptala, už nebrečela. „Podívejte se na mě,
kdo by mi asi zavolal. Každý si tam dává nějaké upravené fotky. Jen jsem už nechtěla
mít hlad…“
Po její poslední větě mu došlo, že je vlastně také jen obětí. Uvědomil si, že vina,
kterou Daniela cítí, ji bude provázet celý život a nikdo to nemůže změnit…
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Prolog
Dívala se do tváří s prázdnými očními důlky.
Bez očních bulv, nosů, jazyků, svalů, kůže. Občas vytrčený zub.
Prázdnými pohledy na ni zíraly lebky.
Tisíce lebek.
Procházela prostorem plným lidských kostí. Pyramidy z lebek, lustr z kostí, svícny
z kostí, erb z kůstek. Stovky tisíc kostí. A pod nimi kosterní prach.
Prokletí těch, po kterých zůstaly na zemi kosti a dalších několik set let byly přenášeny, přeskládávány, obtěžovány, aby se nakonec stejně rozpadly na prach.
Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.
I z ní jednou zbudou jen kosti a pak prach. Jednou. Ne, teď.
Venku pršelo. Hřbitovní kostelík byl zavrtaný v zemi jako hořká houba.
Byla tady sama. Sama živá a kolem se vznášel mrtvolný klid. Neměla sem chodit,
ale mrtvých se přece nemusí bát.
Ticho mezi lidskými pozůstatky bylo intergalaktické.
Až na tohle…
Zavrzala klika.
Přece jsem za sebou zamkla! blesklo jí hlavou.
Všechno v ní ztěžklo a sesula se k zemi. Snažila se tiše vmáčknout pod dřevěnou
konstrukci, ale tělo se odmítalo hnout. S námahou se plazila po vrstvách rozpadlých
kostí a staletého hnusu. Potlačovala nutkání se rozkašlat a zbavit se prachu, který jí
vnikal do nosu při každém nádechu. Sunula se co nejhlouběji, do nitra poskládané
smrti. Nečekaný host ji nesměl zahlédnout.
Mrtví ji schovávali před živými.
Sestupoval ze schodů, do útrob kaple.
Za ním se dovnitř tlačil deštěm nacucaný vzduch.

T extáž
Lhostejně šlapal po seřazených a očíslovaných kostech. Pod lustrem se zastavil
a cosi sledoval. Možná přemýšlel. Anebo ho prostě něco zaujalo.
Srdce se jí zastavilo hrůzou.
Ano, všiml si toho! Musel si jich všimnout…
Zahlédl stopy. U „její“ pyramidy.
Snažila se být neviditelná.
Přistoupil k provizornímu lešení pod pyramidou a podkopl trám. Pak druhý.
To stačilo.
Deset tisíc lebek ji uvěznilo pod praskajícími prkny.
Ocitla se v pyramidě hrůzy.
Ani nevykřikla. Varování pochopila. Nemá strkat nos do cizích věcí. A teď ať už
proboha odejde. Potřebuje se vyhrabat ven.
Ozval se však další zvuk.
Na zem dopadla plechovka. Konzervační plyn? Asi ho shodil. Desinfekce. Na tu
se neumírá.
Kostelní dveře se konečně za neznámým zabouchly.
Chtěla se pohnout, ale nemohla popadnout dech. Dusila se.
Tohle nebyl konzervační plyn.
Ztrácela vědomí.
Plyn ji ochromil.
S posledním zábleskem vědomí zaslechla hromobití. Zkázonosná vlna drtila prostor.
Kostnice se hroutila.
Vydechla naposledy.

Kapitola 1. - Protržení hráze
28. prosince 2012, pátek
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Výročí.
Všichni milují výročí. A nás teď čekají husovské slavnosti. Co nevidět je tu rok 2015
a tančit se bude všude. Dobře, to by se asi nehodilo. Ale chůze po žhavých uhlících
by byla k šestistému výročí upálení Jana Husa stylová.

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

Ve čtvrtek po památce sv. Bartoloměje apoštola, 29. měsíce Augusti, nařízením nejvyššího
mincmistra Viléma z Vřesovic sňat jest z kostela Barborského na Horách Kutnách kalich
velký, pozlacený, na štítu před lety postavený; a to dolů snětí stalo se na potupu evangelitského religionu se přidržícím.
Mikuláš Dačický z Heslova k roku 1624

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20.)

140

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

Nikdy by mě nenapadlo, že shánět práci na konci roku 2012 s cejchem bývalého
zaměstnance táborského Husitského muzea bude tak snadné.
Potřebujeme odborníka, který z nás sejme těžké břímě – připravit výstavu o Husovi.
Máme peníze, máme prostory, nemáme čas a lidi. Zn.: Kalich, nebo život.
Vybrala jsem si GASK. Galerii Středočeského kraje. Vlastně nevím proč. Je to
dočasná práce placená z grantu. Dokonce ani nebudu zaměstnancem, takže by stačilo
dojíždět. Jenže odkud? Z Tábora? Z Kolína? Z druhého konce vesmíru?
Kristýna to vzala překvapivě klidně.
„Já s tím počítám, že se budeme stěhovat,“ vyrazila mi dech, když jsem po několika dnech přestala chodit kolem horké kaše a svěřila se jí. „A kam?“ olízla lžičku od
marmelády a znovu s ní labužnicky zajela do rosolovité hmoty ve sklenici.
„Do Kutné Hory,“ řekla jsem opatrně.
„To je na Moravě?“ položila nevinnou otázku.
„Skoro,“ zvedla jsem oči ke stropu. „Od Prahy na východ.“
„Je tam víceletej gympl?“ polkla další lžičku oranžového rosolu.
„Je. A mají místo. Mluvila jsem s ředitelem. Vzali by tě od pololetí.“
„Tak prima,“ uzavřela klíčovou debatu dcera. Cinkl jí mobil. Tedy spíš Facebook.
Sáhla po přístroji a displej se rozsvítil. Udiveně si přečetla zprávu.
„Mami, průšvih.“
„Zas něco ve škole?“
„Protrhla se hráz nad Jordánem.“
„Bože.“
Oblékly jsme se a rychlým krokem směřovaly k místu, kde provizorní hráz zadržo
vala vodu nad vypuštěnou nádrží. Nejen vodu. Také ryby. Ještě včera hladinu v horní
nádrži pokrýval led. Teď se drala dopředu, ohýbala kovová vrata, jako by byla z plastelíny. Na břehu stály tiše odhadem dvě desítky lidí. Upnutí do kabátů ohromeně zírali,
jak se měsíce pracně vysušovaná nádrž opět plní. Voda se s hukotem zakusovala do
hromad hlíny, olizovala opuštěné břehy, chrastila popraskaným ledem, který zálibně
drtila ve své náruči.
„Tak můžou začít znova pumpovat,“ ozval se muž v klobouku s širokou krempou.
„Tomu říkám Kocourkov.“
„Hlavně že se nikomu nic nestalo,“ podotkla žena ve sportovním, které se kolem
nohou obtáčeli dva jezevčíci. „Ptala jsem se strážníků,“ pohybem hlavy ukázala k mužům v uniformách, kteří zápasili s rozvinutím červenobílé pásky.
„Co ty ryby?“ zeptala se Kristýna.
„Mají pré,“ ukázal v úsměvu křivé zuby vytáhlý mladík. „Konečně si zase pořádně protáhnou ploutve. Viděl jsem, jak rybáři do horní nádrže stěhovali obří sumce,
úhoře i dost namakanýho tolstolobce. Musel mít dobrých patnáct kilo. A byl pěkně
nasranej, že ho tahaj z vody a někam lifrujou.“

T extáž
Kristýna ho poslouchala, ale očima pořád visela na nádrži. Na sypané hrázi vedle
prorvaných plechů sváděl svůj marný boj s živly osamělý bagrista.
„A co výpusť?“ zeptala se dcera. Když nikdo nereagoval, doplnila: „No ta díra,
kterou kopali pod jordánskou hrází. Je zavřená?!“
„To těžko,“ ozval se klobouk. „Nemohli čekat, že se to tady protrhne.“
Vyrazily jsme s Kristýnou rychlým krokem po nábřeží. Obešly jsme Jordán, jehož
hladina se pozvolna zklidňovala a vyrovnávala výšku s horní nádrží. Přeběhly jsme
silnici vedoucí po hrázi a sestupovaly pěšinkou dolů. Vodopád vody se řinul dolů
a nedávno proražená štola pod ním dávila ven ryby. Pomlácené, obalené bahnem,
propíchané ostrými úlomky ledu.
Bahno.
Led.
Krev.
Šupiny.
Před očima mi vyskočila fotka z novin, jak se místní honorace fotí v oranžových
vestách a helmách u ústí štoly.
Rybáři pod námi vytahovali z divokého proudu bahna a ledu rozmlácená, krvavá
rybí těla a brečeli. Snažili se najít aspoň pár živých kusů. Podávali je jeden druhému
a přenášeli do kádí pod jordánskou hrází. A brečeli. Bezmoc, vztek, lítost.
A stále to nekončilo. Potokem se kolem nich pořád řítily stovky a tisíce rozervaných
ryb. Jako by to nikdy nemělo skončit.
A nad vším tím šílenstvím se vznášel němý nářek ryb.
Objaly jsme se s Kristýnou.
Slzy v očích, slzy na tvářích.
Takhle loučit jsme se s tímhle městem nechtěly…
Je čas jít dál.

