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Ilustrace:
Slakinglizard (* 1986), výtvarník samouk na volné noze se narodil a žije v Brně.
Kromě volné tvorby ilustruje knihy, realizuje velkoformátové malby na zdi, kreslí
komiksy, ale také plakáty, motivy na trička, longboardové desky, etikety atd.
www.slakinglizard.cz
Obálka – Junior
Kontemplum – Zmrzlinář Ruprt
Petra Lemonnier (* 1983), se narodila se v Praze, rok žila v Estonsku a tam
poprvé spatřila moře zamrzat. Tři roky bydlela ve Francii v Bretani, kde se dny
podobají všem ročním obdobím naráz. Nyní žije se svou rodinou v jihočeském
Táboře. Vystudovala scénografii pro alternativní a loutkové divadlo na pražské
DAMU. Nejraději se věnuje knižním ilustracím.
www.petracitron.com
Textáž – Kolotoč (ilustrace k povídce Pavly Trnkové)
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Kateřina Čupová (* 1992) studovala animaci UTB ve Zlíně. Kreslí komiksy,
ilustrace a animace. Krátké komiksy publikovala v časopisech AARGH!, KomiksFest revue nebo Vějíř. Za krátký komiks Kašna dostala cenu Muriel.
www.facebook.com/chechulaArt/
Setkání – Hades a Persephone
Poslední slovo – Sudičky
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Postavit dům, pilotovat letadlo

4

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

---------------------------Píši tento úvodník na poněkud netradičním místě, alespoň pro mě. Budova, ve které
sídlí naše kancelář, je uzavřená, a tak místo paneláků Pardubic pozoruju z okna slepice
souseda mojí matky, neb jsme se s manželkou uchýlili do dočasného exilu „na venkov“, jak se tomu ostatně při epidemiích sluší a patří. Doufám, že až budete tento text
číst, vše se dávno vrátí do normálu a ze všech zákazů, nařízení, omezení a zmatených
vystoupení ještě zmatenějších zástupců vlády zbude jen těžko uvěřitelná vzpomínka,
stejně jako brzy na to i po celé té nemoci, která většinu z nás zavřela doma. Teď ale
zpět k sousedovým slepicím.
Soused ráno vyjde na dvůr, slepice řvou, kohouti řvou a čilý pětašedesátník na to
lakonicky: „Neser, půjdeš pod kudlu.“ Dva týdny a ze čtyř kohoutů zbyl jeden. Manželka vymýšlí, jak toho posledního vypustit do polí, jenže víme, že by stejně nikam
neutíkal. „Ještě tejden a kuchnu ho,“ pokyvuje věcně soused hlavou už čtrnáct dní.
Co na to říct? Soused je ze staré školy. Dům, ve kterém teď sedím, postavil vlastníma
rukama, původně pro sebe. Zabíjení slepic je tu přirozené jako ve vesnickém románu,
přestože formálně jsme na území města.
Můj mladší brácha má třináct let. Nezvládne postavit dům, dost možná nikdy, ale
zase už teď ví, jak pilotovat letadlo, přestože mi každý den oznamuje, že „zas jsem nedoletěl, spadlo to někde nad Ruskem“. Většinu ostatních věcí, které říká, příliš nechápu.
Ten generační rozdíl nelze přehlédnout, ač nás dělí jen šestnáct let. Jak zabředne ve
„svých tématech“ i jen do jednodušších detailů, rozumím asi stejně, jako kdyby mi
soused přinesl stavební plány a řekl, že teď mám na zahradě postavit stodolu. Nikdo
z nás třech nemůže rozumět dvěma ostatním, a přesto spolu vycházíme dobře. Tak
jako se snese dětství a stáří na následujících stránkách.
A kam že to vlastně patřím já? Najednou mi dochází, že teď už jsem nejspíš zástupce
střední generace. Divný pocit. Neumím totiž postavit dům ani pilotovat letadlo. Umím
předstírat, že dobře píšu. Občas. A tak mi nezbývá než vás pozvat na další stránky,
nechat se unášet představivostí z per a klávesnic našich výborných autorek a autorů.
Ať už jste současnou nemilou situaci přežili a prožili kdekoli a jakkoli, přeji vám příjemný čtenářský zážitek: od prvních veršů přes povídky, odborné texty a rozhovory
až ke zbrusu nové rubrice „Poslední slovo“, kterou od tohoto čísla připravuje Petr
Poslední, a to v doposud neznámé roli fejetonisty. Aktuální číslo Partonymy je sice
nabité k prasknutí, ale přesto zůstává poměrně tenké. Tak se nemusíte bát, že byste
při jeho čtení zestárli…
Přemysl Krejčík, šéfredaktor
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Každý pohyb je čekání
Z vydaných sbírek

---------------------------TEREZA RIEDLBAUCHOVÁ

Prostory, které nás svírají

***

Každý pohyb je čekání
posouvám se – ale nevím kam
očnice mi zapadly do pat
kůstky zachrastily
hluboko v mém těle se mi zjevilo dětství
vzpomínky se tříštily, odlupovaly od
hladiny
a vzlétaly jako ohromní motýli
slepla jsem a vše bylo na dosah
tam v očích narazila jsem na zemi
prorostla mi tělem

Prostory které jsme ztratily a které nás
svírají
Poslepu nahmatat okna, nábytek, dveře
a cukřenku
Pán shrbený nad stolem luští křížovku
Lampičkou si svítí na mřížky, popelník
a propálený ubrus
Okno dokořán k cestě do hospody
Ucítit tabák ze záclon a zdí

dědeček jde za mnou průhledný
dívej děvenko dubnové dny
kdy duby ještě čekají listí
kdy dalším dnem si už nikdy nejsme
jisti
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Den poté co mi uhořely vlasy
pole bylo růžové a bílé
poštolka vykřikla si
den kdy shrabují z kříže

kdy každý květ otevírá zánik
a na cestě kde jsi volala
i milencův hlas už zanik
do tmy jed pouští fiala

***
Jako cizinka chodím po této zemi
džbán měsíce lije mléko na zem
průchody domů jsou dlouhé
zlaté okno vzadu
potom nějaký potichý zvuk
možná dítě u prsu
anebo kočka
Košice, 3.–4. února 2006

T extáž
Ze sbírky Inkoustová skvrna Karibiku

Venkovská zahrada
Ten rododendron vedle dveří
který přes noc vykvetl růžově
tisícem tvých velkých rukou
mě pohoupá na svém klínu
Ten na horní zahradě
fialové květy svinul v mozečky
na nemoc mozku zemřel Marek
a umírá můj strýc
Ten bělostný pod kuchyňským oknem
natahuje prstíky novorozeňátka
pokleknu před ním, aby se do roka
narodilo
mé sestře děťátko

Světlonoška
Opatruji lucernu,
aby v ní nezhaslo světlo.
Když zavane prudký vítr,
zmrzlými prsty ji rychle zapaluji,
aby se nerozhostila tma.
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Nosím světlo všem, kteří
odešli neznámo kam,
kvapně či zdlouhavě se loučí…
A zprudka rozpaluji světlo
právě narozeným dětem.

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

---------------------------JINDŘICH TOŠNER

Ještě nejsi rozhodnutá
tělo by chtělo
ale rozum dělá starosti
já zatím trpělivě
rukama na tvém klíně
buduji své předmostí
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Přikryj mě divoce
odkvetla jsem
mám ale sladké plody
smíš ochutnat i slané
všechno
všechno ovoce

Už jsme skoro stejně staří
tobě čtyřicet mně sedmdesát
oba zhruba víme o co jde
nemusíme se přít
stačí vyhazovat vzpomínky
koše na smetí
cennější než rada
je polibek na čelo
objetí

U vchodu B se tělo ženě zadrhne
ve dne i v noci
hlavně v ní
srdce ji strachem znehybní
rozpomene se kde žila
kde byl táta s ní
s kým prvně souložila
kdo jí vzal první na výlet
for very much fun
za kus látky cestou tam
co byl jen flirt
co bylo doopravdy
co mělo uhry a velký strach
u vchodu B pak vzdychne
vkročí do podzemí
jako na molo manekýny
zhoupne se v bocích naposledy
a dokud to půjde
nezemře

Nemáme jich víc
než můžeme vrátit
viděl jsi hodiny?
cesty se lehce ztratí
život který jsme dostali
byl na regále poslední

T extáž

Kdybys byl mrtvý
milovala bych tě víc
na hřbitov chodila nevěrná
bez výčitek
po smrti se to tak nebere
lidé pro to mají pochopení
bez strachu z prozrazení
z mobilního telefonu
bez stesků
bez obav
že od tebe dostanu esemesku
miluji tě
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Všechny krásné ženy
jsou jim zapovězeny
boky prsy lýtka rty
mohou se jen dívat
litovat že nejsou mladší
jako dřív
princové do králů zakletí
která by chtěla staříka který všechno ví
naříká na osud
a místo aby přisedl
odchází

Včera jsem šel tátovi se džbánem pro
pivo
dnes bych ho nesl zbytečně
jedu autobusem na hřbitov najít hrob
bude pro dva těsný
stařeny vezou chryzantémy
starci vystupují uprostřed cesty
děti si na smrt hrají
řidič žárlí na svou ženu
spěchá domů
křičí
ještě není konečná
nevystupujte
Ježíši Kriste
dveře se jen zavírají

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

Začátek se štěstím
konec za rohem
pračka
můj program
jak to vyjde – vyhovuje všem
třeba orgasmus
ale netrvám na něm
vlhko nemám ráda
myslím venku
při procházce nikam
ne na kuchyňské lince
většinou si všechno dělám sama
děkuji
už jsem byla

Jindřich Tošner (* 1947) vydal 6 sbírek poezie: Nic se nestalo (1996), Noční vizita (1996),
Láskolamy (2015), Místo dotyku (2016), Bezpečná vzdálenost (2016), Šach králem (2017) a Nejisté vztahy (2018). Knihy lze získat na www.kosmas.cz nebo v prodejnách Kosmasu. Hudebně
poetický recitál Šach králem lze zhlédnout na YouTube. Žije v Třebechovicích pod Orebem.
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Tys mladé děvčátko,
a já jsem přímo děd…

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

Noční obilí
Na poli nyje obilí,
jež cuchá vítr rozverný
a hvězdy – bílé lucerny –
kraj stříbrosvitem zkropily.
Klas chví se, v hoři třese se
a jak úd starce uvadá.
Kraj jímá trudná nálada,
ze zrna klíčí deprese.
Ve hrůzyplném patosu
měď klasů čeká na kosu,
jež na cucky vše rozseká.
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I lidstvo, plémě chlípnosti,
Smrt čeká, až ho vykostí
svou kosou žnoucí člověka.

Stařeny
Já patřím stařeny, jak nyjí v zamyšlení,
co feny spráskané vždy krčí vetchý hřbet,
zrak lampám podoben, v nichž petroleje není
a zuby nemohly již více zrezivět.
Pleť mají zrousanou jak plátno zašlé věky,
kdys sličné ručky čas na pařát přemění.
Přes den sní o pohřbu či plní apotéky
– mne ovšem zajímá, co je po setmění…
Zda ňadra odkvetlá by celovat zas chtěla?
Zda zaprášený klín chce znovu zažít stud?
Leč všichni štítí se zpol zetlelého těla!
Před jejich nahotou hned vadne každý úd…
Jsou smutné? Nešťastné? Pro lásku pláčí snad?
A na den těší se, kdy budou umírat?

T extáž

Tys mladé děvčátko, a já jsem přímo děd,
nepiješ kořalku, já zase vodu.
Tys jarní poupátko, jenom si přivonět!
A já jsem rozjetá sekačka v chodu…


Rudým nosem od šáši
šňupu lajny koksu.
Čáp dnes děti odnáší
rovnou k babyboxu…

Na stole pitevním skalpel nás rozpáře,
maminky v kočárcích potraty vozí.
Přišel čas pravdě se podívat do tváře
– zatím jsem zíral jen na její kozy…

Rasputin
Zlá nemoc trýzní Tě, mdlá, utrápená ženo,
dlaň svírá růženec, zrak upřený máš v kříž.
Ač nejsi raněná, přec bledá krvácíš,
Tvé onemocnění až smrtí vyléčeno…
Rty lkají otčenáš – kéž Pánbůh z muk Ti sleví.
Ta nemoc dědičná je z matky na dceru.
Tak neblaze Ti je! Dlíš v krve odéru.
– Snad svaté ztrestání za prvotní hřích Evy?
Cejch barvy šarlatu – klín ťaly rudě meče!
Jen kněžský exorcism Tvůj neduh napraví.
Znám kúru ozdravnou, krev více nepoteče…
Jsem mystik Rasputin, můj dotek pomáhá.
Na devět měsíců Tě lék můj uzdraví!
Na oltář lehni si a svleč se donaha…
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Mučím tě jak zubaři
všech bolestí spektrem.
Láďa Hruška uvaří
s Hannibalem Lecterem.



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

Sním tě, kavko, sestro vran,
krev mi teče z vousů!
Chci být defenestrován
z okna ve Windowsu.
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Čeká nás žár nebo tání?
LDN či jesle?
Mám sedavé zaměstnaní
v elektrickém křesle.
Z něžností se můžu poblejt,
srdce mé je shnilé.
Čistím zuby pastou Colgate
motorové pile.
Na dveře nám Smrtka klepá,
místo drozda létá mol.
Láska bývá vždycky slepá,
neboť chlastá metanol…

Der Menschenkeim
Na cípu ulice, kde opilec líh močí,
v tmách hledá potkan kost a slepec zase oči,
tam běhna prodává svou lásku na kila
a matka svobodná si klín radš zašila!
Zde popelnice dlí jak archa Noemova,
v níž jeden exemplář všech odpadků se schová.
Chtěl jsem ji podpálit, Ďas mi to dosvědčí,
leč v truhle Pandóry lkal pulec člověčí!
Kdos ho zde pochoval na Kalvárii smetí,
pod suti mohylou tu hnijí kostry dětí.
Ten hnisu uzlíček cos nutí k životu,
byť jme cejch tubery, křtím jeho zygotu.
Na srdci trombóza, žhnou zřítelnice rudé
– on básník prokletý, bard dekadence bude!
Psát verše výtečné se brzy naučí!
Leč v tom mi, bohužel, mdlý zemřel v náručí…
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Stůj pevně oběma nohama na zemi,
v márnici se všichni staneme sazemi.
Občas se narodí mrtvý plod mamině,
stůj pevně oběma nohama na mině…

Kamil Princ (* 1987) vystudoval obor Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec
Králové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře na hu
dební nástroje a zpěvu.
Vydal básnické sbírky Sonáta pro rezavou harfu (2011), Nožem učím rybu křičet (2019)
a uspořádal Almanach neodekadence (2012).

T extáž

O dědičných křížencích

---------------------------ALŽBĚTA STANČÁKOVÁ

Je mi šest let a musím myslet na důchod.
Mou jedinou jistinou je,
že při smrti nebudu myslet na narození.
Je mi třináct a už nosím oblečení,
ve kterém právě kdosi zemřel.
Je mi dvacet dva:
kojná dvou dětí
vystříkla mléko na revizora.
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Je mi zima a mrznu –
nehodící se škrtněte.
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Už třicátým rokem smrdím.
Již po patnácte let naháním svou učitelnou.
Až předloni mě naučila psát
a na čtení stále čekám.
Sledujte mě –
– ještě tady mám nerv,
ještě tady jsem mrtev,
a každý den byl slovo jako –
– vyliž mi kostel a nesuď mě.
Podlaha smrdí
jak křeček mezi sutí.

O dědičných křížencích
Vyrostli jsme z neživých skal,
a beztak se usmíváme.
Ač nespěchám,
rozběhnu se.
Nákupní taškou podrazím berli
plačící ženě.
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V průběhu mého výsměchu si před masnou
kuřák s vyňatým hrtanem
očišťuje slavíka.

Alžběta Stančáková (* 1992) debutovala sbírkou Co s tím, za kterou obdržela Cenu Jiřího
Ortena. Básně, povídky a kritiky publikovala v časopisech Psí víno, Tvar, Souvislosti či Host.
Její texty byly přeloženy do němčiny, polštiny a rumunštiny.

T extáž

Dětské scény

---------------------------DR. KREJZYBERD

Dětské scény 1
Zajíci zajíci
slech ti klesl na lící
Narovnej si ušiska
ať ti v nich tak
nepíská
*
Ježku ježku ježku
poškrábej mi plešku
*
Kousek po kousku
vážu si motouz
z motouzků
Dobře se bude viset
červené ptačí budce
jen do ní nesmí
naše Míca
skákat
tak prudce
*

Kdo by do ní řek’
ježibabí skřek
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Moje nová Barbína
vyletěla z komína

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

Dáme k sobě hlavičky
budu jak ty maličký

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Young adult
Kůra je odumřelá
duše stromu
strmá a strnulá
Struhadlo větru
struska času
Mužnost se odlupuje
chlapec vylupuje
z očí
vykukuje
Vykuk
vejlupek

Dětské scény 2
Sněhulák
vypil lák
sněhulačka
vodku
Sněhulák
sebou flák
nemá ani
fotku
sněhulačka
jarní plačka
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-------------

*
Strakapoude
šetři proudem
Potom stačí
chvilečka
vypadne ti
sbíječka

T extáž

Dětské scény 4
Můj známý chameleon
miluje neon
Jenže mu v lásce nestačí
není tak rychle
jinačí

Dětské scény 3
Kykyryký
zavřískla žába
tyhlety mimikry
má moc ráda
Hahahaha
táhnu až z paty
a špatná nálada
se hned ztratí
*
Klokaní samice
zalekla se vánice
do kapsy se drala

*
Můj černý kocour
má v sobě rotour
to je motour
co se krásně roztočí
když mezi námi
jiskra přeskočí
*
Můj pes má svého pána rád
jeho pán je můj kamarád
Teď ale nevím
jsem to já
nebo se někdo třetí
přidává?

Poslouchej její křik
nejsi sám nešťastník
je sama sobě malá
*

Zasadíš zrníčko
vyhlížíš sluníčko
Tyjo!
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Bio!

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

Měla babka
čtyři jabka
v každém jabku
chytrá apka

Partonyma ( ročník

Staří běžci
Vy nohy starých běžců
větve pokroucené
snítky žil
nalomené
klouby jak suky jsou
rány
pupeny

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Rozeklaná pobřeží
vašich těl
eroze
mého snění
prostor se zajíká
naším dechem
staří běžci dál mlčí
staří básníci
nedořeknou

Stojaté vlny
kořenů
vám proudí před očima
stín stromořadí
šrafuje vůli
touhou po jasu
Vy ruce starých běžců
vesla
suchem přelámaná
kam šípy loktů míří
když skřele kyčlí
z posledního
dravý tep větru lapou?

Vůz pečovatelské služby
Život na dlani
ho vlastně nesrazil
jen trochu do něj drcnul
poprvé v životě
kousek popoletěl
uhodil hlavou o strom
ladičku světa a
dopečováno
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-------------

Vy hlavy starých běžců
zpuchřelé bóje
na zamrzlém moři
co vás dál žene
proč jako zachmuření ženci
úporně míjíte
utkvělý čas?

Nejmenší epika

Dr. Krejzyberd (* 2008), mladší bratr učitele tvůrčího psaní Jiřího Studeného. Vydal
sbírky Myslet jako auto (2011), S lotosem za pasem (2013) a Varných konvic sten (2015).
Nové básně jsou z chystané sbírky Otevřené tělo. Verše a rešerše 2014–2019.

T extáž

Veliký žalozpěv mé temnoty

---------------------------JAKUB ŘEHÁK
Hommage à Tristan Tzara
(Variace na stejnojmennou báseň Tristana Tzary – La Grande Complainte de mon obscurité)

Veliký žalozpěv mé temnoty jedna
kde jsme
nikde nejsme
jen v rozích místnosti prší déšť
bílé peří tvůj úsměv a slova
kdo z nás v sobě nechává vzpomínku na sebe sama
rušné silnice škrábou v hrdle
jen jeden okamžik
průsvitná rtuť a ruce
smích mezi prostěradly

Veliký žalozpěv mé temnoty dvě
tvá rychlost se podobá černé houbě
co mne láká zvláštní krvavou lehkostí
kde jsme
nikde nejsme
cukrové ruce se nerozpouštějí
klobouk temnoty dohlíží na tvůj pohyb

líbezné tváře mrznou
posuvné prsty zanechávají neklamnou stopu na ledové kůži
prosím proměň moji kostru a nech mne svítit
nech mne být mrštný a obratný jako artista ferdinand
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jsme rozžvýkané rukavice
nacpali nám je do úst
pomalu se dusíme za hnědých odpolední

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

vidím tvůj smích
je zlatý a vyplňuje pokoj
kdo se to přemístil
prosím zastav vše

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Veliký žalozpěv mé temnoty tři
měsíc běloba kroky odpařující se stropy
kde jsme
hledíme do zrcadla
roztéká se s naší podobou
nadšení září z trnoucích očí uší a zubů
pohybujeme se ve skafandru dne
na konci slasti která se tenčí jako kost
ach bože mých spánků mých pohybů
už nemohu už nemohu nezastavuj mne a vrať mi dech
ať mne naplní jemným porcelánem
má víčka se proměňují v nozdry
poslouchám hlasy přecházející po pokoji
vzpomínám na parkety na něž dopadá vlhkost
na tvůj pohyb kolem mne

Veliký žalozpěv mé temnoty čtyři
sestoupil jsem do nitra tvých kotníků
neporozuměl záři blyštící se na konci tyče
co vytrvale zvoní v mém mozku
jsme jen opuštěné zvony co zlatí poledne
opuštěná povětří
trčí z nich prošlé dráty
jsme bělmo očí i zub jsme
jsme červená atrapa které se přezdívá vzduch

20

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

žluť se ve mně semkla a uvrhla mne tam kde rostou prsty a nehty
stávám se dokonale mrtvým

T extáž

Veliký žalozpěv mé temnoty pět
museli jsme klouzat po zledovatělých schodech uprostřed města
museli jsme počkat až vojska dorazí k bytům plným temných divadelních kostýmů
museli jsme se proměnit v lékaře v okupovaných nemocnicích
museli jsme být svědky toho jak nám přátelé dopadají mrtví na ramena
kde jsme
nikde nejsme
pozvolna s bublinami vyprchává život z mé svítící kostry

Veliký žalozpěv mé temnoty šest
řekni
kdy se mohu ubytovat na tvém nádherném krku
kde se vyrábí nesnesitelné pískání uvnitř klavírů
kde se prodává krásný svět
prozraď mi kde v tobě roste kůže
kde se rodí slova
nikde

21

Jakub Řehák (* 1978), autor tří básnických sbírek (Světla mezi prkny, 2008; Past na Brigitu,
2012; Dny plné usínání, 2016), nositel ceny Magnesia Litera. Jako recenzent spolupracuje
s časopisy Tvar, A2 nebo Souvislosti. Píše esejisticky laděné texty, zabývající se obecnými
problémy poezie, i studie, které věnuje konkrétním dílům pro něj důležitých básníků. Pracuje
jako redaktor webových stránek Městské knihovny v Praze, kde rovněž žije.

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

tekuté písky z konce světa
modrá znamení
v jakých vteřinách se odpočítává náš zánik
který přesto nikam nesměřuje
nesměřuje
nesměřuje
nesměřuje

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Říkání a povídánky
Výběr z rozpracovaného souboru

---------------------------VOJTĚCH KUČERA

První báseň pro Rozárku
V kukuřičném poli
stojí čtyři voli.
Kráva kroutí hlavou,
radši by šla travou.
Voli volí klasy,
mohutnými hlasy
bučí basy.
Pročpak asi?

Druhá báseň pro Rozárku
Róza zírá oknem ven,
zvenku na ni koukne den.
„Ahoj krásko,“ řekne jen,
náhlou láskou okouzlen.
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-------------

Je to sen?
Je to sen?
Závěs mlčky dolů visí,
poryv vzduchu vůně mísí,
laskavá tma, teď jak kdysi,
pramen vlasů uhladí si.
Je to sen.
Je to sen.

T extáž

Třetí báseň pro Rozárku
Jazyk líže ránu
od večera ránu.
Bouchly saze na obraze,
táta rozlil vanu.
Voda žuchla na parkety
a s ní dvě tři ostré věty.
Pak se přihnal smutek,
ale hned zas utek!

Pátá báseň pro Rozárku
Beskydy jsou krásné hory,
zvířata v nich mají nory
a turistky po značkách
neštrádují v kozačkách.
Třinec není jenom hokej.
Nevěříš? Tak přijeď! Oukej?
Velký dům je na Sosně,
v něm před léty táta sněd’
své první mlíčko od maminky,
co prala mu látkové plínky.
Teď už je z ní babička
vnučky jménem Rózička.

Šestá báseň pro Rozárku

Na mlatevni koťata
mňoukaj, vrní, prťatá.
V houře tlejí plačky
maminčiny hračky.
Děda v humně trávu kosí,
vosy bzučí, pějí kosi,
ze záhona leze hrách,
traktor orá v bramborách.

Pod stromy jsou krásné stíny,
zpívá kos a kos zas jiný,
zpívá vrabec, pěnkava
z větve k zemi slétává.
Slyšíš je?
Árie!
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Za babičkou do Tupes
pojedeme ještě dnes.
Je tam plno slépek, koček,
jak rozinek do vánoček.

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

Čtvrtá báseň pro Rozárku

Na procházku do Akátek
vyjedeme spolu,
v sobotu spíše než v pátek,
nahoru a dolů.

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Sedmá báseň pro Rozárku
Moucha létá pokojem,
včera, dneska, každý den.
Chce se tuze dostat ven,
naráží však do oken.
Bzučí, bzučí, stále znova
zkouší průlet opakovat.
Moucho, moucho, co blázníš?
Cožpak ty sklo nevidíš?

Osmá báseň pro Rozárku
Paní bouřka s meluzínou
v divém tanci spolu splynou.
Blesk za bleskem, hrom a hrom,
ve vichru se klátí strom.

Báseň pro Barunku
Koukni na tu podívanou!
Na divanu Róza s Annou
mává ručkou, kope nožkou
něžně skrytou pod ponožkou.
Dvě miminka malinká,
ke každému maminka
naklání se, usmívá se,
promlouvá příjemným hlasem.
Z tebe je teď pomocníček,
běháš kolem, hledáš míček.
Kde je? Skryl se do plínky
tvé sestřičky Aninky.

To je hukot! To je čina!
Jedna velká divočina.
K tomu Sýček, hudba hraje,
volá snové hranostaje.
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-------------

Usínáš… A v spánku
slyšíš jen zvuk vánků.

Vojtěch Kučera (* 1975) knižně vydal básnické sbírky Samomluvy (2000), A hudba? (2005),
Nehybnost (2010; hypertextová verze na www.nehybnost.cz). K vydání má připraven vizuálně
básnický soubor Typosie. Říkání a povídánky píše od jara 2019.

T extáž

To slovo
Výběr z cyklu

---------------------------JITKA FIALOVÁ

děda

to slovo

myslím si tráva
vidím trávu

šustivě krouží

pokud však skloněný ožíná mezky
nebo v ní podzimem zarývá léto
právě on stává se faktickou zahradou
hůlka rýč motyka – opěrný plot
na devět křížků nad devět brázd
až jednou předá mi všechna svá žezla
jak ho znám nejdříve pořádně zahřmí
plnými sudy ozve se hurónský smích

jako sup vlaštovka
anděl strážný
jen zamžiká křídly rtů
o klenbu přítomnosti
prolomena dechem dalších úst
je nevratně vyslovena
--ve tváři poctivě shrabaná hlína
v očích časy bezkalných studní
v hůlce pomalé ostinato bolera
neslyšnost na hraně křiku
a když vypráví o životě suchu a beztak
mizerných bramborách
oněmím
jsem jedno velké ucho
(a brambory jak řepa)
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myslím si zahrada
nevidím nic
jen kousky zeleně prorostlé sítnicí

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

myslím si jabloň
vidím jablko

to budoucí slovo
okolo jazyka

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

---

---

co bude až nebude?
co budu až nebude?

role dcery vnučky ve středu rolády
slazené višňovým džemem

---

děje mají svou posloupnost

až zaprší a neuschne
léto pustí švestkám
podzimu zkvasí
zimě zrychlí tep

stejně jako způsob
kterým se přikrývá horký plát utěrkou
aby zvláčněl a stáčením nepraskal

bojím se
že jarem se o mé ruce neopře
--má ho přesně podle představ
nic náhodě a vkusu jiných
smetené listy růženec ve schránce
naleštěná žula křížek vyryté iniciály
i místo pro zbytek číslic

proč tedy najednou?
děje mají mít svou posloupnost
--slovo láska
v té nejznělejší podobě
otevřený vokál úst
jenž mění se v táhlý tón
kdesi na koncích dechů

konývku schovanou do rajské zahrady

a tam

---

to řečené slovo

předzvěst často jen tak poletuje
jak babí léto
zpozorníš
načechráš

kříží se s křídly
nespatřivých?
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-------------

a nazuje těžké škrpály

Jitka Fialová žije s rodinou ve Velkém Meziříčí. Pracuje jako speciální pedagog, logoped.
Publikuje převážně na literárním serveru Písmák, kde je členkou redakce. Básně jí byly otištěny
v několika sbornících, časopisech Hostinec Host, Tvar – Ravt, Partonyma atd.

T extáž

Lepší už to nebude

---------------------------JIŘÍ ŽÁČEK

Na áru

(Olejomalba Evy Ž.)
Svatebčané se šťastně usmívají,
právě vyběhli ze sálu
zrůžovělí tancem a láskou,
babička nevěsty,
která zemře na rakovinu v roce 1943,
maminka nevěsty,
která zemře na rakovinu v roce 1959,
nevěsta Růženka,
která zemře na rakovinu v roce 1982,
ženich Otto,
který zemře na infarkt v roce 1991,
a v lůně nevěsty embryo,
jež bude při narození
v předvečer Vánoc
pokřtěno jménem Eva,
která zemře na rakovinu v roce 2013.
Jak bych na ně mohl zapomenout!
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2005

Svatba na Roudném 1942

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

Sestřičko Moniko,
až mě dnes budete odpojovat z kapaček,
přijďte bez kalhotek jako včera,
ať vidím vaše pohlaví,
a já se aspoň dlaní napojím
na vaši malou atomovou elektrárnu,
která mě uzdraví.

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Kdo učí ptáky zpívat
Město se dusí pod vývěvou veder,
horký tér tmy nám stéká po těle.
Sejmi nám, bože, břímě z beder.
A svět, svět čeká na spasitele...
O čtvrté zrána z baru vyklopýtá
flamendr s partou kumpánů,
smějí se do noci,
muž sedá k pianu,
které tu čeká jako pes,
co ztratil svého pána,
muž hrábne do kláves
a hraje jako bůh...
To jenom díky němu svítá,
ptáci se dali do zpěvu
a vítr začal vát.

Vinobraní
Jen ať víno zraje, sládne, kvasí,
ať jsou po něm chlapci prostovlasí,
ať jsou dívky nahoře i dole bez,
ať se všichni vznesou do nebes!

A svět se rodí z bezvědomí,
budí se slepí, hluší, chromí,
muž hraje árie a šansony a jazz,
muž hraje vášnivě a hraje SOS,
muž hraje o život v půl páté zrána,
konečně našel klavír svého pána...
Ať hraje každou noc ten flink a
desperát,
co učí ptáky zpívat,
slunce vycházet
a vítr vát.
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-------------

Luhačovice 26. 6. 2016

Jiří Žáček (* 1945) vystudoval pražské ČVUT, ale inženýrskou kariéru opustil po 3 letech
praxe, řadu let pracoval jako nakladatelský a časopisecký redaktor, posledních 22 let na volné
noze. Žije v Praze a ve Frýdlantu. Vedle poezie pro děti i dospělé píše také epigramy, aforismy,
parodie, písňové texty, bajky, fejetony, divadelní a televizní hry a pohádky, ale může se pochlubit
i úspěšným slabikářem pro prvňáčky a dětskou encyklopedií. Ve své tvorbě dokázal zkřížit
lyriku a humor, díky čemuž patří k nejčtenějším českým básníkům.

T extáž

Bez babičky a bez dětství

---------------------------ONDŘEJ MACL
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Většina příběhů začíná tím, že někdo vyjde někam do světa. Zkraje našeho „příběhu“
babička naopak přestávala chodit. Kvůli bolestem nohou jsme si ji převezli ze Slovenska do Hradce Králové. Občas si povzdechla, že z okna své těsné garsonky nevidí nic
jiného než stěnu kostela. Co by dala aspoň za kousek nebe!
Nedávno babičku navštívil neznámý host. Pomohl jí nasednout na vozík a odvezl
ji výtahem až do nejvyššího patra. Když pak přijel výtah zpátky dolů, byl v něm už
jenom ten vozík, bez babičky. Zůstala garsonka bez babičky, stále nevyklizená. Babiččiny šaty bez babičky, dokonce i vůně bez babičky, vypadané vlasy na povlečení.
Rodina bez babičky. A já, který jsem ji tak miloval…
Když jsem šel poprvé do babiččina bytu, když už tam babička nebyla, obléknul
jsem si její halenku, zalil si kafe s cukrem pro diabetiky a chtěl jsem si pustit televizi.
Když slyším televizi, vybavím si babičku. Nikde jinde jsem se na televizi nekoukal tak
jako u ní. Jenomže televize ten večer nefungovala, jako by odešla spolu s ní.
Naposled, když jsem šel do babiččina bytu, čekal jsem asi dvacet minut na konci
ulice, než sestřičky pečovatelky dokouří. Nechtělo se mi jim nic vysvětlovat, kdyby
se zeptali, kam jdu. Dříve jsem říkával, že jdu za babičkou. Teď nevím, co bych řekl.
Po babiččině smrti mi někdo napsal na Facebook, že dík té knížce, kterou jsem
o ní napsal, „zůstane nesmrtelná“. To mě teda vůbec nepřijde.
Většinou si na ni vzpomenu, když se mi někde na oblečení udělá díra. Hned by mi
ji ráda zašila. Sám to neumím, a tak mám čím dál více děr. Někdy si přijdu sám jak
jedna velká díra, kterou se všechno jen ztrácí.
Rád bych se podělil s několika úryvky z rukopisu Miluji svou babičku víc než mladé dívky (knižně vyšla třetina), které rezonují s tématem „od mléka k vínu“. Babička
sice mléko nepila a víno také ne, s výjimkou boží krve. Šťastná to žena! A nešťastný
to vnuk…
Žijí-li staří lidé ze vzpomínek, ti mladí žijí prý z budoucnosti.