Kapitola 2. - Přebírání kostí

141

„Bereniko, můžete se na něco podívat?“
Restaurátor Arnošt Vrbka našel stejně jako já útočiště v rozlehlé jezuitské koleji.
Nebyli jsme zaměstnanci Galerie Středočeského kraje, ale pro každého z nás se našla
kancelář. Když objekt opustila armáda, která si za dvě stě let přizpůsobila barokní
komplex k obrazu svému, galeristům spadla do klína trochu předimenzovaná hračka.
Vystřídalo se jich tu jak na orloji. Bloudili v dlouhých chodbách a hledali toalety a trochu
klidu. Nejdřív se jim motali pod nohama stavbaři a archeologové, teď návštěvníci a já
s Arnoštem. Mě bylo potřeba strpět kvůli výstavě, přestože Hus nemá nic společného

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

22. března 2013, pátek
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ani s plátny Emila Filly, ani s pařížským cyklem Josefa Šímy. A Arnošt sem přetekl
z památkového ústavu, aby zde mohl kost po kosti čistit kosti z kostnice. Jako dva
vetřelci držíme při sobě a vaříme si navzájem kafe.
„Copak jste objevil?“ probíjela jsem se k němu prostorem laboratoře.
Po stolech a po zemi byly na bělostných ubrusech rozložené lidské kosti. Každá
z nich pečlivě ověšená štítkem, jak čerstvě narozená nemluvňata, která nesmí nemocniční personál za nic na světě zaměnit. Popsané lebky se žárlivě prohlížely a čelisti jim
klapaly do rytmu Mumford & Sons linoucího se z bedýnek notebooku.
Vládla tu pohoda.
Půda táborského muzea pro mě byla už příliš horká. V kutnohorské galerii jsem
se dva měsíce v klidu věnovala přípravě výstavy „Husité v Kutné Hoře“. A k tomu,
jako bonus, se po letech rekonstruovala sedlecká kostnice. Co víc si muzejník může
přát než být nablízku?
Prošla jsem shromážděním kostí k Arnoštovi.
Otočil se na mě. Neodpověděl. Zase se otočil a zíral na vzorek do mikroskopu.
Zastavila jsem těsně za ním.
„Tahle kost je z Kostnice,“ prohlásil.
Přikývla jsem. Nejsem úplně pitomá a Arnošt rád obšírně o pauzách vykládal, že
se podílí na jedné z nejrozsáhlejších konzervačních a restaurátorských prací v rámci
celé republiky, možná i Evropy. Kostnice v Sedlci patřila mezi světové skvosty a zaslu
hovala si nejvyšší péči.
„Tahle loketní kost nepochází ani z třicetileté války, ani z období morových ran,“
pokračoval Vrbka. Odstoupil od mikroskopu. Pokynul mi, abych se podívala na vzorek,
který z kosti odebral. Ne, že by mi ty shluky barevných skvrn něco říkaly. Biologická
praktika jsem ve škole milovala, ale tím, zda opravdu vidím přes tubus mikroskopu
to, co vidět mám, jsem si nikdy nebyla jistá.
„Je tedy z dob husitských válek?“ zvedla jsem se od mikroskopu. „Co je na ní tak
zvláštního?“
„Podle všech znaků, které mohu posoudit, tvrdím, že tahle kost není starší než
dvacet let. Nejsem antropolog, ale na tohle bych si vsadil.“
Udělalo se mi špatně od žaludku a podlaha se mi pod nohama zhoupla jak paluba.
Ne, nic jsem si raději nepředstavovala. Jen jsem doufala, že to všechno je prostě…
Prostě nějak jednoduše vysvětlitelné. Nechci pátrat po další mrtvole. Před třemi měsíci
jsem odešla z Tábora sem do Kutné Hory, abych od mrtvých byla co nejdál.
Tři sta let mrtví mi nevadili. Ani sto.
Ale ti noví…
Útěk od mordů se mi evidentně nezdařil.
Slyšela jsem Vrbku popojet na židli. Kolečka skřípala. Kancelářská židle byla zánovní, tedy za novou se vydávající. Zlaté třicet let staré dřevěné židle bez polstrování.
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Z nich plastové komponenty dezertovat nemohou. Zvedla jsem oči od mikroskopu,
shluky barevných skvrn mi stále vířily před očima.
Vrbka držel v jedné ruce loketní kost. Ve druhé ruce svíral jinou, taky loketní, ale
staletími zašedlou. Ta čerstvá kost byla pevná a nedrolila se. Ale to přece ještě nemuselo nic znamenat. Prostě se jen zachovala v dobré kondici.
„Kdo to našel?“ zeptala jsem se, i když otázka měla znít spíš: Už zase? Není to tak
dávno, co jsme se Štolbou nacházeli mrtvá těla v táborském muzeu. Já ty mrtvoly snad
přitahuju. Třeba je to jen nějaký omyl a ta kost je jen dobře zachovalá. Co když je ze psa
nebo prasete. Arnošt se díkybohu nedíval na mě, ale na kus lidské ruky. Kdyby totiž
pohlédl na mě, seznal by, že vrahem je bledá kurátorka zmítaná nejistotou a sebeobvi
ňováním. Když se ve škole pátralo po pachateli, který špinavou houbou načmáral na
okenní sklo Pryč s komunisty!, byla jsem si vždy jistá, že z řady vytáhnou mě, protože
se neumím tvářit nevinně. Přestože jsem to neudělala. Já jsem totiž byla hodná holka.
„Kdo to našel?“ zopakoval. Nevím, proč všichni chlapi musí opakovat otázky jako
Štolba. Bylo to nepříjemné a zdržovalo to. „Leželo to tady, v laboratoři. Mezi ostatními.“
Přiblížil kosti k sobě.
„Může být stará deset dvacet let, maximálně třicet,“ pokyvoval střapatou hlavou.
Pečlivě střižený mušketýrský knír se pohyboval spolu s ústy a každým pozvednutím
nebo svěšením koutků zesiloval. Arnošt se o víkendech vracel zpět o pár století a ve
fešáckém kostýmu šermoval na hradech a zámcích. Bez bázně a hany pro růži od
krásné dámy.
„Nebo sto sto padesát,“ dodala jsem až příliš zbrkle. Naděje umírá poslední.
„Lepší je těch deset dvacet,“ podíval se na mě. Měl modré, jasné oči.
„Proč?“
„Je to větší adrenalin?“ pousmál se zvláštně.
„Jdeme volat policii?“ neusmála jsem se. Ani zvláštně.
Posadila jsem se vedle něj, k pracovnímu stolu s počítačem, mikroskopem, s petkou
Kofoly a s kusy lidského těla. Kdyby tu byl Štolba, smrdělo by to tu sice alkoholem,
ale zase by přesně věděl, co dělat.
Jen ne policii, modlila jsem se v duchu. Jsem ateistka, ale nepodceňuju sílu slova.
Slova se dají drobit jako chleba a z těch drobtů vysypat cesta, která může svést i prvního z rytířů do hlubokého lesa přímo před chaloupku zlé čarodějnice.
„Policii bych asi ještě nevolal,“ řekl Vrbka.
Já taky ne. Nedávno jsem kontaktovala policii kvůli nezvěstnému profesorovi a pak
mi spočítali, kolikrát jsem si je dovolovala obtěžovat. Neřekla jsem nic. Čekala jsem.
„Co to říct nejvyšší šéfce?“
Myslel tím ředitelku GASKu, Galerie Středočeského kraje. Mou spolužačku z univerzity, Anetu Lejskovou. Jenže to se mi nechtělo. To už bych snad raději zavolala policii.
Nic proti Anetě nemám. Je skvělá, je ambiciózní, má vize, ale tak úplně nevěřím, že
by zareagovala správně.

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

T extáž
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„Ta s tím nemá nic společného. To už spíš tvoji nadřízení…“ Nedokončila jsem
větu, protože na tváři Arnošta se zrcadlily myšlenkové pochody: Když se to bude řešit
přes mé nadřízené, dozví se to farnost a s farností jsou vždycky potíže.
„Zkusím se zeptat jednoho známého, který má s takovými věcmi zkušenosti,“ řekla
jsem uklidňujícím tónem. „Třeba by nám mohl pomoci. Než půjdeme za policisty.“
„To by bylo skvělé, Bereniko,“ rozzářil se Vrbka, který byl sice mladší jen o pár let,
ale někdy to vypadalo jako celá generace. Tak jo, maminka to zařídí. Usmála jsem se.
„Ona totiž,“ pokračoval a lezlo to z něj jako z chlupaté deky, „není jediná.“
A vytáhl rozměrnou zásuvku plnou nápadně dobře zachovalých kostí.
„Jenže na téhle jediné,“ ukázal na loketní kost na stole, „je stříbrná iniciála.“

Kapitola 3. - Vidle v zámku
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23. března 2013, sobota
Na empírový zámeček Kačina jsem dorazil před čtrnácti dny. Byl to další z dobrých
kšeftů z nebe a hlavně jsem mohl vypadnout z Prahy. Turistická sezona ještě nezačala
a honosná stavba kousek od Kutné Hory působila opuštěně. Panstvo ještě nepřijelo.
Přivábila mě k sobě jako zpěv sirén. Nešlo odolat.
Zvenku byste od zámku nečekali víc než pár polstrovaných židlí, karetních stolů
s intarzií a na stěnách paroží. Jenže chyba lávky. Budova je napěchovaná sbírkovými
předměty. Pravda, trošku netypickými. Ale když můžou v Praze v letohrádku Kinských vystavovat vidle, došky a vycpané slepice a říkat tomu etnografická expozice,
proč by tady nemohly být necky, cepy a máselnice? Snad jen ta Chotkovská knihovna
zemědělskou historii na Kačině trochu vyvažuje. Ale jeden neví, co v těch zaprášených
knížkách vlastně stojí. Za to, že v náhodně vybrané bichli nebudou popsané osevní
postupy, bych ruku do ohně nedal.
Bez ohledu na typicky muzejní, poněkud podhodnocený rozpočet, jsem se ubytoval v Sedlci. Ano, tam, kam na kutnohorskou pouť každoročně přijíždějí komedianti
a cirkusáci rovnou z pražské Matějské.
Vždycky mi nějak blíž byli kočující světský nebo houmlesové filozofující nad lah
vičkou Alpy než zbytek takzvané spořádané společnosti. Díky zkušenostem s bílými
límečky, největšími to šmejdy, je mi milejší drsná ženská od kolotoče než škrobená
mluvčí kohokoliv. Vzhledem k mnohým jednáním se slušnou a seriózní většinou je
mi sympatičtější romský baron Mário z Tábora, protože s ním se domluvím vždycky,
třeba těžko, ale hlavně na rovinu.
Abych nezapomněl, bydlení v Sedlci mám skvělé. Kolem proudí turisté do kostnice, ale já raději sleduji, jak mi před okny rostou kolotoče a labutě. Z vymlácených
reproduktorů nad rudými stříškami střelnic mi kluci kolotočářský pouští J’taim.
Dvanáctkrát za večer. To už z člověka udělá milovníka francouzské pop-music.

T extáž
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„Štolbo, dobrý den,“ ozvalo se mi v mobilu. Netušil jsem, že ten hlas uslyším tak
brzo. „Nechtěl byste se v pondělí sejít? Nebo třeba zajít si na toho… na panáka?“
„Weissová,“ alkoholu by se ve mně nedořezal, „dobrý den. Jak se máte? Kde jste?
A co že mi voláte?“
Nemusel jsem mít aktivovaný videohovor, abych spatřil Weissovou, jak se usmívá
tím svým záhadným, nezaměnitelným úsměvem. Mona Lisa ve srovnání s ní připomíná pouťovou vyvolávačku.
„Jsem kousek od vás, Štolbo. Mimochodem, jak pokračují práce na Kačině?“
„Weissová, odkdy používáte Mossad, abyste mě našla? Mohla jste mi jen tak brnknout. Řekl bych vám, kde jsem.“
„Brnkám vám právě teď.“
Fakt dobrej začátek dialogu.
„Jo, tak jsem tady, vám říkám.“
Taky to umím.
Vést dialog.
„Štolbo, Kačina patří pod zemědělské muzeum a to pod Ministerstvo kultury. Stejně
jako muzeum v Táboře,“ vysvětlovala do telefonu. „Kde myslíte, že sháněli reference,
než vás nechali vkročit do depozitářů?“
„U vás, Weissová?“ nechal jsem se za ručičku dovést k poznání jak tříletý capart.
„U mě, Štolbo.“ Byl jsem téměř pochválen.
„To jsem si oddechl, že se nesnažili získat doporučení po hospodách, ale u takové
důvěryhodné osoby, jakou jste vy.“
Odmlčela se a mně bylo jasné, že se marně snaží v hlavě odvážit, kolik bylo v té
větě ironie.
„Ale i do hospod jste se, Weissová, se mnou nakonec odvážila.“
Teď se určitě usmála. Nemusel jsem ji vidět. Její tvář jsem si pamatoval z táborského muzea.
Abych ale jen nenasazoval na úsměvy paní kurátorky. I já mám zoufalé úsměvy
zvládnuté. Je to jednoduché. Je to, jako když padáte z desátého patra a v druhém se
stále usmíváte: „Zatím je to dobrý, zatím je to dobrý…“
Takhle padám poslední roky furt.
„I do kostela. Mohli bychom se sejít v pondělí odpoledne v Barboře?“
„Tak to si můžeme rovnou říct ano a vystrojit veselku,“ mlaskl jsem, abych jí poslal
přes repráček polibek. Asi jsem to přehnal. Zase ticho. Zřejmě nemá na vdavky tu
správnou náladu.

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

Když si čistím zuby a chodím po kuchyni, dívám se na průčelí jedné z největších
gotických staveb ve střední Evropě, na katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele. Devadesátimetrový kolos mi dává sílu. I teď, když mluvím s Weissovou.
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„Chápu. Kvůli tomu, abyste mě požádala o ruku, mi nevoláte. Vzdávám se. Můžete
mě bez soudu zastřelit.“
„Ale no tak,“ ozvalo se a katastrofická křivka, s jakou se náš hovor řítil do záhuby,
se narovnala. „Volám kvůli něčemu jinému.“
„Tak už to vyklopte.“
„Po telefonu ne. Počkám na vás pozítří, v pondělí, u Barbory. Tu najdete. Je to
velký chrám s třemi věžemi.“
„Myslel jsem, že to je cirkusový stan. Když už je tady ta pouť. V kolik?“
„V pět. A vlastně, radši uvnitř. Nemusí nás každý vidět.“
„Máte za zadkem místní paparazzi? Se ani nedivím, po tom Táboře.“
„Na shledanou v pět.“
„Jasný. Teda, nashle.“

Kapitola 4. - V hlavě
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25. března 2013, pondělí
Vlastně nechápu, proč jsem včera Štolbu nenasměrovala do jezuitské koleje, kde sídlí
galerie. Asi to ještě není tak úplně můj prostor, nedýchám v rytmu toho domu, neode
zírám ze rtů soch, které ho zvenku střeží. Nesnažím se přečíst myšlenky kolegů, najít
své místo v soukolí. Učím se být sama sebou. Přijít a stejná zase odejít.
Jako teď.
Nikdo mi nehlídá pracovní dobu, nedívá se významně na hodinky, kdykoli přicházím
nebo odcházím. Proč jsem neodešla z plného úvazku dřív? Otázka mi v hlavě zamrzla,
když jsem si vzpomněla, jak jsem před výplatou dohledávala po kapsách zapomenuté
desetikoruny z nákupních vozíků a vypůjčovala si z kapesného dcery. Když nemáte
partnera ani úspory, upnete se k instituci a pravidelnému platu. Jste ovladatelní. Nepřipouštíte si, že vaše nasazení nebude po zásluze odměněno, ale potrestáno, a práci,
kterou doděláváte po večerech, nikdo nezaplatí.
„Nejvýkonnější a nejspolehlivější je matka samoživitelka,“ líčil mi kdysi jeden
nakladatel. „Nehádá se, nediskutuje, všechno bez řečí předělá a spokojí se s nízkým
honorářem.“ Nezkřivila jsem tehdy obličej ani do společenského úsměvu, zato jsem
si jeho slova pečlivě uložila do paměti. I ten jeho samolibý výraz a vytrčenou bradu.
Teď mám klid. Jsem volná a zůstatek na účtu si čas od času zálibně prohlédnu.
Tedy měla jsem klid.
A kdyby nebylo té kosti, Štolbu bych nevyhledala. Ne, že bych ho nechtěla vidět,
ale měl zůstat v poslední kapitole přečtené a zaklapnuté knihy. Abych na něj mohla
vzpomínat jako na svého hrdinu. Zjemnit mu rysy. Zamezit, aby mi to vzpomínání
pokazil cynickými průpovídkami a nevhodnými narážkami.
I bez něj vím, že jsem
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intelektuálka,
workoholička,
neurotička.
Rozhodla jsem se zůstat intelektuálkou.
Vyšla jsem ven. Na terasu před kolejí, o které mi už dobrých deset domorodců
důvěrně sdělilo, že to je jejich Karlův most a Pražáci můžou závistí klidně puknout.
Širokou cestu z města ke svaté Barboře nazývali „mostem“ už jezuité. Přišli do Kutné
Hory dělat pořádek a vymést kališníky i s jejich harampádím. Nic nesmělo připomínat
Jana Husa, nikde nesměl zůstat kalich. Asi proto mi přišlo stylovější potkat se se Štolbou v gotickém kostele. Nějak se to líp hodilo k našim společným zážitkům z Tábora.
Zadívala jsem se ke svaté Barboře, která měla šlapat na paty pražské katedrále
svatého Víta.
Praha, nebo maloměsto?
Dám šanci Kutné Hoře.
Mokrý sníh zahnal chodce pod střechy a k sálajícím radiátorům, takže jsem si
mohla vychutnat pohled. Terasa opravdu připomínala dlážděný most. Ne nad řekou,
ale nad mořem.
A Barbora by byla kutnohorský Saint Michel.
Naklonila jsem se přes kamennou obrubeň, ale místo vln se po stráni s vinicí vlnily
vyvazovací dráty. Réva ještě nerašila, jen slzela. Když jsem se otočila, obsadila prostor
skupina ruských turistů.
Ti jediní si z počasí nic nedělají a jezdí po celý rok. Vyhrnula jsem si límec a spěchala do Barbory za Štolbou. Než jim průvodce vyloží, co která socha zobrazuje, mohli
bychom mít vše domluvené.
Jak jsem dlouhými kroky ukrajovala metry dělící galerii od kostela, došlo mi, že
dojem asi neudělám. Zplihlé vlasy, červený nos a řasenka v postavení mimo hru.
To máme se Štolbou společné.
Stále v ofsajdu.