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

Ω

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Napětí budoucnosti spočívá v rozporu mezi tím, co si pod ní představujeme, a tím,
co opravdu přichází. Umění žít zahrnuje neustálou harmonizaci obou těchto pólů.
Jsem-li postaven před volbu trávit čas s dětmi, anebo se starými lidmi, volím to
druhé. Současný kult dítěte mi je spíše protivný, zvláště když se využívá k záchraně
„vymírající Evropy“ na přelidněné planetě, jako by kultura byl závod v množení…
Trávit čas s dítětem si žádá výchovnou stylizaci, které se děsím. Dovedu si s ním leda
hrát, je v něm ale zatím tuze málo jemnosti.
Nedělám si iluze ani o starých lidech. Nejsou moudřejší. Často si s lety pouze
prohlubují mladické předsudky, načež dětinští podruhé. Před dítětem i po starci se
rozlévá hypnotické moře nebytí, které je svádí k sobě navzájem.

Abecedy
Ona:
Actisorg, Betadine, Coryol, Detralex, Enelbin, Flamigel, Geratam, Hirudoid, Ialugen,
Jodisol, Kuterid, Lomir, Medicomp, Novomix, Omniplast, Paralen, Quinapril,
Rosucard, Sterilux, Talvosilen, Urgo, Vigantol, Warfarin, Xorimax, Zetuvit.
On:
Argonautika, bible, Cervantes, Dante, Eurípídes, Firdausí, Goethe, Homér,
I-ťing, Joyce, Kafka, Lawrence, Mahábhárata, Nabokov, Ovidius, Proust, Rabelais,
Shakespeare, Tolstoj, Voltaire, Wilde, Zarathustra.

Zesnulé dítě
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Neschopen se vymanit z moci tohoto motivu, z hlediska vzývání Dítěte obzvláště
tragického.
Chvílemi jsem ho chápal jungovsky: zesnulé dítě v sobě, minutí se s údělem. Výrazně jsem se s ním potýkal skrze příběh zesnulého brášky.
Táž událost zapůsobila na rodiče odlišným dojmem: otec v ní docenil absurditu
světa (a pro nevinnou krev dítěte zanevřel na umění), matka zas v téže krvi zakoušela přítomnost trpícího boha. Když bráška umíral, on slyšel ničivé ticho a ona zpěv
ptáků, téměř andělů.
Dnes bych řekl: už nejsem dítě, překonal jsem, co je dětinské, dospívám, přijímám
vnitřního starce.

Cizí babičky
Jedna hradecká babička mi při studiích v Praze nestačila, takže jsem se dal na dobrovolničení v kolektivu imigrantek-seniorek, které se jednou týdně scházely pod názvem
Babí léto. Jednalo se převážně o dámy z bývalého východního bloku, které si přizvali
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do Česka jejich zde pracující děti za účelem hlídání vnoučat. Program – sestávající
z přednášek, výletů, cestopisů, večerů poezie, oslav či tematických povídání – si
vymýšlely samy a obecně byly dost družného, světáckého charakteru, že jsem nebyl
příliš potřeba.
Představoval jsem si, kolik českých důchodkyň a důchodců nevychází nikam ze
svých světniček, ať už nemají za kým, nebo prostě nemohou. A kolik zakomplexovaných mladých by v péči o ně nabralo nový dech.
Nejpronikavěji jsem samozřejmě pocítil samotu vlastní babičky, když jsem hrál
těm cizím babičkám na piano, jako by najednou měla nač žárlit…

Anatomie
Před spaním nám chodila dávat dobrou noc, a to každé části těla zvlášť. Začínalo se
od hlavy, směrem k nohám:
„Dobrú noc, vlásky, dobrú noc, očička, dobrú noc, nosík…“
„Jazýček vynechej, chceme si ještě povídat.“
„Dobrú noc, krček, dobrú noc, ručičky, dobrú noc, prsia, dobrú noc, bruško, dobrú
noc, nožičky…“
„Zapomněla jsi na lulánek!“

(Po letech incestní sen: já a brácha s mladou dívkou ve trojce, estetika pornografie,
zároveň vedle v kuchyni je vidět babička, jak se modlí, načež nám přijde popřát dobrou
noc – aniž ustaneme v souloži – a kulhavě se odebere na kutě.)

„Je to obrovský krok pro babičku, přitom zhola nic pro lidstvo.“
/Neil Armstrong/
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Takto se babička definovala výstižněji, než jak si ji přivlastňuje slovník sociologů, aneb
„babička je velmi důležitou institucí pro fungování rodiny a systémovým prvkem“.
Stárnu – překážím – jsem čím dál zbytečnější – nesoběstačnější – množí se pouze
mé útrapy…
Stáří se potřebuje smysluplně projevovat, a to i skrze svou nesmyslnost, přestává-li
být nápomocné vlastními silami. No a co, že babička pohlídá děti, pomůže v domácnosti, povypráví své vzpomínky… Dost možná přijdou dny, kdy bude bezbrannější
než dítě, kdy nepomůže a sotva promluví.
Tehdy ji miluji nejvíce.
„Oko za okulár, zub za implantát.“
/Chammurapi/

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

„Aj keď nič nemám, vždy ti niečo dám.“
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„Babi, babi, babi, oh / I thought you‘d always be mine.“
/Justin Bieber/
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„Tvoja múdrosť nech je múdrosťou vlasú šedivých
a tvoja radosť nech je radosťou dieťaťa nevinného.“
/…./

Ondřej Macl (* 1989) debutoval textem Miluji svou babičku víc než mladé dívky (2017).
Následovaly variace na Jiřího Žáčka K čemu jste na světě (2018) a novela Výprava na ohňostroj
(2019). Vedle psaní se věnuje autorskému divadlu, teorii erotiky či sociální práci.
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Idrija

---------------------------ALEŠ KOZÁR

Muj tatínek
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Můj tatínek se jmenuje Vasko. Maminka mu taky řiká Ty lemro líná, když přijde ze
šichty, leží na kanapi a čte si noviny, a on řekne, že to jinak nejde, že právě řeší mezinárodní politickou krizi, nebo taky Tygře, to většinou ráno, když mu s kruhama pod
očima ohřiva parky k snidani. Prej fortelnej chlap potřebuje fortelnou snidani. Taky se
mu říká Vágus, to mu řikaj jeho kamarádi, že prej že furt somruje cigára, anebo taky
Ty pičo, ale to jenom když seděj u nás v obyváku a koukaj se na fotbal. To ale nebejvá
moc často, bo Miško si pronajal bar a koupil tam velkou televizi a choděj na fotbal tam.
Tatinek je velikej, a to ve všech směrech. Na vejšku má skoro dva metry, na šířku
přes metrák, má velký voči, maminka řiká, že hlavně pokud jde o zásobování spižírny
alkoholem, má velký ruce, který si uměj poradit, když někdo v hospodě držkuje, nebo
třeba když jednou jeden cyp na bále šahnul mámě na zadek. Vodešel se zlomenou
sanicí. Má velkej nos, prej že to má jako hmatovej orgán, aby ve tmě v dole nenarazil
čelem do zdi. Má velký boty a máma řiká, že i velký srdce, ale malou vejplatu.
Muj tata se narodil tady v Idriji a prej tu jednou bude i ležet na krchově. Nevim
přesně, která je to ubytovna, ale asi se tam už těší, bo mámě furt řiká, že už se nemůže
dočkat, až bude na krchově, že tam bude mít konečně pokoj.
Tatinek dělá na šachtě, bo řiká, že někdo ten socialismus vybudovat mosí a že nekdo
mosí vydělávat, aby soudruh Tito moh jezdit na jachtě kolem světa a dělat diplomacii.
To že ho pak dycky fotěj se Sophií Loren, prej že takhle se dneska dělá politika. Dneska
už se nemosí střílet na skopčáky samopalem, stačí se ukazovat s nohatejma herečkama.
Dlouho jsem si myslela, že dělá jako natěrač, bo když přišel po třech hodinách
z hospody a řikal, že měl jen dvě piva na chuť, tak maminka řikala, že ji lakuje. Taky
řiká, že je každej správnej haviř hrdej, že je haviř, že jsou Titova armáda, že makaj,

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

Slohová práce, Darja Mikolič, 4. B
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aby se všichni v celý týhle Jugoslávii měli dobře, i ten Černohorec, co když veme do
ruky lopatu, tak maj tam u nich hned zemětřesení od toho, jak se mu celá země směje.
Na šichtu chodí už ráno na šestou, sbalí kafe a mazaný chleba a jde. Na dole řikaj,
že prej aby se začalo dělat hned za rozbřesku, ale tata řiká, že ve štole na rabunku je
stejnak tma jak v pytli, tak je to jedno. Dobyvaji tam rtuť, prej se za to ve světě platily
velký prachy, ale teď prej už tolik ne, tak je prej možná zrušej, takže bude mit konečně
čas sedět U kapitána Miška hned od rána. Pani učitelka tvrdí, že rtuť je jedovatá, ale
na dole řikaj, že haviřom prej nic nehrozí, ale nevim, tata furt doma nařiká, jak je
děsně otrávenej.
Odpoledne přijde tatinek domu a lehne si na gauč. To víme, že ho nemáme rušit.
Za dvě hodiny se zvedne, vezme si bundu a jde do hospody. Máma za nim křičí, co
z něj máme, že je furt v prdeli, a on dycky jen odpoví, že vejplatu a že musí jit načerpat síly. Nevím, jak to přesně probíhá, bo se obvykle vrací unavenej, že sotva dojde
do ložnice, zase si lehne a spí. Většinou mu máma pak ještě musí jít sundat buty, prej
když už chrápe, tak ho nic nevzbudí.
Muj tatinek umí taky skvěle řídit auto. Řiká, že vytáčí tu naši Zastavu jak závoďák,
ale nás s sebou moc nebere, že bysme se poblili hned za třetí zatáčkou a on by to po
nás musel uklízet. A když maminka řiká, že bysme mohli o vikendu na vylet, tak
řekne, že na nejaký poflakovani nema čas, že ma odpovědnost k tyhle zemi, takže
mosi o vikendu odpočivat, aby moh potom farat.
Maminka řiká, že tatinek taky vyniká neobyčejnou schopností doma nehnout
prstem. Když mu řiká, aby vyměnil tu žárovku v lustru v ložnici, tak řiká, že si má
radši rozsvítit lampičku na nočním stolku, že z ní aspoň tak nebolej voči. A když
máma řiká, že má jít v koupelně spravit vodu, že je pod umyvadlem mokro, tak jí dá
do ruky pade, ať si tam koupí lavor.
Muj tata je jinak děsně hodnej a pracovitej a určitě jednou dostane i medajli od
soudruha Tita, bo si ji moc zaslouží, když dělá jak černej, každej den se na soudruha
Tita koukám ve třídě, jak nám visí na zdi, a vim, že až se dozví, jakej je muj tata, tak
mu dá medajli a to pak za odměnu pojedeme v létě k moři. Já to vim.
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Rotunda sv. Mikuláše, Selo, Zámuří

----------------------------
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Otec se toulal s cirkusem po Balkáně, pak prý někde někomu svedl ženu, tomu někomu se to nelíbilo, tak utíkal. Dostal se až na pláně Slavonie, kde se přidal k jedný
bandě muzikantů. Ti chodili tu po maďarské straně, tu po jugoslávské straně, hráli
po krčmách, o svatbách, o pohřbech, hráli od rozbřesku do rozbřesku, hráli, trochu
pili, veselili se a zase hráli a hráli, dokud ještě někdo stál na nohou, a pak táhli dál, až
došli sem, tady byla taky jednou jedna svatba, otec hrál a hrál a pak za tmy se podíval
nevěstě tak hluboko do očí, až jsem se z toho narodil já.
Máma chvíli chodila po štacích s tátou a pak řekla, že se takhle po světě tahat nebude. Tak jsme se na chvíli vrátili k jejím rodičům, jenže tam to zas nemoh vydržet
táta. Furt do něj vandrovali, že ho musejí živit, že je darmošlap a darmožrout a budižkničemu a přetrhdílo a kdoví co ještě, až se jednoho krásnýho dne přidal k partě
zedníků, která zrovna procházela kolem a mířila stavět domy bohatým Rakušákům
za hranici, a už jsme ho neviděli.
A neskončilo to u toho. Moje černé oči a tmavá pleť jim od začátku taky byly trnem v oku, takže jak jsem moh, tak jsem odtamtud zdrhal. Většinou mě potom našli
u potoka nebo na kraji lesa, dostal jsem pěkných pár výchovných, abych si dobře
pamatoval, že mám co nejdřív zdrhnout zase. Mohlo mi být sedm, možná osm, kdo
si to má pamatovat, je to přece jedno, zadarmo ti za to stejně nikdo nic nedá, tak je
to fuk. Bylo horké léto, vzduch nad poli se chvěl jako nozdry větřícího koně a nad
slepými rameny řeky Mury učili čápi lítat své mladé. Tehdy jsem zdrhnul zase a tentokrát jsem to vzal podél řeky a za rákosím doleva, kolem vrbiček a do svahu vzhůru,
zaslechl jsem totiž, že někde tam nahoře se sušilo seno a dávalo do kopek. Tam v té
vůni jsem přespal a ráno ještě za šera mě vzbudil hlahol rozhádaných kormoránů
nad hladinou řeky. Vyrazil jsem dál, obešel jsem dvě vesnice obloukem, aby si mě
náhodou nevšimli, a šel pořád dál až tam, kde se tahle panonská rovina začíná vlnit
a nekonečné obilné lány přecházejí v listnatý les. A tam to voní zase úplně jinak.
Stínem, mechem a šustícím listím.