Kapitola 5. - Chrám

Chrámový prostor mi připomínal vlastní podělaný život.
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„Rovnostranný trojúhelník je krásnější než nerovnostranný, protože je v něm obsaženo
víc rovnosti, a ještě lepe je na tom čtverec, v němž stejné úhly odpovídají stejně dlouhým
stranám, a nejkrásnější je kruh, protože v něm žádný úhel nerozbíjí trvalou rovnost obvodu.
Sv. Augustin: O velikosti duše

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

25. března, pondělí
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Byl obrovský a zobrazoval spoustu bolesti. A nepochopení. Bolest jsem snášel
dobře, občas i tu duševní. Vnitřní prostor chrámové lodi mi však svými až nelidskými
rozměry zprostředkovával mou vzdálenost k lidem.
Ta také měla až nelidské rozměry.
Vytáhl jsem z kabátu krabičku cigaret. Hodil jsem si jednu mezi rty. Tohle filmové
gesto jsme se učili ještě u URNY. Stačilo pár filmů a cigára si pak do huby házelo půl
jednotky.
„Nezlobte se, ale tady se nekouří.“
Hlas to byl chraplavý, nepříjemný, ale vemlouvavý. Až moc. Ten člověk by dokázal
nabulíkovat lidem cokoliv. Třeba, že Bůh je milosrdný.
Ohlédl jsem se. Čekal jsem v rudé a zlaté barvě ohozeného biskupa, ale za mnou stál
jen chlap s fotoaparátem větším než promítačka v kině. Prošedivělý asketa s malýma
zelenýma a hodně ostrýma očima. Měl propadlé tváře, propadlý hrudník a evidentně
propadlý vysokoškolský index. Už pár desítek let.
„Jen jsem si dal cigaretu mezi rty. Uklidňuje mě to. Jasný?“
Pokrčil rameny a šel dál. Kupředu, k vyřezávanému oltáři. Sunul se tiše, byl to duch
vznášející se nad posvěcenou půdou chrámu.
Před oltářem, kde Kristus zrovna dal znamení ke žranici, se zastavil. Otočil se.
A zahrozil mi prstem.
Kolik mu, sakra, mohlo být? Sedmdesát? Pětasedmdesát? Místní Kalandra? Tak
to abych si ho radši přeměřil a míry předal pohřební službě. Měřil tak sto šedesát sto
pětašedesát, rakev tedy nebude problém.
Vyndal jsem cigaretu z pusy, zamával mu s ní a zase ji vložil mezi rty.
Zavrtěl hlavou. Odešel a při odchodu se nepokřižoval. Nebyl to kazatel ani biskup,
a dokonce ani na průvodce mi nepasoval, ale tak nějak sem patřil.
Přestal jsem o něm uvažovat. Zvrátil jsem hlavu a zíral na krouženou žebrovou
klenbu hlavní lodi. Kytičky jak z kaleidoskopu. Ať mi nikdo neříká, že tohle nestavěli
sami andělé. Podplacení stříbrem kutnohorských měšťanů. Pětilodní chrám svaté
Barbory, kterou do výše tlačí štíhlé pilíře a ozařuje na padesát pyšných oken, měl
člověka povznášet. Nebo srazit na kolena.
Jako mě.
Cigaretu jsem schoval do kapsy. Vytáhl jsem placatici tuzemáku.
Byl jsem na kolenou dost dlouho.
Ani krátké intermezzo v Táboře, kde jsem našel pár zajímavých lidí – tedy doslova
pár – na tom nic nezměnilo. Mohli jste mi klidně říkat Obchodník s deštěm nebo
třeba Cestující v dešti. Obojí nic moc.
Setrvalý déšť. Studený. Napůl ztuhlý posledními záchvěvy zimy. Stále jsem se
pohyboval v jakémsi nečasu.
Ne, že by mi to nevyhovovalo.
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Aspoň jsem se nemusel na nikoho ohlížet.
Aspoň jsem byl svobodný.
Jen si občas nejsem jistý, jestli právě tohle je smysl života.
Do prdele…
Napil jsem se. Lépe řečeno, dopil jsem polovinu placatky. Chlácholivý proud
alkoholu spustil práci na mozkových synapsích. Bože, tohle mi chybělo, už od rána.
Přemýšlel jsem a prostor chrámu se mi začal ztrácet před očima. Poslední vzdorovaly čtyři velké dřevěné sochy. Křesťanské ctnosti.
Mírnost.
To není můj případ.
Statečnost.
Někdy.
Obezřetnost.
Na každý pád.
Spravedlnost.
Jistě. Ta starozákonní. Oko za oko. Zub za zub.
A mezi nimi se zjevila Weissová.
Anděl nebo archanděl?

„Co tomu říkáte?“
Zamrkal jsem. Aha, tohle už bylo lepší.
Kost nade mnou se vznášela v mikrotenovém sáčku. Sáček svírala ženská ruka. Ruka
byla ramenním kloubem přidělaná k ženskému tělu a ženské tělo patřilo Weissové.

149

Znamení osudu.
Písmeno smrti.
Stříbrná iniciála.

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

Prostor chrámu se vlnil. Bylo to příjemné.
Zapomněl jsem na tvrdou dřevěnou lavici. Zapřel jsem se, zvrátil hlavu a kochal se
snovou architekturou. Hladké pilíře směřovaly až do samotného nebe, prostor mezi
lidmi a pánembohem se křivil jak v červí díře, možná stačilo vztáhnout ruku a shůry
by se snesla ruka Páně, jako ta v Sixtinské kapli, a…
Nad hlavou se mi neobjevila Boží ruka.
V prostoru se vznášela lidská kost. Kost loketní.
Ulna.
Snesla se shůry a pohupovala se mi před očima.
Dneska jsem toho přece tolik nevypil…
Na kosti byla vyrytá nějaká grafická značka.
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Nejsem blb. Weissovou poznám na první pohled. Pokud ovšem uhrančivě nesleduji
vznášející se kost z úvodu filmové legendy 2001: Vesmírné odysey.
„Kost,“ pozdravil jsem nadšeně. Jako ona. „Počmáraná kost.“
Weissová si přisedla a voněla. Tak nějak žensky hezky. Jak to uměla.
„Je z kostnice.“
Pohlédl jsem na ni.
„Jasný. Z pitevny by byla od krve a od řezníka by nebyla lidská. I když, člověk
dneska neví.“
„Ach jo.“
Díval jsem se na ni.
„Štolbo, tohle mi chybělo.“
Promnula si čelo a vyrobila si vrásky jak vlnobití.
„Fakt jsem vám chyběl?“
Weissová voněla jinak než jiné navoněné ženské. Voněla muzeem a depozitáři.
Voněla historií. Voněla přísně, ale pěkně. Ještě, že jsem ono její vonící mystérium
vyvažoval rumovým dechem a všudypřítomným pachem nikotinu. Jinak bychom
byli až moc dokonalý pár.
„Ne, vy ne. Ale ty vaše řeči.“
„Snažím se.“
„Taky vás ráda vidím,“ řekla, ale dívala se dopředu do kněžiště. Na těžkotonážní
vykuřovadlo, které se vznášelo před lavicemi zavěšené na řetězech. To jsem tak cítit?
Seděla blízko a neodtáhla se. Tak fajn. Kontemplujeme.
„Když se spojíme,“ mrkla na mě, „tu kadidelnici na dálku rozhoupeme. Bez dotyku.
Jdete do toho se mnou, Štolbo?“
Málem jsem poprskal záda stařence sedící tři metry před námi. Zaměřili jsme
stejný bod, napojili jsme se na sebe, ale energie šla od ní.
„Jednoznačně,“ s obtížemi jsem vykuckal. Jenže dveře do kostela se otevřely a dovnitř vtrhli ruští okupanti. Zavelel jsem ke strategickému ústupu. „Ale až příště. Jste
mokrá a tady je zima jak v sibiřským gulagu.“
Zamyslela se, jestli se mnou má souhlasit. Podívala se do oken, ze kterých stékalo
poslední světlo dne a marně se snažilo zachytit hladkého povrchu. Pak přikývla. Už
jsem si zvykl, že chvilku trvá, než to všechny ty ozubený kolečka v její hlavě přemelou.
„Dobře,“ řekla a světelné roky mezitím vypálily hvězdným Robinsonům tři úhledné
bílé jizvy na předloktí.
„Pomalovanou kost bereme s sebou? Nebo ji obřadně vložíme na oltář coby obětinu
husitským plenitelům?“
Bleskla po mně ocelově šedými šavlemi, které jí vylétly zpod řas. Husita v sukních.
„Bože. Zase pletete páté přes deváté,“ povzdechla si a začala šeptem vysvětlovat.
„Víte, s jakou slávou sem tenhle kališnický retábl před sto lety Kutnohoráci vraceli?
Tedy kopii toho původního, který zničili jezuité?“

T extáž
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„Pssst,“ ozvalo se z protější lavice.
„Sorry,“ odvětil jsem nahlas, aby všichni slyšeli mou omluvu.
Slyšeli to všichni. I ti parusky hovořící turisté, kteří si neumějí vypnout na foťácích
blesk. Ze sakristie dokonce vyhlédl kněz, co že se to děje v jeho svatostánku. Co by
se dělo? Já se děju. Kdo se na mě koukne, tuší, že mám na čele upilované rohy. Teda
Weissová to ví určitě. Co neví, je, že ona je tam má taky.
V tu chvíli jsem byl šťastný. V té kosti jsem tušil průser.
Kost svírala ve štíhlých prstech Weissová.
Weissová, průšvihy a já.
Zase spolu.
My dva a kost.