-------------
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Žaludek mi už nějakou chvíli pěkně zpíval. Sice jsem si doma ukrad na cestu kus
chleba a ve špajzu klobásu, jenže to už bylo dávno pryč. Pak jsem uviděl v dálce na
obzoru stavení. Tam by se dalo něco opatřit! Obešel jsem to pěkně odzadu od pole
a našel vrátka, kterými se ze dvora šlo k potoku. Na dvoře nikdo nebyl. Vlevo stáje,
chlívky, kurník, napravo stodola s žebřiňákem, přímo proti mě vrata ven do silnice
a stavení. Všude ticho. Od boudy na mě upřeně hleděl pes. Nebál jsem se. To už jsem
věděl, že na nás neštěkají. Zahnul jsem ke kurníku a z kukaní jsem vytáhl tři vajíčka.
Nad stájemi v patře byl seník, tak jsem tam rychle vylez. Lehnul jsem si do kouta na
seno a schoval se tam. Zvenku se ozývalo jen pokvokávání slepic, jinak byl klid, tak
jsem ta vajíčka jedno po druhém vypil. Žaludek jsem obsloužil, prospím se a potom se
uvidí. Jenže netrvalo zase tak dlouho a vzbudil mě štěkavý křik ze dvora: „Kde jsou ty
vajíčka, však já vim, že tu dopoledne byly ještě další! Zase ty zloději černý!“ A najednou všude samé bouchání a rány, tu dvířky od chlívka, tu vraty od stájí, a to už jsem
věděl, že to není dobře. Našel jsem nejbližší okýnko přímo nad hromadou kompostu
za stájemi a skočil jsem ven a pelášil pryč. Za mnou se ještě dobu ozývalo štěkání psa
a nadávky statkářky, kterým jsem už sice nerozuměl, ale dobře jsem věděl, co znamenají. Pěkných pár býkovcem do kožichu. Však už mě takhle chytili. A ne jednou.
Uběh jsem možná kilometr, možná víc, když se přede mnou objevily obrysy divné
kulaté stavby. Oběhl jsem ji a našel dveře. Otevřené, sláva! Šup dovnitř. Zabouchnul
jsem za sebou dveře a potichu vyčkával. Ne, křik ani štěkot se nepřibližovaly a brzy
utichly.
Tady bylo příjemně. Ne sice tak voňavo jako na seně, ale chládek. Zdi mě chránily
před večerním větrem, který vanul zdola z puszty. Cítil jsem vosk svící a dřevo z lavic.
Stál jsem a čekal, až se mi zklidní dech. Ve výklenku na protější straně hořelo věčné
světýlko. Kostel? Jo, nasál jsem znova vůni a našel jsem v ní i stopy dávno vyvanutého kadidla, jak jsem ho znal z kostela v naší vesnici, kam jsem musel každou neděli
chodit. Nejdřív mi to vadilo, jako všechno, k čemu mě někdo nutil, když se mi zrovna
nechtělo, ale zvyknul jsem si. Hezky se tam zpívalo a hrálo, občas tam rozdávali i něco
k jídlu, ale babička mi vždycky hrozila, ať mě ani nenapadne, že mi stejně nedaj, že
jsem moc malej. Obešel jsem ten kulatej kostel dokola a vyhlídnul úzkým okýnkem
ven. Začínalo se šeřit a tady jsem si připadal v bezpečí.
Uložil jsem se do jedný z lavic, najedenej jsem byl a co mi chybělo? Ležel jsem na
zádech a rozhlížel jsem se. Nahoře na stropě se na mě mračil takovej fousatej strejda
ve vajíčku, který připomínalo sluníčko s paprskama, jenže bylo šišatý. Měl obrovský
oči, trochu připomínal starýho dědu Jánoše z osady, kterej nosil děsně tlustý brejle,
takže za nima jeho oči vypadaly legračně obří. Jenže tenhle fousáč vypadal, že s nim
žádná sranda nebude. Vždyť co, já jsem přece nic špatnýho neudělal. Sebral jsem ty
vajíčka, já vim, ale já měl přece hlad a oni maji plnou komoru všeho možnýho, tak
co. Byl přísnej jak četník z města, co na mě hrozil prstem, kdykoli mě zahlídnul.
Vždycky jsem radši bral roha, aby mě nevykrákal za uši. Stejně tak jsem radši uhnul
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pohledem i teď a zastavil se dole vlevo nad oknem, kde mě zaujal takovej okřídlenej
chlapík zabalenej v prostěradle. V ruce držel velkou kytku a mluvil s nějakou ženskou.
Líbilo se mi, jaký měla krásně červený šaty a přes ramena modrej plášť. Děsně jí to
seklo. Byla mladá, taková vyjukaná, chvíli vypadala, že snad padne do mdlob, chvíli
mi zas přišlo, že to jen tak dělá a že je zvědavá, co z toho bílýho netopejra vypadne.
Kousek vedle byla zas namalovaná tadle holka, ale to už držela mimino, za ní stál
bejček a ona seděla na otepi slámy. Trochu mi to připomínalo moje noclehy na útěku, ve stohu sena, v hájku pod hvězdama. Zase o něco dál tam byli takoví divní koně
s kopcema na zádech, ale tak se přece koně nemalujou, to já přece vim, mě neoblbnou.
Vezli takový tři pány, na první pohled taky bohatý, samej barevnej šat a naditý měšce.
Klekli si před to mimino, dávali na zem ty svý měšce a různý krabičky, no co, stejně
mu to zabaví rodiče jako mně, když jsem dostal jednou po mši od jedný hodný tetky
bonbón a krejcar, prej že je dobře, že chodím do kostela. Však je to děcko beztak
ještě mrňavý, co by dělalo s bonbónem, tomu by moh stačit cumlík. O kus dál byl
takovej mladík v dlouhým hábitu, jak sedí a něco povídá a kolem sedí samý fousatý
strejdové, poslouchají a hladí si u toho ty svý dlouhý fousy. To je asi přesně ta chvíle
před tím, než se do něj začnou navážet a budou ho vyslýchat, kdo kopal do tý mičudy,
co rozbila školní okno. On se bude vymlouvat, že on nic, že se to od jeho nohy jenom
odrazilo, že se jenom koukal a možná tam vlastně ani nebyl a ten míč vidí poprvý
v životě a že byl zrovna u Tivadarů na třešních, ať se tam ráčej klidně zeptat. Pak tam
byl obrázek, jak jsou na výletě u rybníka, některý se opalujou na břehu a uprostřed je
zas ten mladej pán, stojí tam na vodě a rozkládá rukama. Ten malíř byl fakt amatér,
zapomněl mu namalovat loď. Hned vedle jede na nějaký koze z toho výletu, kolem
stojí lidi s velkým kapradím v ruce a on bránou vjíždí do města. Pak sedí kolem stolu
a baští, určitě jim cestou vyhládlo, ale mají před sebou jen obyčejnej chleba a pití. No
pořád víc, než co budu snídat já. Pak hnípou v nějakým parku a ten chlápek kouká
vkleče nahoru na holuba. Ale pak toho milovníka přírody obklopili vojáci se zbraněma
a někam ho odvedli. Pak tam stojí, kolem zas ti vojáci a taky jiný lidi, on je tam sám a
před nim nějakej král si máchá ruce v lavóru, to se nemoh pořádně umejt, než na to
jednání šel? To je nějaká úroveň? Co je to za krále? Pak ten v hábitu stojí skloněnej,
vlevo i vpravo od něj voják, v ruce bejkovec, on už má záda celý krvavý a ti vojáci
maj pořád takovej zarputilej výraz, jak se snažej sebrat vší sílu a praštit, kdo ví, co
spáchal, něco na tom vejletě? Pak tam byli zase vojáci, tři kříže a na nich viseli tři
lidi, dva takový holomkové od pohledu, trochu jako Pišta s Gejzou z osady, co loni
vykradli poštu ve městě, a ten veprostřed s fousama, teď jsem ho poznával, v kostele
mu říkali Jezuš, to jsem si pamatoval, o nikom jiným se tam skoro nemluvilo. Bylo mi
ho líto, visel tam, musely ho určitě už bolet ruce. A to ho ještě voják lochtal v podpaží
klacíkem. Ale nesmál se, asi nebyl lochtivej, já bych to teda nevydržel. Pak tam byla
zas ta hezká, ale teď vypadala nějak smutně, vedle ní druhá, ta asi brečela. Ale úplně
zbytečně, protože potom už tam byl zase on, tentokrát takovej vypěkněnej, asi aby
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udělal dojem na slečny, a všichni měli radost. A já taky, když to tak dobře dopadlo.
Není nad to, když ty pohádky vždycky dobře dopadnou.
Zničehonic se mnou začal někdo prudce lomcovat. Držel mě pevně, nemohl jsem
se mu hned vysmýknout. Tisknul mě k lavici, aby mi zmenšil manévrovací prostor,
mně se ale povedlo nečekaně škubnout tělem doprava, což ten neznámý nečekal,
a váha, s níž se o mě opíral, ho stáhla dolů. Sevření povolilo a já sebou trhnul ještě
jednou, v tu ránu jsem byl volnej, tak jsem hned vyskočil na lavici. U oltáře stála ta
selka ze včerejška, obtloustlej hospodář a ještě jeden čeledín. Přeskočil jsem z jedný
lavice na druhou, pak další skok na zem, dveřma kostela ven a okamžitě jsem mazal
nejbližší cestou k lesu. Ještě dlouho mi doznívalo v uších hlasité volání: „Ty zmetku
jeden černej!“

Aleš Kozár (* 1975) vystudoval bohemistiku a slovenistiku na FF UK v Praze. Od roku
2007 přednáší o slovinské literatuře a kultuře na FF Univerzity Pardubice. Překládá ze slovinštiny, mj. díla Vladimira Bartola, Feriho Lainščka, Polony Glavanové, Lojze Kovačiče, Gorana
Vojnoviće aj., píše eseje, recenze, odborné články.
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„To je on?“ zeptám se tiše a bábi přikývne.
„Tady jak stojím?“
„Jo, jo. Přesně tam.“
„Páni,“ vydechnu.
Na tohle místo jsem se vyptávala už tolikrát, že se mi ani nechce věřit, že jsem
skutečně tady. A že muselo uplynout tolik let, aby mě sem někdo doopravdy vzal.
Zvednu hlavu a očima se zapletu do koruny vzrostlýho platanu. Popravdě jsem si
ho představovala jinak. Možná o něco košatější. Plnější. A možná měl v mých snech
i jakýsi kouzelný vlastnosti, o kterých jsem si tak ráda četla v knížkách. Ať si ho ale
prohlížím jakkoliv důkladně, bílá kůra a velký listy se zdají k nerozeznání od všech
ostatních v okolí.
Bábi se posadí na kořen a vezme mě na klín. Jako vždycky zaboří prsty do mých
vlasů a ukazováčkem obtahuje neviditelnou osmičku.
Jednu, druhou, třetí. Všechny další počítat přestanu.
„Tak co. Už?“
Bábi mlčí.
„Říkala si, že až budu velká, tak mi to povíš. Od mámy jsem se toho nedočkala.“
Odpovědí je mi nejdřív jen ustaranej výraz.
„Nechtěla ti ublížit, Martičko.“
Nechtěla mi ublížit, odráží se ve mně jako ozvěna v jeskyni. Popravdě tomu moc
nerozumím. Proč by mi mělo ublížit, když mi ukážou místo, kde měli rodiče svatbu?
K čemu takový tajnosti?
Jako by bábi věděla, na co myslím, přisune si mě o něco blíž a pokyne hlavou
vzhůru. Prstem ukáže na zvlášť silnou větev, do který jsou vyrytý jakýsi čáry. Možná
písmena. Nato znovu promluví. Tentokrát téměř šeptá.
„Tenhle strom není jen tím, u kterýho se tví rodiče brali. Víš,“ polkla naprázdno,
„přesně tady se tvůj táta o rok pozdějc zastřelil.“
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Je až s podivem, jak dlouho jsem se v životě vydržela nepídit po pravdě. Téměř jako
bych v jistým nestřeženým okamžiku jednoduše přistoupila na skutečnost, že naše
cesty s tátou zůstanou nenávratně oddělený a že to tak snad i má být.
Jedinou vzpomínku, která mi na něj zůstala, představuje ohmataná černobílá
fotka ze svatby s mámou. Oba stojí pod tím obrovským platanem, co není ani trochu
kouzelnej, zdaj se stejně naškrobení jako máminy šaty a já jsem si docela jistá, že něco
na jejich pohledu už v době focení muselo budit pochybnosti. Jeho oči jsou vodnatý,
vzdálený, skoro nepřátelský. Její o poznání míň, ale ani tak nemůžu říct, že by se tvářila
jakkoliv šťastně. A to člověka u svatební fotky pochopitelně zmate.
Nakonec tak trvalo celých čtrnáct let, než se mi někdo z rodiny odvážil naznačit,
jak se věci doopravdy mají. Proč o tátovi vlastně nic nevím. Proč s námi není. A proč
žiju jen s mámou a bábi na konci světa, uprostřed Šumavy.
Dneska už chápu, že se mi bábi tehdy na konci léta svěřila jen proto, že sama
neměla moc času. Jen pár měsíců nato se totiž vydala za tátou, a já tak rázem zůstala
na všechno docela sama. I kdyby ne fyzicky, tím druhým způsobem určitě: brzo po
babině pohřbu mě máma poslala na internátní školu daleko od domova a jedna druhý
jsme se začaly vzdalovat. Měsíc po měsíci, rok za rokem. A když jsem se kvůli vejšce
nastálo přestěhovala do Prahy, už jsem ani nedokázala vnímat, jak rychlej spád věci
mimo mou pozornost nabraly.
Přesvědčil mě o tom jedinej telefonát.
Ten okamžik vidím pořád před sebou – seděla jsem na náplavce, kouřila cigaretu
a pod ostrým jarním sluncem, který si člověk po zimě nikdy nenechá dobrovolně
ujít, jsem se učila na státnice. Přesně si tak vybavuju, jak moc byl ten den vzduch cítit
řekou, kolik bylo hodin i co jsem měla na sobě, když mi ten neznámej mužskej hlas
oznamoval, že je máma po smrti.
Tenkrát ve mně zavládlo dokonalý ticho. Doslova jsem měla pocit, jako by se ze
mě něco vytratilo. Jako by se tohle nehmotný cosi nepozorovaně vzneslo vysoko nade
mě, naposledy se za mnou ohlídnulo a někde nad Prahou se rozpustilo do prázdna.
Na tuhle zprávu člověka zkrátka nic nepřipraví. A tím myslím zejména celou tu konečnost umírání. Tu nesnesitelně sžíravou definitivu, o který toho člověk pořád tolik
slyší, který je v životě někdy až moc, ale přesto se zdá naprosto nemožný přiblížit se
k jejímu jádru. Ať si Schopenhauer říká, co chce.
Mně je tak najednou pětatřicet, jsem celý dny zavřená na ústavu a smolím jeden
odbornej článek za druhým. A to všechno jen proto, abych uplatila svý živobytí a nemyslela u toho na skutečnost, že už mi několik let stojí doma na poličce urna s ostatky
tý poslední bytosti, která se mnou na tomhle světě byla spřízněná. A něco podobnýho
jednomu na mysli moc nepřidá.

T extáž
Tedy alespoň do chvíle, kdy si až se směšně dlouhou prodlevou zničehonic uvědomí, že by se sebou měl něco dělat.
Právě k takovýmu poznání jsem došla během minulý noci: ve spánku jsem se po
mnoha letech zas jednou vrátila pod onen obrovskej platan a bábi mi se stejnou trpělivostí jako vždycky oznámila, že ty jizvy v kůře má na svědomí tátova brokovnice.
Ještě dlouho jsem pak seděla na posteli a myslela na mámu. Proč mi nic z toho
neřekla ona sama? Proč to nechala na bábi? A proč mi nikdy nechtěla zodpovědět
jedinou otázku, která se jakkoliv týkala táty nebo jeho smrti?
Pohled jsem upřela na urnu a došlo mi, že nic z toho už mi máma nikdy neprozradí. Nikdy. Popel totiž, jak známo, mluvit neumí. Já tak poprvý v životě ucítila touhu
se ho ve vší úctě zbavit. A to jednou pro vždy. Mít ho neustále poblíž mi totiž zcela
očividně v ničem nepomáhalo.
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Jen co to bylo trochu možný, vybrala jsem si pár dní volna. Udělala jsem to poprvý po
spoustě let, a vedoucí katedry tak vůbec nic nenamítal. Dokonce se zdálo, že se mu
samotnýmu ulevilo. Jako bych v jeho očích znovu nabrala lidský obrysy, když jsem
projevila ochotu žít chvíli i něčím jiným než prací.
Ranní courák mě dovezl do Českých Budějovic, tam jsem přesedla na autobus a po
všech těch klikatých, úzkých cestičkách jsem dorazila do Prachatic. Spoj k nám na ves,
kde jsem vyrůstala, jezdí jen dvakrát za den, a tak mi zbylo dost času na to, abych si
obešla všechny ty kouty, který pro mě v dětství znamenaly vrchol dní: vyškrábala jsem
se na věž s výhledem na okolní kopce, navštívila cukrárnu vedle kostela a nakonec
zamířila i do starýho obchodního domu poblíž centra, kde člověk sežene přesně to
samý zboží co před dvaceti lety. K večeru jsem pak nasedla do poloprázdný karosy,
co mě o hodinu později vysypala před domem po mámě.
Od jejího pohřbu jsem tu byla poprvý. Vlastně mě tak nemohlo překvapovat, že
tu všechno zůstalo navlas stejný jako tehdy. Prošla jsem si těch pár místností, který
dřív představovaly celej můj svět, a v pološeru a zimě jsem se posadila do rozvrzanýho
křesla v obýváku. Urnu s máti jsem postavila před sebe na stůl a se zvláštním, slovy
jen těžko popsatelným očekáváním jsem doufala v příchod čehosi, co uleví mýmu
svědomí. Tomu, který mě sem dovedlo. A který si víc než kdy jindy uvědomovalo, že
jsem zůstala doopravdy úplně sama.
Jakkoliv jsem ale mohla čekat v osobní epiphany, nic se nestalo.
Pozorovala jsem, jak se urna leskne ve světle měsíce, a po chvíli jsem se ji rozhodla
přesunout na místo, kde bývala televize. Ani teď ovšem k žádný změně nedošlo. Nedostavil se žádnej okamžik prozření, úlevy ani ničeho podobnýho.

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

***
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Mámu jsem proto opatrně vrátila do batohu a hodila přes sebe tu nejmíň kousavou
deku, kterou se mi podařilo najít. Nijak jsem nepochybovala o tom, kam druhej den
povedou mý kroky.
Hned ráno jsem se vypravila o několik vesnic dál k místnímu kostelu. Za ním ležel
hřbitov a vedle něj malej parčík se spoustou vzrostlých stromů. Včetně našeho platanu.
Den to byl až kýčovitě krásnej. Podzim už stačil zabarvit všechno v okolí do žlutý,
červený a tmavě zelený, vzduch se ani nehnul a bylo teplo jak v létě. Spadaným listím
jsem si prošlapala cestu k tátově stromu a posadila se. Přesně jako kdysi s bábi.
Nahoru jsem se podívat nedokázala. Místo toho jsem postavila máminu urnu na
zem a znovu jsem čekala. I tentokrát marně.
Čím dýl jsem pak zůstávala na místě, tím pitomější jsem si připadala. Co tu vlastně dělám? opakovala jsem si v duchu. Holka s třema titulama, prázdným životem
a jednou naopak velmi plnou urnou sedí pod stromem, kde si její táta vystřelil obsah
mozkovny do širokýho okolí. Celej tenhle výlet se mi najednou zdál jako ta největší
blbost, jakou jsem kdy udělala. Jediný, co můj pocit zachraňovalo, byla chvíle uvolnění z celýho toho blázince Prahy, jehož rozměr si člověk uvědomí až tehdy, kdy ho
na chvíli se vším všudy opustí.
Jelikož mě ale začaly zábnout nohy, vydala jsem se do místního hostince. Byl úplně
prázdnej, a já se tak musela dvakrát ujistit, že má skutečně otevřeno.
„Nazdar Marto,“ oslovil mě hospodskej a já nevěděla, odkud zná moje jméno.
Poněkud nervózně jsem si objednala gulášovku a batoh postavila vedle sebe.
„Ty nevíš, kam se mnou, co?“
„Ani za boha,“ přiznala jsem.
Vrásky šedivýho pantáty se rozvlnily pod salvou hřmotnýho smíchu.
„Jezdily jste sem do vesnice každou neděli, ne? Do kostela.“
Se lžící v puse jsem přikývla.
„Zas tolik lidí tu v okolí nikdy nebydlelo. A s tvojí bábou jsem se znal celej život.“
„Vážně?“
„Byl jsem i na pohřbu.“
Nebylo to nic platný. Pořád jsem neměla tušení, o koho jde.
„Netrap se tím,“ řekl a posadil se naproti mně.
K vlastnímu překvapení mi to nevadilo. Možná jsem byla dokonce i ráda. Chvíli
jsem pak odpovídala na všechny ty otázky, který se přirozeně nakupí, když se dva lidi
nevidí spoustu let. Došlo na všechno – kde bydlím, co dělám, jestli mám děti. Jakmile
jsem vyložila karty na stůl, s jedním dotazem jsem se tentokrát osmělila i já.
„Znal jste mýho tátu?“
Hostinskej se najednou zatvářil docela jinak. Potom přikývnul.
„Fakt? Jakej byl?“
„Jakej, jakej. To jsou votázky.“
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Nevěděla jsem, zda se mám omluvit. Proč se tohle děje pokaždý, co se o něm
zmíním? A to i před docela cizíma lidma?
„Nikdo mi nic říct nechtěl. Ani bábi. Ani máma. Ta obzvlášť ne,“ dodala jsem až
nečekaně trpce. „Vím proto jen to, jak umřel.“
V očích hospodskýho se teď zalesklo něco, co jsem vyhodnotila jako soucit. A možná
i díky němu celý to téma nenechal bez odezvy.
„Ty nic nevíš? Kolik že ti je? Přes třicet? A pořád vůbec nic?“
Zavrtěla jsem hlavou a pantáta sprásknul ruce.
„Dítě nešťastný.“
Nato se zvednul a po chvíli se vrátil s flaškou rumu a dvěma panakáma.
„Na,“ pobídnul mě. „Na tohle se musíš napít.“
Poslechla jsem ho a pak ještě jednou. Teprve po třetí skleničce se dal zas do řeči.
„Tvůj táta pocházel z naší vesnice. Bejval to voják. Jeho barák stával hned vedle
toho mýho. Dole pod kopcem.“
Přistihla jsem se, jak zadržuju dech. „A dál?“
„Dej si ještě jednoho,“ vyzval mě.
Poslechla jsem a brzo cítila, jak mě šimraj konečky prstů. Jako pokaždý, když piju.
„Tvojí mámě se líbil. Nijak se tím netajila. Věděla to celá ves. I tvoje bába. Pořád
za ním běhala, kdykoliv se tu ukázal.“
To se mi na mámu vůbec nepodobalo. Nic jsem ale nenamítala.
„Tvůj táta měl ale zájem o jinou. Tím se zas netajil on. A tady to taky mělo skončit.
Jenže ne.“ Hospodskej si pořádně loknul rumu. Přímo z flašky. „Spolu s klukama ze
vsi se tu jednou příšerně opili. Něco se slavilo. Ani už nevím co. Bylo to tady, přímo
v hospodě,“ prstem ukázal na stůl v protějším rohu. „A tvoje máma tu samozřejmě
nechyběla. Celej večer po tvým tátovi koulela očima. No… a pak se to stalo.“
„Co? Co se stalo?“ neudržela jsem se.
„Hergot holka! Ty seš stejně neodbytná jako ta tvoje máma!“ utrhnul se na mě
a zvednul se od stolu. Z výčepu si vzal cigára a odešel ven. Docela mě tím zmátl. Cítila
jsem, jak mi buší srdce. Pantáta nemohl ani tušit, že mi během pár minut řekl víc, než
jsem zjistila za celej svůj život. Nemohla jsem toho nechat. Teď ne.
„Dopovíte mi to?“ zeptala jsem se ho venku před hospodou. Pantáta seděl na
schodech a kouřil. Do očí nám teď oběma svítilo ostrý slunce.
„Vážně to musíš vědět? Nechceš radši zůstat u toho, jak se věci maj’?“
„Podívejte se,“ začala jsem o něco rázněji, než jsem sama byla zvyklá. „Máme je
mrtvá. Bábi taky. A táta? Ten už tu není přes třicet let. Nemyslíte, že už je celá tahle
opatrnost zbytečná?“
„No jo, porád,“ nadechnul se. „Když to teda musíš vědět, tak… toho večera nezůstalo
jen u pití. Ti povedení kumpáni vod tvýho táty se domluvili, že tvojí mámě pomotaj
hlavu. Slíbili jí, a tvůj táta byl u toho, že dostane, co chce – jednu schůzku, docela
o samotě. Jenže to nemělo bejt zadarmo. Chtěli po ní, aby… aby nemyslela jen na něj.“

-------------
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Nebyla jsem si jistá, jestli chci slyšet víc.
„Byli tři. Tvý mámě nebylo ani dvacet. Všichni měli upito. Tak… jí nic z toho
nemůžeš mít za zlý. Nebyla schopná domyslet, co se stane, když ten dobytek nechá,
aby se na ní vyřádili. A to včetně tvýho táty.“
Něco ve mně se teď docela zastavilo. Podobně jako tenkrát před zkouškama.
„Moje stará se pro mě tenkrát vracela, abych zavřel výčep, protože chasa dělala
rambajs po celý vsi. Na vlastní oči tak viděla, jak za hospodou… cupujou tvoji máti.“
Pantáta se odmlčel. Já nebyla schopná promluvit.
Pak se ve mně ale vynořila jedna otázka: „Kdy k tomu došlo? Myslím měsíc.“
„V lednu,“ hlesnul.
„Já se narodila v říjnu…“
Hospodskej se teď podíval kamsi před sebe.
„Tak už ti to došlo? Mrzí mě, že to muselo bejt zrovna vode mě.“
Vzala jsem si od něj cigáro, zapálila si, ale celý shořelo, než jsem znovu potáhla.
„Měl jsem za to, že se to k tobě muselo už dávno donýst. O tý noci věděl každej
z okolních vsí. Každej. S četníkama se to nakonec neřešilo jen proto, že se rodiče
tvýho táty a tvojí mámy dohodli, že celou tuhle věc… vyřeší svatbou. Nejspíš měli za
to, že přesně tak utnou řeči o tom zvěrstvu, co tvoji máti potkalo. Bez urážky k tobě,“
omlouval se. „Nemohli ji zkrátka nechat samotnou s dítětem. To nešlo.“
„A přesto… jsem sama zůstala. Teď už úplně.“
„Bohužel,“ dodal hospodskej.
Nikdo už nic dalšího neřekl. Oba jsme vykouřili několik cigaret a u toho sledovali,
jak slunce klouže k obzoru. Zpátky v hospodě jsme si naposledy připili na mámu a já
se s pantátou rozloučila.
„Děkuju vám,“ vypadlo ze mě. Kdybych chtěla bejt i sentimentální, byla bych mu
řekla, že mám pocit, jako by se ke mně něco vrátilo. Něco, co jsem dlouho hledala.
Hospodskej mi jen soucitně potřásl rukou a šel natočit pivo dvěma strejcům, co
se mezitím posadili ke stolu.
Nějakou dobu jsem bezcílně bloumala po okolí vesnice, aby mě nohy nakonec dovedly zpátky ke hřbitovu. Odtud jsem zamířila rovnou k platanu. Toho dne už podruhý.
Posadila jsem se na kořen a mámu jsem postavila vedle sebe.
Bylo to zvláštní. Teprve až teď jsem nabyla dojmu, že na tohle místo jakýmsi zvráceným způsobem patřím. Že je konečně i moje.
Myslela jsem na to všechno, co každej v okolí asi už dávno věděl. Kromě mě.
Co se asi všem těm lidem honilo hlavou, kdykoliv mě v dětství zahlídli? Proč mi
nikdo z nich ani v nejmenším nenaznačil, jak se věci mají? To se v nich neprobudil
soucit nebo sebemenší zájem nenechávat mě ve tmě?
Mohla jsem se jen domýšlet, jakej asi byl ten rok, co naši strávili jako manželé. Jak
asi bylo mámě, když si poprvý naplno uvědomila, do jaký situace se dostala. A co táta?
Vzhlídla jsem nad sebe a prohlížela si ty šrámy, který tu po sobě nechal.
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Nato jsem vzala do rukou mámu.
Urnu jsem zahřívala v dlaních a pomalu sundávala víko. Mým tělem při tom
projelo mrazení. Možná díky všemu tomu rumu už jsem se dál nad ničím rozmýšlet
nemusela: nádobu jsem obrátila vzhůru nohama a vysypala její obsah na zem. Ke
kořenům platanu, co byl tichým svědkem začátku i konce všeho důležitýho, co mě
v životě mělo potkat.
Popel se teď stříbrně lesknul a já cítila jeho vůni. Vítr se ani nepohnul, a celá kopička tak zůstávala dlouho beze změny. Přinejmenším tedy do okamžiku, kdy jsem
do ní zabořila ukazováček.
Prstem jsem opsala jednu osmičku.
Pak druhou.
A nakonec i třetí.
Všechny další jsem počítat přestala: daleko podstatnější bylo, že jsme byli všichni,
celá rodina, zase spolu. A poprvý v životě mi nevadilo, že jsem jediná, kdo se toho dožil.