Tomáš Komínek - Zpívej, nymfo

Setkání

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

Setkání
-----------------

Setkání
---------------------

S etkání

I v tom, čemu říkáme věda,
pracujeme s intuicí
Rozhovor s Vlastimilem Vondruškou

---------------------------LUBOMÍR MACHÁČEK

S Vlastimilem Vondruškou, autorem desítek historických románů, jsem se pro jeho
časové zaneprázdnění osobně nesetkal, ale když jsem ho požádal o příspěvek do
Partonymy č. 13, která mířila k tématu minulosti, rád mi vyhověl. A protože jsem už
tenkrát věděl, že budeme připravovat jemu blízké téma Umění zločinu, zmínil jsem, že
bychom stáli o jeho další příspěvek. Od té doby sice napsal několik knih, ale naštěstí
nezapomněl. Slovo dalo slovo a máme na stole Pytlácké rekviem, povídku s kriminální
zápletkou. Přijal i nabídku k rozhovoru. Zajímalo mě, jak zpracovává historická data,
jak je studuje, kombinuje, jak s nimi zachází, jak si láme nad zápletkou zločinu hlavu
a jak s ní pak oslovuje čtenáře.
Co vás vedlo k tomu studovat historii? Byl to vztah k domovině, národu, k dílu
našich předků? Nebo snad rodinná tradice?

Pokud jde o studium dějin, nesouhlasím se striktním oddělováním vědy a beletrie.
Ať už chcete psát jakýkoli žánr, musíte hledat v pramenech, interpretovat historické
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Tvůrčí procesy ve vědě a umění mají mnoho společného, ale pochopitelně i rozdílného. Například v používání imaginace, v exaktnosti, ve fabulování, v ověřování
dat atd. Jak se stane z vědeckého pracovníka, který vydal víc než dvacet vědeckých
a populárně-naučných knih, člověk, jenž zasvětí život múzám? Přestala vás bavit věda?

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

Mnohé dětské touhy nemají racionální vysvětlení. Pocházím z celkem chudé dělnické
rodiny, která rozhodně neměla intelektuální charakter. Jediné, co mne snad mohlo
ovlivnit, byl fakt, že má matka ráda četla knížky o starověku. Ovšem můj bratr, i když
jsme vyrůstali spolu a vychovávali nás stejně, k historii nikdy velký vztah neměl. Možná
bych paradoxně řekl, že v úctě k historii a vlastnímu národu mne vychovala dobová
ideologie. Nezapomeňte, že jsem rozum bral kolem roku 1968 a tehdy se pojmy národ
a vlastenectví skloňovaly neustále.

Partonyma ( ročník

pátý

/

číslo

19.-20 .)

události, nastudovat si práce kolegů. Rozdíl je jen ve formě a smyslu díla. Tomu musíte
samozřejmě uzpůsobit styl psaní a také rozsah informací, které čtenářům sdělujete.
Ale každý, kdo dobře zná středověké prameny, musí potvrdit, že i v tom, čemu říkáme
věda, pracujete s intuicí, domýšlením, fabulací. Rozdíl je jen, že fabulujete o osobách,
o nichž se zachovaly nějaké záznamy, tedy o panovnících a případně vysoké šlechtě.
A to, co byste v románu napsal několika hezkými větami, zaplní ve vědecké studii
dvě stránky jazykem často šroubovaným a je ošperkováno citacemi a poznámkami.
Já vím, že to teď trochu zjednodušuji, ale jde o jistou alegorii, že? Ne všichni autoři
historických románů vycházejí z původních pramenů, ale já rozhodně ano. Abych totiž
svým hrdinům rozuměl, je důležité cítit atmosféru, v níž kroniky a listiny vznikaly,
vnímat, jakým jazykem jsou psány, jak jsou věty řazeny, jaké osobní ego se promítá
v tom, co písař zapsal. Jsou to nepatrné drobnosti, těžko ve vědě uchopitelné, ale pro
psaní románů neocenitelné. Nemyslím tedy, že by mne věda přestala bavit. Stále studuji
a snažím se držet krok se současným stavem poznání, jen ty věci jinak zpracovávám.
Víte, historici si vystačí sami mezi sebou, ale já měl vždycky touhu dějiny přiblížit
lidem. Protože historická věda není elitní klub zasvěcených, je to naše společné dědictví.
Zabýval jste se především středověkou historií. Když píšete, hledáte vědomě paralely
mezi tehdejší a dnešní společností, nebo ty hrají ve vašich příbězích vedlejší roli,
protože jdete prostě jen „po ději“?
Žádný autor se nevyhne hledání paralel se svou dobou, u někoho je to tvůrčí úmysl,
u jiných je to podvědomé, ale každý žije v nějaké době a na svět se dívá očima té doby.
Pokud píšete sci-fi nebo horor, prostor pro podobné paralely je menší, ale pokud píše
te román historický, samo se to nabízí. U mne to však rozhodně není věc „prvního
plánu“. Vždycky upřednostňuji příběh, ale aby byl současnému čtenáři srozumitelný,
musí se v něm objevovat náznaky toho, co každý zná a vidí kolem sebe. Tohle považuji
za elementární abecedu řemesla, psát čtivě, ale ne samoúčelně.

156

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

Když jsem četl vaši knihu Mrtvý posel, zaznamenal jsem v ní spousty pozoruhodných reálií, ať už se jedná o místopis Prahy, jídelníček, oblékání, typy zbraní nebo
i erotiku, ale hrdinové se dorozumívají, pár výjimek by se asi našlo, současnou
češtinou. Nepůsobilo to na mě rušivě, nicméně jako literární „šťoura“ se musím
zeptat: Vycházím z toho, že každá doba má svůj jazyk. Kladl jste si otázku, jak
budou vaši hrdinové mluvit?
Je to jednoduché. Moji literární hrdinové musí mluvit tak, aby jim čtenáři rozuměli.
Věřte, umím slušně staročesky a nebyl by problém, aby mé postavy hovořily třeba
jako v románech Zikmunda Wintera, který přenášel renesanční jazyk do 19. století.
Už tehdy s tím měli čtenáři problém, natož dneska. K čemu by to tedy bylo? Jsou pochopitelně výrazy, které se mi příčí v historickém románu použít, a mnohdy dlouho

S etkání
uvažuji, jak myšlenku formulovat, aby zněla srozumitelně a ne příliš moderně. Ale
píši současnou literaturu pro současného čtenáře. Nechať posouditi muože, zdaliž
zápiskův mých podrží či šlakovitě v zavržení klade.
Podle čtenářských statistik patříte k nejprodávanějším autorům v republice v oblasti žánrové prózy. To jistě potěší. Určitě chcete nabízet čtenářům víc, než aby se
vašimi knihami „jen“ pobavili….
Nejsem si úplně jistý, zda jsem nejprodávanějším autorem. Nakladatelé nesdělují přesná čísla prodejů, jako by to bylo obchodní tajemství nebo snad ostuda. Já se s počty
netajím, ale jak říkám, je těžké srovnávat. Jediná snad přesná statistika pochází z dílny
Národní knihovny, podle níž jsem již čtyři roky nejpůjčovanějším autorem, jehož díla
se na regálech našich knihoven nacházejí. A to je skvělé, protože jak napsal nedávno
zesnulý Umberto Eco, knihy se píší proto, aby se četly. A k té druhé části otázky – nic
ve zlém – není to tak trochu učenecká povýšenost domnívat se, že je něco špatného na
tom, že chce autor čtenáře pobavit? Já vím, že všichni teoretici a literární kritici se ve
svých analýzách stále obracejí naruby nad tím, aby kniha čtenáře povznesla a pouči
la. Nejlépe, aby vyprávěla o něčem společensky závažném, pokud možno o lidských
právech, a hlavně, nesmí skončit dobře. Happy end je známkou úpadku. Já se vůbec
nestydím za to, že mé knihy dávají lidem potěšení, a třeba i naději v těžkých životních
situacích, jsem hrdý na to, že je umím pobavit. Pokud si z nich však odnesou ještě
poučení o vlastní minulosti, je to hodnota navíc.
Než se pustíte do psaní, děláte si nějaké rešerše, vytváříte fabuli, pracujete na
typologii postav? Nebo tyhle přípravy, protože jste už zkušený autor, zahrnete do
procesu „teď a tady“?

Pobavil mne jeden čtenář, který se mě zeptal, zda nedržím ve sklepě několik Ukrajinců,
kteří píší podle mých pokynů, protože jinak se nedá takové množství titulů podle něj
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Nepochybuji o tom, že vás psaní baví, i tak si jen obtížně představuji, že se dá
napsat tolik titulů ročně. Leda tak mít nějakou manufakturu na psaní. Trápíte se
při psaní někdy?