Lukáš Boček (* 1988) gymnaziální učitel, novinář, začínající autor. Vystudoval učitelství
českého a anglického jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současnosti
dokončuje revize svého prvního románu Dravci z kaluží.
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Maminka vejde do sálu. Má na sobě hnědý krimplenový kostýmek – vypasované
sako s krátkými rukávy, kulatou fazónou a úzkou sukni ke kolenům. Všude kam se
podívám – na rukávech, na límci, na kapsičkách, všude jsou křiklavě žluté puntíky.
Pod sakem má rolák, stejně agresivní jako puntíky, stejně neprodyšný jako krimplen.
Vždycky se mi tato kombinace zdála šílená, možná bych řekla extravagantní, kdybych
ovšem toto slovo znala.
Proletí očima místnost, až zachytí můj dychtivý pohled. Vždycky jsem tak nervózní a věřím, že mě maminka před koncertem svojí přítomností uklidní. Naše oči
se setkají. Maminka úkosem prolítne moje oblečení a její tvář zkamení. Rozhlédne se
po místnosti, očima hledá paní učitelku a v rámci dospělácké komunikace beze slov
si laskavě a tolerantně řeknou: „Inu, děti.“
Pak se podívá na hodinky, na mne a řekne přesladce: „Pojď se mnou, Pavlínko!“
Tuším zradu, ale přesto poslušně vypochoduji ven ze sálu. Z chodby to je jen
kousek na záchod, kam mě maminka zavleče, lehce šoupne zástrčkou na dveřích
a přimáčkne mě ke zdi.
„Cos mi to udělala?“
Nevím, co jsem jí udělala, tak neodpovídám.
„Co to máš na sobě? Kde jsou ty nové šaty? Odkud jsi to vytáhla? Krávě ze zadku?“ Začíná mi to docházet. Otázky se na mě valí a já mlčím. Co mám říct? Jak jsem
doma v koupelně prala docela nenápadný flíček od gulášovky ze školní jídelny na
úplně blbém místě a beznadějně zmáčela celé šaty? Vím, že jsem měla zakázáno jít
do školy v nových šatech.
„Svlékni to,“ ukáže na krásnou červenou vestu s knoflíky ve tvaru čtyřlístku. Vlastně
s jedním, posledním. Poslechnu.
„To taky,“ ukáže na bílou halenku. Když mi ji maminka před léty ukazovala, říkala,
že ji dostala od kmotřičky k prvnímu přijímání. A to jí bylo deset let, jako je dnes mně.
Měla to schované vzadu ve skříni, myslela jsem si, že je to vzácnost. Asi jsem se spletla.
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Maminka si svléká kostýmek, a dokonce i ten rolák.
„Na, obleč si to.“ Podává mi to žluté peklo. Neodporuji. Je cítit podvečerní maminkou. Navléknu si to přes hlavu. Jsem v tom až po uši. Zelektrizované vlasy mi
odstávají kolem hlavy. Máma mi vyroluje rukávy pod lokty. Srovná široká ramena,
založí rolák u krku. Ještě si olízne prsty a připlácne mi vlasy k hlavě.
„No a je to,“ usměje se úlevně a obléká zpět svoje sáčko. Ona vypadá líp, ale já,
v jejím roláku, strašně. Oblékám si červenou vestu.
„No to si neber, to je hrozné. Kdes to prosím tě našla?“
„V koši s prádlem na zašívání. Ale já ji musím mít. Mám díru na zadku,“ hlesnu.
Až teď si maminka všimne, že mám bráchovy kalhoty. Taky z koše na zašívání.
„Tak si to vem, teď už je to jedno,“ dodá rezignovaně rozený pedagog. Odsune
zástrčku na dveřích a jdeme beze slova do sálu.
V kanárkovém roláku, v rudé vestě se zeleným knoflíkem, v hnědých krimplenových kalhotách a manšestrových bačkorách předstupuji před publikum. Nepřeji
si zahrát bez chyby, abych udělala radost paní učitelce, nebo procítěně, abych dojala
maminku, moji skalní fanynku, která na mě povzbudivě kývá hlavou. Přeji si jen
jedno. Evakuaci. Jsem kanárek, uvězněný v krimplenové kleci v temné štole lidové
školy umění na malém městě. Cítím rajský plyn. Omdlévám.
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Náměstí plné lidí. Stánky, perníková srdce, cukrová vata, střelnice, papírové růže.
Davy lidí a do toho Vašek Neckář zpívá o tom, Jak ten čas letí… Ale mně to tak rozhodně nepřijde. Čas v podstatě stojí. Zatroubí siréna a kolotoč zpomaluje. Nemůžu
se dočkat a přešlapuju na místě. Hodně záleží na tom, jak daleko ode mě se zastaví
můj slon. Podle toho se rozhodnu, jestli půjdu vlevo, nebo vpravo, ale rozhodně půjdu
vnějškem. Je to sice delší, ale nemotají se tam ty nerozhodnuté děti, které pobíhají,
váhají, nasedají na sedátka a zase vystupují, blokují cestu těm, kteří mají konkrétní cíl.
Kolotoč konečně zastavil. Rozzářené, zasněné a zároveň smutné děti pomalu sestupují a uvolňují nám místo. Už bylo načase, vždyť tady trčíme celou věčnost. Nebaví
mě čekat a mávat, a tak si promýšlím trasu, jak nejrychleji doběhnout na slona.
Mám obrovské štěstí, že slon stojí kousek od schůdků. Vezmu to vlevo, kolem
hasičského auta a koníků. Pak musím proběhnout královským kočárem a jsem tam.
Vyskočím na slona a široce ho obejmu. Je můj. Je to můj modrý slon s křídly. Bylo to
těsně, ale myslím, že jsem vyhrála zaslouženě. Holčička, která doběhla o chvilinku
později, má smůlu, obíhá kolotoč, jestli ještě nenajde volné místo. Mizí za sloupem,
nevidím na ni, ale protože se už u schůdků neobjeví, tuším, že skončila na růžovém
prasátku. Lepší než nic. Ačkoliv… Je to těžká volba, jestli svůj žeton utratit za jízdu
na růžovém prasátku, nebo potupně scházet schůdky a zase čekat nekonečných pět
minut na další kolo. Navíc bez valné naděje na lepší výsledek.
Ozve se klakson a kolotoč se pomalu rozjíždí. Sedím na modrém slonovi a dívám se
do davu. Vidím maminku, jak mi mává a usmívá se. Na chvilku mi zmizí z očí a potom
se zase objeví a mává a volá: „Šťastnou cestu.“ Jízda se zrychluje, je stále obtížnější
rozpoznat její tvář v davu ostatních. Okolí se mění v barevnou a hlučnou šmouhu, a já
se už ani nesnažím ji najít. Vím, že tam je, a to mi stačí. Vašek Neckář stále opakuje,
jak ten čas letí, a my neváháme už ani vteřinu. Máme docela dobrou rychlost, takže
stačí roztáhnout křídla a letíme taky. S časem o závod. Nic nevnímám, jenom vítr, jak
mi čechrá vlasy a jak mi rostou křídla. Jsem lehká a svobodná.
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Přemýšlím, kam dnes vyrazíme, chtěla bych se podívat, jaké byly kolotoče, když
byla maminka malá. A už je vidím, jsou plechové a dřevěné a skřípou. A točí se strašně
pomalu. Poznávám maminku na dřevěném slonovi. Je nádherná. Taky by mě zajímalo,
jaké budou kolotoče, až budu velká a budu mít děti, ale to už dnes nestihneme. Pět
minut je pět minut, to se nedá nic dělat, musíme se vrátit.
Na náměstí to vezmeme nenápadně zadem kolem kostela… Ale co to? Kolotoč
vypadá úplně jinak, naše místo je už obsazené, je tam jiný slon a úplně jiná holčička.
Můj slon zmizí bůhvíkam. Trochu mě to rozladí, nevím, co mám dělat. Moji maminku
nevidím, nenápadně se postavím mezi ostatní. A mávám jako ony. Najednou si uvědomím, že mi vůbec nevadí mávat a čekat, a že ta malá holčička na modrém slonovi
má moje oči. Mávám tedy na holčičku a volám na ni: „Šťastnou cestu.“ A ona se tváří
blaženě a zasněně, určitě se chystá vzlétnout a Vašek Neckář zpívá dál o tom, jak ten
čas letí, a že prej každýmu… a kdo by se bál…
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Mamce
Je šestého února tisíc devět set padesát, půl osmé ráno. Šlapu zavátou stezkou k Medvědímu vršku. Říká se, že ještě nedávno tam žili medvědi, ale po válce je už nikdo
neviděl. Mamička tvrdí, že spíš potkám pašeráka, a toho že se nemám bát. Já se nebojím, já se skoro ničeho nebojím. V létě tamtudy chodím každý den. Jenže v zimě
je tam plno sněhu, a tak ho obcházím delší cestou přes vesnici. Dnes to však musím
stihnout vrchem, protože jsem zaspala.
Bořím se ve sněhu, ale naštěstí mám nové boty. Jsou po mojí milované tetě Tonce.
Jsou mi ještě trochu velké, ale jsou dámské, vysoké, kožené, s přezkou nad kotníkem.
Vycpala jsem si je novinami, aby se mi v nich nekvedlaly nohy a aby mi nebyla zima.
Taky mě hřeje teplý brambor, co mi ráno uvařila mamička. Nechala mi ho na plotně
v hrnci a černou kávu k tomu. Tisknu brambor oběma rukama, aby nechladl tak
rychle. V kapsách kabátu mám ještě dva, zabalené v novinách. Brambory by mě měly
hřát, dokud nedojdu do školy.
Mamička odchází, když ještě spím. Ráno pomáhá na statku a večer v hospodě. Ty
staré noviny nosí právě odtamtud a my je používáme na všechno možné, na záchod,
na zátop i na zabalení svačiny.
Před vyučováním se budeme modlit. Jako vždycky Otčenáš. Chtěla bych stihnout
i Zdrávas Marii za Toncku. To byla naše oblíbená modlitba. Zemřela před týdnem na
zápal plic. Byla ještě mladá, říkala mamička, ale taky jsem slyšela, že je stará panna,
tak vlastně nevím, jestli byla mladá, nebo stará. Měla už šedé vlasy, jenže to má po
válce každý, ve velkých městech prý i děti. Měla jsem ji moc ráda.
Teď už jsme v chalupě jenom dvě. Chalupa patří strýcovi Brunkovi, mamičky
bratranci, a ten je hodný a nechává nás tam bydlet skoro zadarmo.
Odbočím doleva. Cestička tam prudce stoupá a vede mezi skalkami. Se zatajeným
dechem se brodím kolem jeskyně. Jasně, že tu medvědi nejsou, ani pašeráci, to by tu
byly stopy. Konečně jsem u lísek, tady se cesta svažuje zpět do vesnice. Teď už to mám
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jenom z kopce a za chvíli vyjdu z lesa. Sním první brambor. Jindy je už odtud vidět
střecha naší školy. Ale dnes ne, dnes je zamračeno, asi bude zase sněžit.
Mám to do školy nejdál ze všech. Po silnici asi čtyři kilometry, cesta trvá hodinu.
A někdy i dvě, podle toho, s kým jdu a co se děje. V létě se mácháme v potoce, nebo
stavíme hráze a chytáme čudly. Nikdy jsem nic nechytila, ale hrozně mě to baví. Ale
po tom, co se malý Pavlík málem utopil, to mám zakázané. Ani mi to vlastně nevadí,
už se stejně stydím koupat se s dětmi v potoce jenom tak, v kalhotkách nebo modrých
trenkách na tělocvik. Plavky jsem si přála od Ježíška, ale nic.
Rozednívá se a vidím dolů do vesnice, ve škole se svítí. Jdu kolem hřbitova. Sním
druhý brambor. Ještě je teplý.
Už aby měla teta pohřeb. Jenže se nedá vykopat hrob, sněhu jsou mraky a země je
zmrzlá. Teta je v márnici a čeká, až trochu povolí zem. Nějak se mi nechce věřit, že
bude pochovaná až kdovíkdy. Myslím si, že mamičku strašně trápí, že její sestra ještě
nemá klid. Musím se za ni pomodlit a popřát jí pokoj.
Máme ve škole křížek s Ježíšem, na hřebíku nad dveřmi. Někdy si s ním povídám
a někdy, při počtech, mám pocit, že se na mě dívá a nevěřícně kroutí hlavou. No jo,
na počítání jsem blbá jak troky. A někdy se k němu modlím, aby mi poradil, ale nic.
Stejně mi to přijde divné, protože Rudek říká, že jemu napovídá. Možná si vymýšlí,
abychom si o něm nemysleli, že je šprt. Já si o něm nemyslím, že je šprt. Je chytrý
a líbí se mi. Dřív jsem si ho chtěla vzít, ale teď ještě nevím přesně, protože se mi líbí
i pan učitel. Jsem moc ráda, když s ním chodíme na zahradu nebo do lesa. Ukazuje
nám kytky a stromy. Vždycky se smějeme, že pan učitel zná všechno jinak než my.
Třeba pampelišce říká smetanka lékařská a pak ještě taraxacum officinale, nebo tak
nějak. Jacek říkal, že je to sakumpakum ó sinale. Něco na té smetance bude, protože
ta šťáva, která z ní vytéká, je bílá. Jako smetana. Ale lékařská mi nepřipadá, protože je
hnusná a nedá se vůbec umýt a ani vyprat. Když jsem si od ní umazala šaty, mamička
hrozně zuřila, vzala na mě pásek, který nám visí na hřebíku v síni. Docela se ho bojím,
mamička mi jím někdy vyhrožuje, ale nikdy mě nebije.
To dřív otec, než odešel na vojnu a než se z ní nevrátil, ho brával na bráchu, protože
byl drzý. Pak brácha odešel taky. Prý k partyzánům. Neviděla jsem ho strašně dlouho.
Asi bych ho už ani nepoznala. Mamička tvrdí, že žije, ale nevíme kde. Já si myslím,
že kdyby žil, určitě by za námi přišel.
Nejradši mám, když nám pan učitel povídá příběhy o Karlu IV., jak postavil v Praze
univerzitu, taky most z vajíček, kdysi hrozně dávno, a jak tam ten most stojí dodnes.
A taky nám pan učitel slíbil, že nás do Prahy vezme, abychom se na ten most podívali.
Ale rodičům se to nelíbilo, protože by to stálo hříšné peníze a kdo by doma pomáhal
pást a tak. Nakonec jsme šli na výlet aspoň do lesa, ale jenom my, páťáci. Opékali jsme
si tam jablka a vařili žvýkačku ze smůly. Našli jsme holubinky, a ty jsme si opékali
taky. Pan učitel navrhl, ať hrajeme na schovávanou v lese, a my holky jsme se chtěly
pořád schovávat s ním. Rozpadl se mu účes, který mu držela pomáda, a košile vyjela
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z kalhot. Byl jako naši kluci. Tehdy jsem si usmyslela, že budu taky učitelka, jako on,
budu studovat na té univerzitě v Praze a že si ho vezmu za manžela a budeme spolu
učit a chodit s dětmi do lesa.
Ještě mám jeden brambor. Sním ho na mostě a odtamtud to mám do školy už jenom kousek. Sahám do kapsy pro brambor. Je poslední. Zastaví se mi dech. Růženec.
Nemůžu nahmatat růženec. Snad jsem ho nevytáhla s bramborami? Ale kde jsem
jedla ty brambory? Pod lískami, nebo u hřbitova? Jestli mi růženec spadl do sněhu,
tak ho najdu až na jaře. Nebo spíš nikdy. Mamička mě zabije. Seřeže mě tím páskem
a pak mě zabije. Zakázala mi brát věci po tetě do školy, ani růženec, ani zlatý řetízek
s křížkem, ani plechovou krabičku od bonbónů s panenkou Marií. Dokonce ani ty
skvělé boty. Ale co z toho mám, že mám takové poklady, když to nikdo z dětí neuvidí?
Hlavně je chci ukázat Nelce.
Šmátrám v kapse a najdu díru. Snad spadl růženec do podšívky, snad nemám díru
v podšívce u kabátu, snad ho stihnu najít, než přijde pan učitel a začne ranní modlitba.
Musím se dnes přece pomodlit za Toncku.
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Konečně jsem ve škole, je za pět osm. V šatně skopnu boty. Noviny jsou promočené,
štěstí, že jsem je měla. V binci pod lavičkou zoufale hledám pantofle. Nazouvám je.
Za čtyři osm. Zmrzlými prsty promačkávám látku kabátu, nahmatám růženec
v rohu podšívky, rychle sundávám kabát a pomalu posunuji růžencem pod podšívkou až k díře v kapse. Je malá a růženec nejde provlíknout ven. Stačí jedno škubnutí
a držím svůj poklad v ruce. Sláva! Za tři osm. Ještě na záchod a vysmrkat se. Slyším
nějaké kroky na chodbě, že by už šel pan učitel? Ne, to je jenom Labajka, naše školnice
a uklízečka. „Pozdraven buď Ježíš Kristus,“ pozdravím pěkně nahlas, jak jsme naučeni.
Chci projít kolem ní na záchod, který je vzadu v chodbě pod schody do ředitelny. Ale
Labajka mě zastaví: „Běž už do třídy, Helenko, už jdou.“ Rychle mi sčeše vlasy z čela
a zašeptá: „Nezdrav tak hlasitě.“
Tak to je největší nesmysl, jaký jsem kdy slyšela. Říká se o ní, že pije, nevím, jestli
je to pravda, ale divná je. Rychle si utřu nos do rukávu, popadnu tašku a vlítnu do
třídy. Na záchod se dovolím až po modlitbě.
Moje místo vedle Nelky je obsazené. Jacek. Rozhlížím se, kam si sednu, buď místo
Jacka k Lojzkovi, nebo ke čtvrťákům. Lojzek smrdí a čtvrťáci jsou užalovaní. Jsem
naštvaná. Chybím pár dnů a Nelka už sedí s někým jiným. Vím, že to určitě pan učitel
přesadil Jacka, protože zase blbnul, ale stejně. Nelka se na mě ani nepodívá, protože se
baví s Jackem, který se jí líbí. Nakonec si sednu do první lavice. Bůhvíproč je prázdná.
V ruce mačkám růženec. Otočím hlavu a podívám se nad dveře, na křížek s Ježíšem.
Hřebík je prázdný. Kluci ho zřejmě zase shodili, když si házeli pantoflí. Otevřou se
dveře a do místnosti vejde pan ředitel, můj strýc Brunek a nějaký cizí chlap. Provázím
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je očima až před tabuli. Nevěřím svým očím. Na místě, kde býval kdysi obraz s prezidentem Benešem, je úplně jiný pán. Ten, co byl v novinách, do kterých jsem ráno
zabalila brambory.
„Sednout,“ řekne pan ředitel a pokračuje přiškrceným hlasem, „milé děti, představuji vám vašeho nového učitele, pana Stránského. Přestěhoval se z města k nám na
vesnici, protože má rád přírodu. Doufám, že budete hodné.“
Všichni mlčíme, nebo nespokojeně bručíme. Nechceme toho měšťáka, který ani
nezvedne hlavu, aby se na nás podíval. Chceme našeho milovaného učitele Waldka.
Jacek se odváží: „A kdy se vrátí náš pan učitel?”
„Soudruh učitel se nevrátí, odjel studovat do Prahy,“ odpověděl můj strýc. „Tady
soudruh Stránský ho nahradí, je zkušený učitel.“
Dívám se zmateně na toho zkušeného soudruha pana učitele, vůbec se mi nelíbí.
Je starý. A hrbí se. Nemůžu uvěřit, že náš pan učitel odjel do Prahy sám. Nás tam
nepustili ani na výlet, a on… On si tam teď bude studovat a procházet se po Karlově
mostě kolik bude chtít. Ani nám o tom neřekl, ani se nerozloučil. Možná se loučil,
když jsem byla doma, ale copak jsem mohla přijít, když jsme měli starostí s Tonckou
a pak jsme za ni drželi smutek. Začíná se mi klepat brada. Popotahuji. Sahám pro
růženec, začnu se potichu modlit, abych se nerozbrečela. Za moji milovanou Toncku.
Když umírala a já pomáhala mamičce, tak se děti loučily s panem učitelem, možná šly
ven, možná sáňkovaly pod Medvědím vrškem. Modlím se za pana učitele, kterého už
nikdy neuvidím a nikdy si ho nevezmu za manžela. To už nevydržím a rozvzlykám
se. Dávám si ruku s růžencem před obličej.
„Co to máš, Macurová?“ ptá se mě strýc Brunek. Náš strýc mi řekl Macurová.
Vytřeštím na něho oči.
Ten nový učitel mi podá kapesník a tiše řekne: „Tady máte,“ vytřeštím zase oči na
něj. Ještě mi nikdy nikdo neřekl vy.
„Mo-mohla bych prosím na záchod?“ Vždycky koktám, když nevím, co mám
dělat nebo říct. Dnes se mi ale nikdo nesměje. Dívám se do země, nevím totiž, komu
se mám dovolit.
„Upaluj a nech nám tu ten růženec,“ řekne strýc, „takové věci do školy nepatří.“
A hned dodá: „Takové ty věci do naší moderní doby už vůbec nepatří. Věřím, že tady
soudruh učitel vám vysvětlí, co po vás naše nová doba požaduje.“ Nechápavě kroutím
hlavou a nechce se mi položit růženec na lavici. Co když už tady nebude, až se vrátím?
„Polož to a upaluj, Helo!“ křikne na mě strýc.
Najednou ten nový učitel ke mně přistoupí, nastaví ruku, podívá se mi do očí
a řekne: „Prosím vás.“ Jako omráčená mu podám růženec po tetě a vyjdu ze třídy.
Sedím na latríně. Ještě je mokrá, jak ji Labajka ráno vydrhla rýžákem, ale dnes
to sotva vnímám. Nejraději bych tu zůstala celý den. Projíždím očima obě srdíčka,
která jsme tu vyryla, H plus R, to tu mám od první třídy, a pak H plus ON. Nevěděla
jsem, jak napsat pana učitele. Kdybych napsala PU, tak by to bylo divné. A W jako
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Waldek? To by každý poznal. Dnes mám chuť vzít nůž a všechny srdíčka zaškrábat,
dnes mám chuť vzít ty dveře a hodit je celé do latríny. I celou školu! Toncka umřela,
pan učitel odešel, Nelka sedí s Jackem, nový učitel je divný a zabavil mi růženec.
A strýc Brunek mi řekl Macurová, jako kdybych byla cizí. Nedovedu si představit, že
bych se měla zvednout a jít do třídy. Co bych měla říct, jak se tvářit, s kým se bavit.
Komu mám ukázat křížek po Tonce a krabičku s panenkou Marií, na které je napsáno
Dieu nous aime. Toncka říkala, že to znamená, že nás pánbůh miluje a že jí v tom
někdo přivezl ze Švýcarska nebo Švédska, zkrátka odněkud z daleka, bonbóny. Že byly
strašně sladké a rozplývaly se na jazyku jako andělské polibky. Říkala, že to bylo, ještě
než jsem se narodila, jinak že by se se mnou rozdělila. Co když mi zatím prohledávají
tašku a hledají takové ty věci, co do školy nepatří, co když už nemám ani krabičku,
ani křížek, ani boty po tetě?
Slyším, jak se otvírají dveře od třídy. Kroky na chodbě. Jdou pro mne. Asi omdlím.
„Co to mělo znamenat? Na takové přepadovky tady, Bruno, není nikdo zvědavý!“
slyším tlumený a rozčílený hlas ředitele.
„Přišlo to shora, prostě to ber jako rozkaz.“
„Odkdy partaj úkoluje ředitele školy?“
„Juro, kde žiješ? Čteš přece noviny? Byla otázka času, kdy to přijde i sem. Komunisti už mají všechno.“
„A ty jsi s nimi? Ty ses přidal k nim? Kdyby to viděl tvůj otec!“
„A co mám podle tebe dělat, Juro?“
„A kde je mladý?“
„Co myslíš, věčný student teologie? Kde tak může být?“
„A kde bude bydlet ten profesor? Mám zajít na faru?“
„S farou nechci mít nic společného. Bude bydlet u mě.“
„U tebe? Jak se tam chcete vlézt?“
„To není tvoje věc. Raději se postarej o to, aby tady bylo všechno v cajku. Žádné
pambíčkování, žádná fara. Jo, a ať těm malým smradům nevyká! Tady není na té své
univerzitě. Čest!“
Pánbůh nás miluje. Všechny. Říkala teta Toncka. I strýce Brunka? Bouchly hlavní
dveře a pak cvakly dveře do ředitelny. Opatrně otevřu a poslouchám. Ticho. Vyjdu ze
záchodu a sedám si do šatny. Nevím, co se děje, ale je to strašné. Co mám dělat? Jak
se mám omluvit, jak mám pozdravit, jak mám oslovit pana učitele. Zahrabu se pod
kabáty. Najednou vážím tunu, mám sucho v puse, nemůžu se nadechnout, nemůžu
se pohnout.