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

Záleží na žánru. Pokud píši historický román typu Přemyslovská epopej či Husitská
epopej, pak psaní samozřejmě předchází nesmírně pečlivá faktografická a také řemeslná
příprava. Sestavuji si rodokmeny hrdinů (protože často zabírám dlouhé časové úseky),
analyzuji zprávy o jednotlivých historických osobnostech a podle nich si formuluji jejich
vztah k světu. To mi pomáhá zařadit je do děje a v dialozích dát jejich slovům „tvář“. Při
psaní historických detektivek však spíše vytvořím určitou situaci, z níž se román odvíjí,
a až na hlavní hrdiny, jejichž osobnosti mají pevný rámec, ty ostatní formuluji „ad
hoc“ podle postupu pátrání. Obecně však pracuji více imaginativně než technicistně.
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stihnout. Takže prohlašuji, že žádné Ukrajince opravdu nevězním a nevykořisťuji! Jsem
spisovatel na volné noze, je to tedy mé zaměstnání a každý správný zaměstnanec má
pracovat alespoň osm hodin denně. V časech, kdy jsem byl já ještě zaměstnancem,
vždycky jsem pracoval hodin nejméně deset, protože neodcházím od rozdělaného
úkolu a sám si navíc vymýšlím další, pokud mi připadají smysluplné. A toho se držím
dosud. Vždycky jsem navíc uměl pracovat racionálně, a pokud jsem měl práci, šlo
ostatní stranou. Žil jsem a žiji střídmě, nechodím do hospod, nenavštěvuji umělecké
večírky, kavárny, odmítám se účastnit akcí, které nijak nepovznášejí a znamenají pouhou ztrátu času. Jako manažer si umím čas organizovat. K tomu samozřejmě přispí
vá i má skvělá manželka, která mi vytváří zázemí. Ale aby nevznikla mýlka, nejsem
rozmazlený, jako někteří umělci, kteří od svých partnerů požadují s ohledem na svou
velikost servis hodný nevolnictví. Když je potřeba, uvařím, umyju nádobí, vyluxuji.
To skvělé zázemí, které mi má žena poskytuje, je v první řadě intelektuální. Ona sama
také píše knížky, a tak moc dobře ví, co to obnáší. Pokud mi tedy něco nejde, mohu
se na ni obrátit o radu. A pokud mi něco zkritizuje, věřím jí, protože to říká na rozdíl
od literárních kritiků nejen s láskou, ale také se znalostí věci.
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Čtete krimi nebo detektivky? Patrně ano. Procesy dedukce a logiky v rozkrývání
zápletek pasují. Je detektivní zápletka ve vaší tvorbě vedlejší produkt historického
příběhu či naopak? Máte nějaké osvědčené know-how? Je zřejmě pod zámkem, ale
naznačte zvídavým autorům a čtenářům alespoň něco.
V mládí jsem mnoho detektivek nepřečetl. Má logika a dedukce vychází z něčeho
jiného. Od základní školy jsem hrál závodně šachy, a jako dorostenec na dost vysoké
úrovni, neboť jsem se účastnil soutěží dospělých. Na univerzitě jsem však se závodní
aktivitou skončil, abych se mohl věnovat studiu (nic nedělám polovičatě). Nicméně
šachová logika mi zůstala a myslím, že právě z ní se odvíjí struktura mých detektivních
dedukcí. K detektivkám jsem se jako čtenář dostal až na vysoké škole. Tehdy jsem
se zamiloval do příběhů staročínského soudce Ti. A když jsem všechny přelouskal,
s hrůzou jsem zjistil, že nemám co číst. A tak jsem se rozhodl, že si začnu psát příběhy
vlastní. Ostatně, na mých nejstarších dílech je vliv soudce Ti jistě patrný. Než jsem
však začal psát, snažil jsem se definovat nějaké zásady. To bych doporučil každému
autorovi, nejen tomu začínajícímu. Příběh se musí vyprávět, a to znamená, že by si
měl autor definovat čtenáře, jemuž je kniha určená. S čtenářem si musí autor rozumět,
musí ho jednoduchými a srozumitelnými prostředky přenést do „svého“ světa. Musí
v něm vykouzlit stejný obraz, jaký nosí v hlavě při psaní on. A to znamená dokonale
ovládat řemeslo slova. Rada je jediná – číst, číst a číst. Všechno, od klasiků až třeba i po
brak. Ta četba by se však neměla zabývat příběhem, ale způsobem, jak autor pracuje
s jazykem a kompozicí. Je to stejné jako v hudbě. Teprve když dokonale zvládnete
noty, harmonii a způsoby aranžmá, můžete začít skládat.

S etkání
Ještě k psychologii a motivům středověkých zločinců. Čím se liší tehdejší kriminalita od té dnešní?
Ničím. Zločiny se páchají vždycky proto, aby lidé získali neoprávněný prospěch nebo
aby někomu ublížili. Rozdíl je jen ten, že naši předkové byli v tomto ohledu naivní,
a když se začtete do soudních protokolů renesančních měst, zíráte, jak hloupě si mnozí zločinci počínali. Pokud bych chtěl být jako autor historických detektivek věrný
pramenům a vycházel bych pouze z nich, nikdo by mé knihy nečetl a považovali by
mne za neumětela. Takže jen opakuji známou pravdu, že beletrie není a většinou ani
nemůže být dokonalou reflexí reality, není to vědecké dílo ani učebnice. Je to iluze,
sen, umělecká licence.
Říká se, že úspěch se v Česku neodpouští. Jaké to je být úspěšným autorem?
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Nemyslím, že by český národ byl závistivější než jiné. Úspěch vám obvykle neodpouští
jen ti hloupí a neúspěšní. A takové naštěstí mezi svými čtenáři nemám. Naopak, pro
mne je živou vodou jejich podpora, povzbuzování a samozřejmě i pochvala(i ve mně
je malý kousek ješitnosti, jako asi v každém). Ale jinak se přiznám, že příliš nepřemýšlím o tom, zda jsem nebo nejsem úspěšný autor. To, co mne trápí, je, abych byl autor
dobrý a abych lidem dával potěšení, radost, víru ve spravedlnost a úctu k českému
národu. Ale abych je také varoval, že nic z toho nedostaneme zadarmo.

Kdo je kdo?

--------------------------
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Kontemplum
-----------------------O dpovědný

redaktor :

Přemysl K rejčík , L ukáš V avrečka

Vladimír Novotný (1946), literární historik, kritik a publicista. Narodil se v Praze, vystudoval FF UK, po vědecké aspirantuře na FF UP v Olomouci pracoval jako časopisecký a poté
nakladatelský redaktor (mj. Světová literatura, Odeon). Po roce 1989 nastoupil jako vědecký
pracovník do Ústavu pro českou literaturu AV ČR, poté přesedlal na pedagogickou dráhu (FSV
UK, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni…). Od roku 2008 působí na Katedře literární kultury
a slavistiky FF UPa. Z jeho knižních publikací: Plzeňská literární vlasti(ne)věda (2012), Zápisník dr. No I. (2012), II. (2013) a III. (2014), Tragické existenciály Vladimíra Kőrnera (2013),
deníkové záznamy Řádečky (2014), Literární kontrapunkty (2013).
Petra Němečková se narodila v listopadu roku 1992 v Jindřichově Hradci. Studentská léta ji
dovedla až na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity, kde se nyní věnuje bohemistice. Zajímá
se především o literaturu 20. století. Mezi řádky nalézá prostor pro kresbu, hudbu a aktivní
sportovní odpočinek v přírodě.
Aneta Plšková – viz oddíl textáže
Petr Poslední (1945), Doc. PhDr., CSc., literární historik a teoretik, zabývá se srovnávacími
dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury. Dosud vydal mj. knižní
monografie: Hranice dialogu. Česká próza očima polské kritiky 1945–1995 (1998), Měřítka souvislostí. Česká a polská literární kultura po roce 1945 (2000), Paměť hor. Z literárního povědomí
východních Čech po roce 1945 (2001), Polské literární symboly (2003), Obtížná kontinuita. Dvojí
recepce polské literatury z let 1945–1959 (2004), Spisovatelé jako čtenáři. Tři česko-polské paralely
(2006). Je autorem reportážně laděných vzpomínek Krok ze stínu (2002) a syntetických prací
z dějin polské literatury Jákobův žebřík. Polská literatura v letech 1945–1969 (spolu s Malgorzatou
Kowalczyk, 2008) a Zápas s Leviathanem. Polská literatura v letech 1970–1990 (2011). V roce
1997 obdržel cenu Polcul Foundationa, v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia prezydenta
Krakowa. Dalším esejisticky laděným dílem je Taktika přepisu. Polští autoři v časopise Světová
literatura (2014). Tento rok mu vyšla vzpomínková publikace Knihy bez záruky.
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Kamil Princ – viz oddíl redaktorů
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/
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19.-20.)