***
Je půl jedenácté. Vracím se ze školy. Ach, ta hodná Labajka! Probudilo mě třískání
hrnků, když chystala svačinu. Dala mi teplé mléko a poslala mě domů. Slíbila, že

55

panu řediteli řekne, že mi bylo špatně. Hrozně se mi ulevilo. Jdu pomalu. Nohy se mi
kvedlají v botách, ty mokré noviny jsem už podruhé nemohla použít. Mám puchýře
a na levé botě žraloka. A nejhorší je, že ve škole zůstal růženec. Boty uklidím dřív, než
mamička přijde, dozadu do ložnice, pod postel, ve které umřela teta. Teď spáváme
v kuchyni na gauči, protože mamička říkala, že ještě počkáme, dokud není Toncka
v zemi. Kozačky tam v klidu vyschnou a na jaře, až je vytáhnu, tak se budu jako divit,
že jsou rozlepené. Ale jak to udělám s tím růžencem, nevím.
Co se asi děje ve škole? Co když nás ten nový učitel bude bít? Nebo nás nechá stát na
chodbě s nataženýma rukama a nákladem knih, jak to dělá paní učitelka od prvňáků.
To už asi nebudeme chodit do lesa a na faru a nebudeme se modlit. Jaké to teď bude?
Konečně doma. V kamnech ještě úplně nevyhaslo, tak jen přiložím. Až přijde
mamička v poledne domů, to se asi bude divit, že už jsem doma a hoří v kamnech.
Mamička se vlastně moc nediví, ani nesměje, ani nekřičí, ani neraduje. Myslím si, že
mě má moc ráda, i když mě občas vytahá za vlasy nebo vyhrožuje páskem. Myslím si,
že moje mamička je prostě jenom strašně smutná. Dám si sušit punčocháče na šňůru
nad kamny, jsou na šlapkách promočené, a navíc od krve. Vlezu si na gauč. Vrzne péro.
V síni okamžitě zamňouká kocour. Ten má ale ucho. Spí na půdě, ale jakmile si sednu
na gauč, chce za mnou. Pustím ho dovnitř, vleze mi na klín. Vlastně nejsem sama,
říkám si, když ho hladím. Je tady Rarach a teta Toncka. Ta přece říkala, že se mnou
bude pořád. Možná právě její duch obchází chalupu. Všechno ví. Snad mě nebude
v noci strašit. Ale hlavně večer, když je mamička v hospodě a já tady teď budu sama.
Otevřou se dveře do světnice a já sebou škubnu. Vůbec jsem mamičku neslyšela
vejít do síně. „Nemáš čisté svědomí?“ ptá se a sahá mi na čelo. „Potkala jsem Labajku.
Jak ti je?“
„Už je mi dobře, teplotu nemám.“ Přemýšlím, co všechno ví.
Mamička přinese z komory hrnec se zelňačkou a dá ho na plotnu. A taky chystá čaj
z myšího chvostu, což je všelék, jak říká mamička. Pan učitel tomu zase říkal žebříček
nebo řebříček nebo hřebíček, to jsem si vždycky pletla. Vzdychnu.
„Proč vzdycháš?“
„Máme nového učitele.“
„Vím. A jaký je?“
„Starý a vůbec se na nás nedívá. A říká nám vy!“ rozčiluju se.
„On je Waldek nemocný?“
„Není, prý jel studovat do Prahy?“
„Zase?“ diví se mamička.
Je to jasné. Nemůže znovu studovat. Ale co s ním je?
„Podej talíře!“
„Mamičko, nebude nás bít?“
„Ničeho se neboj. Labajka říkala, že je slušný. Dělej, co ti nakáže, a nebude tě bít.“
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Začnou se mi zase kutálet slzy. Mamička odejde do komory a přinese sklenici
s masem.
„Podívej, co mám, Helenko, na statku zabíjeli.“
„Ale kvůli mně to nemusíš… Nech to na neděli.“
„Musíš se pořádně najíst, ať nelehneš s chřipkou.“
Pomodlíme se a v tichosti jíme.
„Mamičko, ale my si Krista necháme, že?“
„Necháme, kam bychom ho dávali. To víš, že jo.“
Mamička se náhle odsune i se židlí od stolu a poklepe si rukou na stehno. Zavolá:
„Či čí!“ Okamžitě nechám jídla a skočím jí na klín. Dřív než Rarach. Jsem malé kotě
a mamička mě objímá a hladí po vlasech. Tisknu se k ní a hubičkuju ji. Už ani nevím,
kdy jsme si naposledy takhle hrály. Mamička šeptá. „Všechno bude dobré, Helenko,
uvidíš, pánbůh nás ochrání.“
Líbám mamičku na ruku a říkám: „Jsi moje nejmilovanější mamička na světě.“
„Až se začne smrákat, přijď za mnou. Pomůžeš mi a aspoň tu nebudeš sama.“
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***
Stmívá se, jdu za mamičkou do hospody. Hrozně se těším, protože normálně tam
nesmím. Budu sbírat ze stolu sklenice od piva a vysypávat popelníky. Kotníky jsem
si obalila do pruhů z natrhaných prostěradel a ve starých filcových botách mě to nebolí. Hospoda bude plná, všichni se na mě budou dívat a říkat: „To máš, Maňko, ale
pomocnici.“ A já se sice budu stydět, ale bude se mi to líbit.
Blížím se k hospodě, buší mi srdce, nevím, jak pozdravit, jak jsem zvyklá, nebo snad
Šest, nebo jak to říkal ten strýc. Rozhodnu se, že pozdravím postaru, ale potichu, jak
mi poradila Labajka. Otevřu dveře, z hospody se na mě vyvalí dým, kravál a smrad.
Moje tiché Pochválenbuďježíškristus nikoho nezajímá.
Mamička mě hned zavede do kuchyně a řekne, ať myju talíře. Dostanu chleba
s hořčicí, kyselou okurku a čaj. Do výčepu mě nepustí, že prý se tam chlapi hádají
a málem se i poprali. Jsem hrozně zvědavá, co se tam děje, a tak se dívám aspoň přes
lítačky, pokaždé když někdo projde. Najednou hospoda ztichne. To vešel můj strýc
Brunek s tím novým učitelem. Kývne na moji mamičku a něco jí povídá. Je to tady.
Růženec. Mám průšvih jak mraky. Nesmí mě vidět, zalezu za kamna. Nechce se mi žít.
Mamička za chvíli přijde a řekne: „Helenko, vrať se domů a zatop u stařiků.“ Nepoznám na ní, jestli je ráda, nebo ne.
Je půl osmé večer. Vracím se z hospody domů. Sotva se vleču. Onuce se mi srolovaly do bot a hrozně mě tlačí. V některých chalupách se už nesvítí. Mamička přijde
později, až zavřou a uklidí hospodu. Přijde s tím novým učitelem. Prý bude u nás
bydlet, na výminku, rozhodl to strýc Brunek.

T extáž

57

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

Doma je ještě teplo. Zapálím petrolejku a přiložím do kamen. Jdu přes síň do vedlejší
světnice, ke stařikům. Vůbec tam nechodíme. Je tam strašná zima a tma. Svítím si
petrolejkou. Nanosím dříví, noviny, třísky. Oheň ne a ne hořet, ale nakonec se mi to
podaří. Poslouchám, jak praská dřevo. Kamna pomalu začínají hřát.
Jaké to tu teď bude? Mám se bát? Co mamička? Je ráda, že s námi bude bydlet úplně
cizí člověk? Jaký asi je? Je sice starý a hrbí se a vzal mi růženec, ale má hrozně něžné
oči. A je takový tichý. Třeba bude hodný a bude mi pomáhat s úkoly. A mohl by třeba
sekat dříví.
Slyším dupot před domem. Už jsou tu. Vběhnu do síně a obejmu mamičku. Nový
pan učitel podává mamičce tašku se starými novinami. V druhé ruce nese malý kufr.
„Tady máte, paní Macurová.“
„Děkuji vám.“
„Ale to nestojí za řeč, to já vám mockrát děkuji,“ pomáhá mamince z kabátu. Pak se
podívá na mne. „A tady Helence taky děkuji, že zatopila.“
„Ale to nestojí za řeč,“ odpovím podle něj. Moc se mi líbí, že je takový slušný. Ještě
jsem nikdy neviděla, že by mamičce někdo vzal tašku a pomohl z kabátu. Vlastně ani
není tak starý a hrbatý.
„Něco pro tebe mám,“ říká nový pan učitel a dívá se na mne. Z kapsy vytáhne růženec
a podá mi ho.
„Pojďte k nám na čaj, než se světnice zahřeje,“ říká mamička.
Popadnu růženec, běžím ke kredenci a volám: „Na-nachystám hrnky.“
Je šestého února tisíc devět set padesát, deset hodin večer. Sedíme všichni tři u nás
a pijeme čaj z myšího chvostu. Pan učitel vypráví. Mamičce ožily oči a já už se zase
ničeho nebojím.

Pavla Trnková se narodila v Třinci, dětství strávila v Beskydech. Vystudovala v Olomouci
a poslední čtvrtstoletí žije v Říčanech u Prahy. Učí na gymnáziu francouzštinu a lektoruje kurzy
tvůrčího psaní. Své povídky publikovala v knihách Rok čtyř a Povídky z druhé ruky. Sbírka
povídek Rodoklamy (Paper Jam 2019) je její prvotina a zabývá se vztahy v rodině.
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DOMINIK MELICHAR