Textáž
---------------O dpovědný

redaktor :

Z uzana M artínková

Milan Dušek se narodil 1. 5. 1938 v Rosicích nad Labem. Žije v Helvíkovicích u Žamberka. Je
členem Obce spisovatelů, Unie spisovatelů, AIEP – české sekce autorů dobrodružné a detektivní
literatury, Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích a vedoucím redaktorem jeho
čtvrtletníku Kruh. Vydal více než čtyřicet knížek. Převážně se věnuje detektivkám a krimi.
Z posledních: Jen přes mou mrtvolu (2012, Nava Plzeň), Vstříc svému osudu (2013, Moba Brno),
Všechno už tu bylo (2013, Oftis Ústí nad Orlicí), Dáma na telefon (2014, Moba Brno), Velká vánice
(2015, Moba Brno). V závěru roku 2016 vychází Tuhá jako hašlerka v Oftisu Ústí nad Orlicí.
Lubor Falteisek prožil dětství v kraji pod Orlickými horami (nar. 4. září 1951). Střední školu
započatou v Náchodě dokončil v Praze, kde potom vystudoval Filozofickou fakultu UK (PhDr.)
a dálkově FAMU. Debutoval v hradeckém nakladatelství Kruh ve sborníku Rozhovory (1977) a
vydal zde i své knížky Nebojím se skoro ničeho (1981), Docela malá zemětřesení (1985) i editorsky připravený sborník sci-fi povídek nejmladších autorů Mysli si svět (1990). Po knížce Včera
mi bylo třináct (1993) vydal sbírku povídek pro starší děti Konec Bedny a jiné příběhy (2015).
Své humorné, psychologické či hororové povídky, ať už ze světa dětí nebo dospělých, otiskl v
dalších asi dvaceti publikacích. Jako novinář prošel řadou časopiseckých redakcí.
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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.
Jaroslav Irovský (* 7. 4. 1985). Psaní – především veršů – jej zaujalo již na základní škole, svou
aktivní autorskou činnost však započal až v listopadu roku 2011, kdy, ovlivněn svým oblíbeným autorem a „literárním idolem“, spisovatelem Charlesem Bukowskim, napsal svou první
povídku Zrzka, která se nakonec stala jednou ze třinácti obsažených v autobiografické „šuplíkové“ sbírce Příběhy sráče. Po následném období, které vyplňoval převážně psaním (depresivní
a milostné) poezie, však nakonec opět skončil u povídek, tentokráte humorných, jež vytvořil
silně ovlivněn Mistry komiky Miloslavem Šimkem a Jiřím Grossmannem. Kompletní sbírka
šestnácti povídek s názvem Jak jsme slavili Velikonoce a další humoresky vyšla v prosinci roku
2012. Později rozšířil Příběhy sráče o dalších sedm děl a ustanovil tak celkový počet povídek
na dvacet. Sbírka byla v srpnu roku 2013 vydána v omezeném počtu pětapadesáti kusů. V prosinci roku 2014 vyšla v pořadí již třetí sbírka dvaadvaceti dekadentních povídek a dvou básní
s názvem O(byčejný) ŽIVOT. Od dubna 2015 působí v hudebním uherskohradišťském indie/
folk projektu Bake Until Golden jako autor textů. V červnu 2015 se Irovský dočkal prvního
literárního ocenění, když byl Městskou knihovnou v Praze zařazen do sborníku s názvem
Vzorník 2014. Na jaro 2016 plánuje vydat básnickou sbírku Střípky melancholie, současně
pracuje na tvorbě svého prvního románu.
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Jaroslav Jonáš (1949), narozen v Pardubicích. Působil jako projektant, polesný, redaktor, novinář
a publicista. S časopisem Lesu zdar získal v roce 2006 Zlatý středník pro nejlepší vnitropodnikový časopis v České republice. Publikoval a publikuje časopisecky (Kmen, Mateřídouška,
Dikobraz, Roháč, Véčko, Turistika…), v literárních sbornících (Blábolník, Tady a teď, O mužích
pro muže) a jako člen SVčS také v bulletinu Kruh. Získal druhou cenu v soutěži sci-fi poezie
O cenu Karla Čapka, umisťoval se na předních místech někdejší soutěže žánru sci-fi PARCON.
Tomáš Koloc se narodil v roce 1977 v Pardubicích, jednom z mála českých měst, kde během
svého vědomého života nebydlel. Po výtvarném gymnáziu studoval učitelství, což je jedno
z mála zaměstnání, které nevykonával. Poezii (především lyrickoepickou) píše od prvního
stupně základní školy, časopisecky ji začal publikovat od roku 1990. Soustavně se zabývá
formou haiku (je zastoupen v antologii současného českého a slovenského haiku Míjím se s
měsícem, 2013). V mládí vydal dvě samostatné sbírky poezie Osek (2001) a Někdy je to blízko
(2003), od té doby už má šuplík přeplněn dalšími básněmi, které ovšem nevydává, protože
nemá čas pro ně shánět vydavatele (zveřejněné verše patří mezi ně). 22 let pracuje jako publicista, za kteroužto dobu okusil práci v novinách, časopise, rozhlase i nakladatelství, překládal
z angličtiny, francouzštiny, chorvatštiny a lužické srbštiny, a byl přeložen do angličtiny, němčiny
a ruštiny. Od svých třiceti let k literám přidal další povolání: stal se z něj sociální pracovník.
Přemysl Krejčík – viz oddíl redaktorů
David Mareš – viz oddíl redaktorů
Aneta Plšková, začínající autorka narozená 9. 9. 1991 ve 4:25. Pendluje z rodného Hradce do
Pardubic, kde studuje filozofickou fakultu. Poezii se věnuje od gymnázia. Trpí sportovními
sklony. Doma živí nenažranou zvěř. Volné chvíle tráví v práci s knížkou v ruce. Nemá čas
ztrácet čas.
Kamil Princ – viz oddíl redaktorů
Jiří Walker Procházka (1959) je (právem) nazýván enfant terrible české sci-fi, guru českého
kyberpunku či Otec zakladatel dobrodružné knižní řady Agent JFK. Založil i audionakladatelství Walker@Volf zaměřené na českou původní tvorbu. A protože píše spíše střídmě, má
rád Raymonda Chandlera, také proto, že napsal míň knih než on sám. Jiří W. Procházka si
vytvořil pro psaní svých příběhů svébytný vizuální styl, který se odráží jak v jeho akčních
scénách, tak i v budování atmosféry či v popisech prostředí. Dialogy v jeho textech jsou tak
živé, až vytrhují čtenáře ze čtení. Na základě postmodernistických hříček a pop-kulturních
odkazů si JWP pohrává se zažitými klišé nejrůznějších žánrů. Věčně hledá, občas nachází,
občas naráží… Webové stránky autora: jwp-prochazka.cz.

Ing. Alexander Scholz 1952. Důležitá města na jeho životní cestě: Bratislava (technická univerzita), Banská Bystrica (trvalé bydliště), Praha (současný přechodný pobyt). Se svojí literární
tvorbou (povídky, aforismy) se prezentoval v rozhlase, časopisech, literárních soutěžích, kde
získal vícero ocenění. Život s ním nemá velké problémy, umí se těšit i z maličkostí.
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Milan Rynt. Tak trochu básník, tak trochu malíř, tak trochu filozof… a tak hodně člověk.
Vzdělání: Charles University in Prague, pedagogika, biologie. Učitel angličtiny a biologie na
Dvořákově gymnáziu v Kralupech. Webové stránky autora: milanrynt.cz.
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Klára Smolíková. Knihy, které publikuje, jsou převážně určené dětem. Prvními čtenáři byly
její děti: syn Tobiáš a dcera Jorika. Protože už povyrostly, troufá si Klára napsat taky něco pro
starší čtenáře. Takovou vlaštovkou je kniha H. U. S. pro náctileté. S druhým manželem Jiřím
W. Procházkou vydali v dubnu 2015 Mrtvou šelmu, kterou otevírají detektivní sérii Souřadnice
zločinu. Nejnovějším projektem je komiksová revue Bublifuk. Čtvrtletník pro holky a kluky
plný původních českých komiksů zaštítilo nakladatelství Triton. Její knihy získaly řadu ocenění.
(Medailonek je část textu převzatá z autorčiných webových stránek.)
Irena Šťastná (roz. Václavíková) žije v Dobroslavicích na Opavsku. Vydala čtyři sbírky poezie
– Zámlky (Host, 2016), Všechny tvoje smrti (Literární salon Terezy Riedlbauchové, 2010), Živorodky (Perplex, 2013), Žvýkání jader (Srdeční výdej, 2015); za poslední z nich byla v letošním
roce nominována na cenu Magnesia Litera. Webové stránky autorky: irena-stastna.webnode.cz.
František Uher (1936) se narodil, žije a doufá, že dožije v Havlíčkově Brodě. Vydal 85 knih.
Detektivní romány, soubory povídek, sbírky poezie a knihy aforismů. Několik dalších románů
se dostalo ke čtenářům novin a časopisů jako čtení na pokračování. Publikoval přes dva tisíce
povídek, fejetonů, krátkých textů a recenzí, přibližně stejný počet básní a veršů pro děti. Se
zájmem sleduje tvorbu svých přátel i tvůrců nastupujících generací a těší jej každý úspěšný
počin, protože je stále přesvědčený o kouzlu, významu a budoucnosti tištěného slova.
Vlastimil Vondruška – viz oddíl setkání
Vojtěch Záleský (1990) se narodil v Kutné Hoře a vystudoval filozofii na Univerzitě Pardubice.
Je autorem tří románů, které čekají na své objevení literární veřejností a širokým okruhem
čtenářů. Knihy jsou výsledkem tvůrčí spolupráce s Lukášem Štěrovským a příběhy jejich literárních postav jsou zasazeny do 20. let minulého století. Hlavním tématem je síla pevného
svazku (bratrského, nejlepších přátel, páru) a okolnosti jeho rozpadu. Autor je členem Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice a ve volném čase se věnuje literatuře, kresbě
a hraní v kapele Sníh v džungli.
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Radka Zíková, narozena roku 1980. Žiji spolu s manželem a mými nezbednými dětmi v malém
domku v Praze, kterému se nedá říct jinak než „plný dům“! Ale někdy i já potřebuji trošku
klidu a relaxace, kterou najdu právě v mém světě fantazie.
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Setkání
-----------------O dpovědný

redaktor :

L ubomír M acháček
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Vlastimil Vondruška, narozen v Kladně (1955), vystudoval obor historie a etnografie na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vědeckou aspiranturu v Československé akademii věd ukončil v roce 1982. Působil v Národním muzeu v Praze, od roku 1990 se věnoval
podnikání, publicistice a literatuře. Společně s manželkou Alenou (je rovněž publicistka a spisovatelka) založil sklárnu Královská huť v Doksech, kterou provozoval do roku 2009 (za tuto
činnost získal ocenění ministra kultury ČR). Od roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské
činnosti. Kromě literatury patřilo mezi jeho zájmy horolezectví (aktivně se mu věnoval více
než 20 let). Literárně je činný s přestávkami od mládí. Dosud publikoval více než 50 vědeckých
studií a článků o dějinách hmotné kultury, 15 knih vědeckých a populárně naučných, více než
40 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Jeho knih se dosud prodalo více
než 900 tisíc. Podle oficiálních statistik půjčovanosti knih, publikovaných Národní knihovnou
v Praze, byl v letech 2011, 2012 i 2013 nejčtenějším domácím autorem. Kromě literární tvorby
je autorem dvou divadelních her a filmu Jménem krále. Spolupracuje s Českým rozhlasem
a pořádá pravidelná setkání v knihovnách. Za své dílo byl oceněn Zlatou stuhou IBBY, cenou
knihovníků SUK a získal 7 cen čtenářů nakladatelství MOBA.
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Výtvarníci
----------------------O dpovědný

redaktor :

Z uzana M artínková

David Černý – MaComiX je superpadouch, kterému se v roce 1977 podařilo zdrhnout z komiksových stránek. Nyní se ukrývá a snaží se pomocí ilustrace, výrobou placek a vytvářením
škodlivých figurek ovládnout celý svět.
Štěpánka Jislová (1992) je česká ilustrátorka a komiksová autorka. Vystudovala Fakultu designu
a umění v Plzni a nyní svou energii dělí mezi magisterský obor, ilustrátorskou práci na volné
noze a produkci v nakladatelství Meander. 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.
Tomáš Saavedra Komínek narozen v Přerově, v současné době žíjící a tvořící v Brně. Samostatné výstavy ve Zlíně, v Olomouci, Přerově, na hradě Buchlov a v Brně. Mimo jiné, několik
návrhů divadelních scén a kostýmů. Výtvarné podklady pro animovaný film, ilustrace do
různých časopisů a návrhy plakátů.
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SLAKINGLIZARD GRUML Jan, kreslíř.
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Redakce
-----------------Lucie Černá (1992), mezi lety 2012 a 2015 studentkou jazykové a literární kultury na Univerzitě Hradec Králové. Nyní studuje bohemistiku na Jihočeské univerzitě. Pochází z Humpolce,
města uprostřed Českomoravské krabatiny. Pokud právě nevykonává jednu ze svých oblíbených
činností (čtení, fotografování, psaní povídek a básní), narazíte na ni, budete-li tiší a pozorní,
v lese v blízkosti Humpolce či Budějovic.
Tereza Exnerová, studentka literatury. Literárních ambicí se vzdala po zjištění, že literatura
nikoho nezajímá.
Přemysl Krejčík (1991). Býložravec, básník a prozaik. V redakci Partonymy působí od roku
2013, od roku 2015 jako šéfredaktor. Knižně debutoval básnickou sbírkou Křehké nepřenášet
(2015), měsíc po vydání se stal jedním z autorů románu Šest nevinných (2015), který vznikl
během 72 hodin nepřetržitého psaní za výlohou pražského knihkupectví Neoluxor. Dále je
autorem sbírky sci-fi povídek Kybersex (2016) a románu Univerzální katalog zoufalců (2016).
Aktuálně pracuje na druhé básnické sbírce Dvě plata plameňáků a próze pracovně nazvané
Špatný román, k vydání připravuje dieselpunkový román Zbožný kurevník. Ve volném čase je
blízkým přítelem rodiny plyšových pand.

David Mareš (1981), bez poetické (pří)slušnosti. Narozen v Praze, v kterémžto městě žije
i nadále (žije-li a nežije-li jinde). Některé jeho básně jsou zastoupeny v Almanachu neodekadence (2012) či ve sborníku haiku Míjím se s měsícem (2013). Své verše též osobně prezentuje
před publikem v pořadech Opilé koráby (Praha, klub Mandragora), Zrcadlení duší (Nymburk),
Večer přiměřených depresí (Praha, Jiný kafe) a dalších. S částí jeho tvorby se čtenáři mohli
seznámit i na několika literárních serverech, ve sbornících z literárních soutěží, kterých se autor
účastnil, a nejspíše i jinde (zlí jazykové například tvrdí, že křídou psané osmiverší, které na jaře
roku 2003 smyl déšť z chodníku v pražských Riegrových sadech, bylo až podezřele marešovské). Za stavu redakční nouze plní funkci „překladatele“ slovenských textů do jazyka českého.
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Lubomír Macháček (1947), původním povoláním psycholog, spisovatel, redaktor literárního časopisu Partonyma. Do povědomí čtenářů vstoupil povídkovou knihou Písek v zubech (1978). Vedle niterně zaměřených povídek, např. Láska v kaluži (1975), Co skrýváme
pod kůží (1979), Manželky a jiné ženy (2011), Zelené vdovy (2015) a románů A budeme šťastni (1985), Zasvěcen démony (2001), Milenka půlnoc (2003), se věnoval též žánru sci-fi: Výlety
do snů (1984), Fantastický mezičas (1989), Upíří tanec (1993). Píše i knihy pro děti: Poklad
na Kunětické hoře (1997, 2007), Zač je v Pardubicích perník (2002), Jak chutná v Pardubicích
perník (2004) a Jak voní v Pardubicích perník (2007). V posledních letech publikoval pod
pseudonymem Adam Borek povídkové knihy s krimi tematikou. Jeho prózy se objevují v řadě
domácích i zahraničních antologií.
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Zuzana Martínková (1991), amatérská výtvarnice, filmový nadšenec, čtenářka. Vystudovala
historicko-literární studia na Univerzitě Pardubice a navazující magisterský obor tamtéž. Toho
času doktorand a brigádník.
Aleš Misař (1984) se narodil v Nymburce, kde také dosud žije, v roce 2014 dokončil studia
germanistiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako překladatel a lektor
jazyků. Píše poezii (Neštěstí v lásce, štěstí v poezii 2004, Proti armádě tvé krásy 2006, Patřím
Noci 2009 a Lunoryty 2013, jako e-kniha), kterou kromě knižních vydání publikoval také
v časopisech Čaj, H_aluze, Psí víno a Tvar, třikrát zazněly jeho verše i v pořadu Českého
rozhlasu Zelené peří. Je zástupcem šéfredaktora literárního čtvrtletníku Partonyma. Vedle
vlastní autorské tvorby se zabývá esejemi, recenzemi a překladatelskou prací (nejnověji Sonety Orfeovi R. M. Rilka, nakl. Literární salon 2013), v současnosti připravuje k vydání novou
sbírku Na dně rozednění.
Kamil Princ (1987) se narodil v Žatci a nyní žije v Praze. Vystudoval obor jazyková a literární
kultura na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje a zpěvu. Obdržel několik literárních ocenění, mezi nimi např. 1. místo v soutěži
Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jindřichohradecký Textík 2012 a Zvláštní
cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku Sonáta pro rezavou harfu a uspořádal
Almanach neodekadence.
Lukáš Vavrečka (1987), člen Asociace spisovatelů a Obce spisovatelů ČR, zakladatel a mezi
lety 2012 a 15 i šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma. Je autorem knih Revolucionáři (2005), Vyhnanec s křídly (2008), Partitura (2011), Idealistický román(2009), Alibi na příští
noc (2014), Dej holce jméno (2015) nebo Ztracená generace (2017). Je rovněž spoluautorem
a editorem několika literárních almanachů a detektivního románu Šest nevinných (2015)
spolu s Davidem Zábranským, Jiřím W. Procházkou, Janem Svitákem, Josefem Pecinovským
a Přemyslem Krejčíkem. Vystudoval kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, v témže městě
dosud žije, živí se jako technický redaktor na FF UPa a příležitostně také jako jazzový pianista.
V jeho díle se setkávají prvky detektivního žánru, lyrického románu i magického realismu,
především pak klade důraz na reflexi těchto žánrů i literatury jako takové.
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Anna Gudrun Vavrečková (1991) se narodila v Pardubicích, kde dosud žije a vychovává syna.
Pro radost programuje informační systémy a weby a v redakci časopisu působí jako správce
systému a webmaster.
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