Převalovala se ještě dlouho potom, co to na ni budík zkusil. Jako meč vnikající do
eustachovy trubice, aby vyklouzl ústy. Chtělo se jí dávit. Žaluzie odolávaly témuž, když
ve vlnách postele spatřily zablešené psí tlamy slintající jí u nohou. A do jejích zornic
neproniklo nic než slovo „zásun“. Zásun meče do uší. Zásun. Co všechno dneska musí
zasunout, kartáček, kafe, chleba s máslem, prášek… je unavená. Takových zásunů,
pomyslela si. Ale žádný, o který by stála. Mroží tělo nemotorně padající z postele
na koberec v představě, že pohyb otevře oči. Nakonec první zásun proběhne do pantoflí. Psí tlamy. Nenávidí je. Vlastně se je snaží už několik let ztratit, ale pořád jí je
strká k nohám postele, vždycky s poznámkou, kde je objevil tentokrát. Sherlock. Jak
kdy a jak na co, usměje se. Když je náhodou nemůže delší dobu najít, koupí jí nové.
Poslední dobou vlastně jenom kupuje nové. A dává je k posteli. Hned k čelu. Tam, co
odkládá telefon, který už několik let plní jen funkci budíku. To je nabíječ, napadne ji
a hned se rozpačitě rozhlédne po pokoji. Zvuky buzení mění tak často, až má občas
pocit, že tentokrát to už opravdu nemohla být ona. Každé zazvonění jí ale roztáhne
zorničky jak vzduch narozeninový balonek, který si neodpustí na žádné oslavě svého
věku. I když si ho musí nafouknout sama. No a? překvapí zdi zvukem. Je to ale pořád
jen budík. Jiný zvuk. Zvuk ohlašující konec života a začátek pachtění. Takhle tomu
říká. Pachtění. Zásun a pachtění.
Ještě pořád tam sedí. Na okraji postele po zážitku s pantoflemi. Vod země jde
chlad, rozumíš, vaječníky, buď opatrná, mám vo tebe strach. To říká, ale mezi řádky
drobným písmem si myslí: udělám gesto, třeba ji to obměkčí a já si můžu ukrást noc,
říct Matymu, ať mě kreje, a půjdu si to rozdat s Janou. Myslíš, že o vás nevim, do
háje? Včera ses s tou krávou držel za ruce před teskem, asi jste kupovali víno na moji
počest, jak jsem blbá, že vám všechno sežeru. Leda hovno sežeru, všechno vim, sakra.
Sakra, sakra, sakra! Mám oči na šťopkách, městem rázuju jak Phil Marlowe, nic mi
neunikne, aha, a co to tady máme za případ, aha, trepky u postele, nový, kde jsou ty
starý, a to tvý bulíkování, že je vyhazuju, že je ztrácim, kde bych je, ty vole, v tomhle
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kamrlíku jedna plus věšák, kde se neutají ani zaschlý sperma na tvejch trenkách, asi
tak ztratila, mi je prostě vyhazuješ ty a kupuješ nový a já ti mám bejt vděčná, jak pečuješ o mý vaječníky, který jsou mi platný asi stejně jako chodit s deštníkem po bytě.
I když kdyby se rozpršelo, vznik by takovej náš malej oceán a moje existence by konečně dávala smysl. No tak do nich vlezeme, že jo. Protože je listopad a od země jde
chlad a všichni veršotepci nechť zhynou na plesnivej jazyk, jak jsem je setřela timhle
nadpřirozeným rýmem.
Do kuchyně! To je jak na Bělehrad, hm. Uvaří si kafe do jednoho hrnku a čaj do
druhého. Jako každé ráno. A je mi úplně jedno, že jsem právě vyplejtvala naše kompletní hrnkový hospodářství. A do čaje cukr, abys věděl. A ani to všechno nevypiju,
protože si to dělám už jen tak ze zvyku a ani na to nemám chuť. Ale ty z toho šílíš.
Hajzle proradnej. Šourá se ve vyšlapaných cestičkách koberce z kuchyně k posteli, od
postele ke koupelně, pak zas k posteli. Tady by se klub českejch turistů neuživil, he.
Rakev matrace, podívala se na manželskou postel. Pantofle se zařezávají do prstů. Už
teď vim, že mi z nich budou nohy smrdět tak, jako bych se tejden brodila hnojem,
fakt díky, Rakvičko. Ale Rakev mlčí. Protože už dávno ve svým korporátu očumuješ
korporátní kozy a slintáš korporátní sliny na korporátní podlahu, zatímco mně slejzaj
poslední zbytky důstojnosti z plastovejch pantoflí. Rozpustí žaluzie, jako by to byl
královský parlament. Aspoň nějaká ctnost tohohle rána. Jindřich VI. by políbil moje
plesnivý nohy s takovou láskou, že by se začervenala i bronzová socha Julie ve Veroně. A ty zarýváš nehty do zadku tý krávy, co ti vaří kafe do hrnku, kterej ani na kafe
není, do prdele!
Snídá a vypadá to, že má moře času. Ale nemá. Kromě toho, že zametá třísky
postelové rakve a pije k tomu kafe z hrnku, který se na kafe hodí, dává dohromady,
co jim dneska bude vykládat. Zmetkům uřvanejm, protivnejm. Stejně budou půlku
hodiny křičet nebo hladit telefony. Jak dlouho mě nepohladil? Má to ještě vůbec
cenu? Dostane se tam něco, co nemá pod sebou modrý tlačítko like? Jasně že nejsem
nejchytřejší, ale tak snad učim, takže snad nebudu úplně vylízaná, ne? Další třísky
rakve, další prášek, další kafe, další kus chleba. Ani na něj nemám chuť, ale baví mě
ta představa, že jednou dojde a někdo ho bude muset koupit. A já to nebudu. I když
nevim, co pak budu snídat. Je mi to jedno. Zakládám požáry a slavnostní ohně. Pagody
a rituální hranice, aby z tý mohyly, co po tobě zůstala, nezbylo ani párátko.
Dám jim test. Na nějaký dalekosáhlý projevy nemám energii. Gramatika, pravopis,
íčka, psaní mě/mně, to je zaměstná. Možná ještě nějakou poezii, mrtvý podzimníky,
ať si polámou hlavy, je mi to jedno, večer už bude všechno jinak. Večer v šesť, hej?
takhle to řekl.
Hledám hadry. Měnim je. Ale jde to rychleji než obvykle. To čumíš, co?
Když nepršelo vevnitř, musí pršet venku. Někde vždycky leje. Na co vejráš, co? Jasně
že na kozy, na co jinýho, dědku plesnivej, že jo. Zápornej magnet s jedinejma dvěma kladnejma pólama. Ježiš, ten s tim jede jak s hnojem. Asi ví, co veze. To se ti líbí,
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co, jak se to všechno třese a vlní, mý léta hniloby před televizí a za plotnou, ale s tim
je konec, rozumíš, už se nic třást nebude. Jura mě z toho dostane. Ten vysportovanej
Slovák. Deset let neni nic děsnýho, ne. Jak řekne „pani učiteľka“, určitě zase poteču
a dám mu jedničku, i když bude mít všechno blbě. Jak to dělá? Ale co, prej príďte dnes
v šesť ku ihrisku, budeme sa spolužiakmi otvárať isté kultúrne centrum, večer v šesť,
hej? Oheň, buřty, něco vege, to je teď v módě, kytary, hořící tváře, rudý jak Věra. Do
háje, dneska je porada. V šesť, hej. Věra a ty její předpisy a archy a docházka a pořád
ty samý hovadiny, jako bysme nevěděli, že jsou nezkrotný a že to maj doma nahnutý
a bla bla bla a potom se flákaj po sídlišti a hulej a chlastaj, ale Jura ne. Jura je jinej.
Kultúrne centrum. Angažovanej. A prej, abych taky prichodila, nebo jak to říkal.
A na tebe, Rakvi moje, zatřískovaná, natřískaná v korporátě, na tebe já, jdi se třeba bodnout. Třeba dřevěným kůlem namočeným v česnekovým dipu a moje krev bude
patřit jenom Jurovi. Tak už, dědku, odlep ty svý vetchý přísavky z mýho výstřihu, ať
můžu vystoupit. Ten je jenom pro Juru. Juru, co má jazyk měkkej jako postel, která
ještě nepoznala rakev.
Dobrý den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den
den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den
den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den den dobrý den dobrý den den
dobrý den dobrý den den přezuj se nelítej zklidni se nekřič nelži nenič to nepovídej.
Celej život slyšim a řikám jen samý Ne. Jako magnet uprostřed silovýho pole, který
už jen odpuzuje, kamkoli jdu, cokoli dělám, pořád je kolem mě les menhirů vážně
pokyvující kamennými hlavami, jako že nemám nárok na to dostat se z kruhu. Osamělej šašek v manéži, z který nejde utýct, a každej v publiku má dlouhej ostrej nůž
a každej se trefí a každej se směje a z krve a pilin se dělaj fakt hnusný knedlíky, který
mi cpou do pusy a já bleju jenom samý dobrý den den dobrý den dobrý den. Už si
nepřidám a zase dobrý den a ahoj, kolegové se cpou knedlíkama z mý krve, slintaj
a krkaj a vedou řeči. Chutná? Ne.
Tak přece jen dokážu chvilku mlčet. Jurovy vlasy šustěj o sešit. Rakev vůbec tak
krátký rukávy nemusí. Dneska jsou tak uplý trička, že se Jurovi úplně zařezávaj do
svalů. Kdyby si ho vzala Rakev, vypadala by jako špatně povlečená peřina. Proč si zase
zpívám Tornero od Csákový – „Buď zase chvíli chlap…“ Korporátní kozy asi zajímá
jenom ta hranatá vyboulenina na tvým zadku, ale to ty nedohlídneš anebo nechceš,
je ti to jedno, že jo, tobě je to prostě úplně normálně jedno, hlavně žes sbalil roštěnku
z kanclu, na kterou si brousí zuby půlka osazenstva. A věř mi, že když brousí zuby,
tak brousí i ji. Jeden v řadě. Kolečko ve stroji. Dobře namazat a jede se. Nic se nesmí
zadrhnout, jinak nám ten obrovskej prosklenej barák, do kterýho tečou miliony
a miliony, spadne na hlavu. Ty můj ubohej článečku zrezlýho řetízku. Jednou se urveš,
zlomíš, odpadneš jak zmrzlá bradavice a nebude nikdo, kdo by tě aspoň zamet, abys
nedělal ostudu. Jura je jak v kombinéze, všechno dokonale hladký, tváře, který budou
večer hořet, tělo, nohy schovaný pod lavicí, ale to se za pár hodin změní, žádná lavice,
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žádný dobrý den dobrý den, ale na uhel spálený Jurovo tělo syčící na tom mým. Žádný
vybouleniny, snad jenom… když se podívá… zvedni hlavu od testu, zmetku. To pro
tebe jsem si vzala tenhle výstřih, ne pro dědky v buse. Zvedl. A ostatní taky. Zvoní.
Díky díky díky díky díky. Když neříkám dobrý den nebo ne, tak děkuju. Děkuju, i když
mi vrážej dýky do břicha a do očí a do stehen.
Pani učiteľka, tak v šesť, hej? A mrk, jako když spadne opona a jde se na víno
a konec hry a jde se žít. Mrk trhající knoflíky na blůze a gumu v sukni a sčesávající
vlasy, jak to umí jenom vichřice a slejvák, a je večer a lampy jsou rozpitější než zoufalci v nonstopu. Taky se nechci zastavit, ale Jura v kombinéze mizí za dveřmi a já
musim poslouchat Věru a její svitu. Její kohortu s rudým praporem vlajícím v tušení
lepších zítřků, i když už dávno lepší zítřek je a byl by ještě lepší, kdyby z něj zmizely
tyhle mumie. Anebo není a maj pravdu? Nebo nás fakt nalakovali na růžovo, abysme
sklapli, a oni si dál provozovali svoje duševní inženýrství jen pod nějakou zvrácenou
maskou, která nás měla oblbnout? A Věra a její družina jsou prostě jenom tak blbí,
že tu masku dali dolů? Třeba se jim jenom špatně dejchá. Třeba se ale začne za chvíli
všem těmhle hercům špatně dejchat, sejmou masky a my to uvidíme všechno zase tak
jasně jako rudý slunce nad Kladnem. Princezna Věra s rudou hvězdou na čele a její
tesilová četa. Ksichty jak ten dědek v buse. Kejchám, páč mi jejich kníry šimraj pod
nosem. Věry nejvíc. Žerou nějaký bonbony. Bože, ať už to skončí. Šesť. Hej? To nevydržim. ADHD je problém, nepovídejte. Štosujou se, ruce v kapsách, plivou, nadávaj.
Nechoděj včas, v pohodě, dneska se to tak dělá, řekne se v šesť, príde sa v seděm, spíš
až o osmej. Na krále se čeká. Takže klid. Klídek. Jasně, Věro. Dám pozor, ne, děkuju,
hezký večer. Tercatero správného pedagoga.
Dóbry vešer. Nesnaž se, stejně to neřekneš správně, prostě mi jen podej cigára a flašku, na kterou ani nevidim, nechápu, proč to tady máte za pultem dobrej kilometr od
zákazníka, jak si mám asi vybrat to správný víno na kultúrnu akciu? Aha? Beru podle
ceny, sto pade by mohlo bejt v pohodě, co asi pije Jura. Zelený čaj? To spíš tatranský.
Haha. Hm. Maté? Nebude to průser? Potřebuju hladinku, jinak jsou všechny výstřihy
platný asi jako plazma v sanatoriu pro nevidomý. Další díky a další na shledanou.
Jenom Ne u větví neřikám. Asi jsou to stejně blbě nastavený magnety, jako jsem já.
Malý záporný magnetky, co se blbě usmívaj, protože nerozuměj ničemu, ale aspoň
správně vracej, a bez nichž by se tahle společnost totálně rozložila a po desátý skončila u televize a všechny ty hlavní třídy a náměstí by zely prázdnotou, protože by nebylo
kde koupit cigára, víno a rohlík. Někdy tý malý pani, co neumí ani pořádně vyslovit
dobrý večer, řeknu, že je fajn. Teď ale Jura.
Volá Rakev. Krásně to bliká a hraje, taky mi to trvalo, než jsem to nastavila, ale je
to super. No tak jo.
– Jo?
– Ne.
– No protože jsme měli poradu.
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– Věra…
– Ne.
– Říkám, že Věra ještě něco…
– V ledničce.
– Fajn.
– Taky.
– Dobrou.
To byl teda blbej nápad, baleríny. Je ještě vůbec poznat, že jsou červený? Co je to
doprdele za cestu? Pohorky. Měla jsem si vzít pohorky. Pohorky na rande, ty vole. Jo,
světlo ohně! Prsty hladící Jurovu hladkou tvář. Hladší než hladina oceánu. A teď se
po ní drápou tyhle rudý prsty. Snad to nejsou prsty Věry. Zelený nehty držej, dobrý.
To zabere, je to v každým filmu, musí to zabrat. Sakra tohle nevyčistim. Jak jsem si asi
mohla takový louže všimnout? Jako že nic. Pohoda. Klídek. Otevřu? Otevřu. Je to ještě
pár, takže bych mohla trochu nabrat. Sto pade, jo? Tak se předveď. No dobře. Chápu.
Sláva. Bysty jak v pantheonu v plamenech. Jedna jako druhá, antika hadr. Kde je Jura?
Ahoj kluci. Tak takhle ne. Mrtvý ryby naložený v ledu, i když kolem stoletej požár.
Struny kolem krku Kirké, gilotina Svobody. Přišla úča, kdo ji sem doprdele zval, krávu? Ale stejně všichni dědkovský vejrání. Apatickej magnet v záporným poli, jenom
ty dva póly. Nezval. Ale zval, Jura mě sem zval, kde je Jura. Tak o čem je to kultúrne
centrum? Snažím se, ale hasim oheň potem ze všech děr a koutů. Někdo přiložil. Kdo
to byl? Znám ho. No jasně, to je. Sedl si a začne blábolit něco o sociálních problémech
lidí na okraji společnosti, nemožnosti zapojení se do týhle společnosti, samý negativa,
úskalí a hatě, i když se snažej, oblíkaj se, komunikujou, většinová společnost jako vlčí
smečka je hotová v každým okamžiku tyhle chudáky sežrat zaživa. Environment, jako
příroda. Starý nehnou prstem, mladý hnou a starý jim za to nadávaj. Jura má lokty
na kolenou a vlasy zase jak oponu. Měl hořet, rudej jak Věřiny kalhotky, ale všude jen
vlasy a někdo jinej mluví a vysvětluje, a že prej negativní nastavení společnosti, dialog,
veřejná angažovanost, minulost, ještě ráno prd věděl o obrození a teď mi tu káže jak
velebnej pán zapadlýmu vlastenci. Jura. Jura pečlivě sleduje udusanou hlínu u svejch
nohou. Proč proboha čumíš do země, tady jsem, výstřih, víno, voňavka, vlasy po
uragánu, jsem nejmladší za posledních patnáct let, mladší než ty, řekni a jsem u tebe
a budu hladit tvý dvě kůže. Jsem tady kvůli tobě! Jdu si zakouřit.
Nemůžu u ohně. Jsou tu všichni, došlo mi to. Jako bych šla na záchod a zamkla se
v kabince během dějepisu. Polykám dým, i když je stejnej jako ten, co za budkou
dodává atmosféru společenský obrodě. Okraj společnosti je na tom mizerně. Já jsem
pořád magnet ve špatně nabitým poli. Hoří mi vlasy, oči, tělo, tělo, všechno mi hoří
a kolem samý Ne. Na okraji to musí bejt asi nevyslovitelný peklo, protože už tady uvnitř
je to peklo, který vydechuju po kouskách s milimetry plic. Až se jich zbavim úplně,
utopim se a sežerou mě psi. Vajgl svítí v trávě jak mrtvá světluška. Vrátim se a budu
mluvit. Budu mluvit o nespravedlnosti, o nepochopení, o konci. Minu se s Jurou, asi
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jde do budky. V puse cigáro, který okamžitě schovává v dlani. Minu se s Věrou, která
okamžitě schovává cigáro v dlani. Minu se s dědkem, kterej mi okamžitě uslintne
do výstřihu. Přes cestu někdo položil rakev. Celá se třese a vytejkaj z ní žlutý vlasy.
Dlouhý žlutý vlasy. Zamotávaj se mi do kotníků, budu křičet. Nejde to, sakra nejde
to, jen bubliny, něco mě sevřelo. Kolem pasu, boků, kolem krku. Kirké. Tobě jsem
měla zakroutit krkem, ty mrcho. Točí se mi hlava, musim odsud zmizet, ale jak, nic
nevidim, nic neslyšim. Juro, seš tady, doprdele Juro! Baleríny. Nejsou červený, nejsou
a nebyly. Jsou to psí hlavy a další mě čekaj o nohou postele v mým osobním privátním
hřbitově. V mý nehybný zátoce řeky Styx.
V místnosti se rozpršelo. Žaluzie dáví na sklo odraz. Pěkný přivítání. Tak v šesť,
hej? Hučí mi v hlavě. Zvonění. Převalování. Pachtění.
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TEREZA ŠIMŮNKOVÁ

Emino poslední předškolní léto. Máma ji zaparkovala u babičky na chalupě. Babička
má laní oči a stříbrné vlasy ostříhané podle kastrolu, toho velkého, co je na brambory,
takže to vypadá, že má na hlavě naraženou kovovou helmu. Jako nějaký pohádkový
rytíř. Babička je vůbec celá pohádková. Nepotřebuje spát a všechno zvládne natotata.
Dokáže během jednoho jediného dne zrýt a osázet půlku zahrady, postavit saunu
v koupelně, vzít Emu na závody na kole a ještě zavařit vanu rybízové marmelády. Taky
má pohádkové jméno. Světla. Emu ostříhala taky. Máma přijede až po neděli, takže
Ema ještě neví, že vypadá jak blbec. Zatím je mušketýr a haleká na zápraží.
„Na, tady máš meč.“
Babička Světla vychází ze světnice, nese modrý kastrol plný brambor a na nich
položenou škrabku.
„Hurá!“ jásá Ema a už se pro ni hrne. Ema miluje škrábání brambor. Naučila ji
to babička minulou sobotu, báječná nová atrakce, máma ji doma k ničemu nepustí,
u babičky už týden nejedí nic jiného. Tedy Ema. Babička kuchyní vždycky jen tak
proletí, jako by jí stačil vzduch. Proto asi zapomněla jít nakoupit, když vaří pořád
dokola ty brambory, domnívá se Ema. Ale vůbec jí to nevadí. Z brambor se totiž dá
připravit ohromná spousta jídel. Třeba se špagetami jsou vyslovená pochoutka. Ráda
by to poradila mámě, která si věčně dělá hlavu s tím, co k večeři. Ale něco jí říká, že
si to má radši nechat pro sebe. Stejně jako mámě nic neřekne o tom, že ví, jak usušit
tepláky na ohýnku uprostřed lesa tak, aby nic nechytlo. Naučila ji to babička, ale musela jí slíbit, že bude mlčet jako hrob. Jinak prý obě mají utrum. Ema sice neví úplně
přesně, co to je, to utrum, ale je si celkem jistá, že to nebude taková legrace, jako když
jí babička posadila na rám kola a drandila s ní přes kořeny, jakože jedou relí, a vyhrají!,
a pak spolu zahučely do potoka. Ema ví, že babičku nesmí prozradit, protože už tak ji
sem máma málem nepustila. To bylo hned při příjezdu, kdy si máma pochybovačně
prohlížela babiččiny lahvičky s kosmetikou shrnuté na podlahu v koupelně a vedle
složenou hromadu kachliček. Jseš si jistá, že to zvládneš, mami? Vypadá to tady jako
po výbuchu. Nepopadlo tě to zase? Babička se naježila. Myslela jsem, že budeš mít spíš
radost, že zase funguju. Tobě se člověk prostě nezavděčí. Ema nevěděla, co by babičku
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mělo popadnout, nebo kdo, ale musela se za babičku postavit. Já radost mám, babi.
Babička ji chytila za ramena. Jistě že to zvládnu. Zejtra se na to vrhne Vaněk, jsme
domluvený. Máma chvíli mlčela a pak řekla: Já se jen bojím, aby to nedopadlo jako
posledně. Protože kdyby to mělo dopadnout jako posledně, měla jsi tu Emu naposled.
Ema ještě nemá ponětí o čase, ale naposled, tomu rozumí, a hned začne natahovat. Já
chci jezdit k babičce! Neboj! Řekne babička a sevře ji pevněji. Ještě spolu podnikneme
výletů, děvenko! Milion!
Až v pubertě Emě dojde, že binec v koupelně byl jen poslíčkem další erupce babiččiny mánie a že jejich cyklistický výlet do lesa bude výletem posledním. Babičku
už brzo odvezou na psychiatrii do blízkých Kosmonos a vyjít si bude moct leda na
chodbu uzavřeného oddělení. A brzo už ani tam.
Zatím dřepí bok po boku na zápraží a loupají brambory.
V hnízdech vlepených do trámů na jejich hlavami čiřikají vlaštovky. Odrůstající
mláďata berou od rodičů první lekce v létání. Nejde jim to, ale ještě mají čas. Do Afriky
letí až na konci srpna, jako každý rok. Ema cítí, jak voní šeříky, překvapivě i ty, které
babička ráno přesadila na místo černého rybízu, který přesadila místo rebarbory,
kterou vyměnila za slunečnice, které nejdřív nastrkala do keramické vázy, aby je
namalovala, protože tak jak zrovna teď svítí sluníčko, děvenko, to je ale nádhera, to
je fantazie, dřív jsem malovala a to víš, že si na to pořád troufnu!, ale pak si to nějak
rozmyslela nebo co, a slunečnice i s vyschlými temperami bezradně naházela k plotu.
Zpoza plotu zdraví soused Vaněk, zase jde do hospody. Funí, protože je teplo. Akorát
že Vaněk funí v zimě v létě, za babiččiným plotem každý den přesně ve čtvrt na šest
odpoledne potom, co v pět nula nula zaparkuje traktor na dvůr vedlejšího stavení.
Na Vaňka je lepší spoleh než na zubatou, říkává babička, i když Ema ve vesnici nikdy
nikoho s velikýma zubama neviděla. Možná má babi na mysli toho vlka od Červené
Karkulky? Ale kdo na něj spolíhá?
Tak Světluško, už můžu konečně skočit na ten kotel? hlaholí Vaněk. Už to odkládáme od neděle. Babička zahodí škrabku a přifrčí si to k plotu. Já jsem se rozhodla,
Milánku, že to uděláme jinak. Já si místo toho kotle koupila saunu. A už na tom kutám!
Jak, saunu? ptá se Vaněk. No saunu. Finskou saunu, jako mají Finové. Objednala jsem
si ji přes internet, řekne pyšně a Ema je na ni v tu chvíli taky hodně pyšná, protože si
pamatuje, že máma jednou babičce vyčetla, že babička absolutně neumí nakupovat
na internetu. Aha, hm, tak to jo, řekne Vaněk, no hlavně že jste chtěla pomoct ode
mně, abyste nemusela platit řemesníka. Ale babička jede dál tu svou. Lavice budou
z osiky a stěny z ruský břízy. Když už, tak už. Žijeme jen jednou! Milánku, pak musíš
vzít ženu a jít to ke mně zkusit, pořádně se opotit. Jenom já si ještě potřebuju sehnat
nějakýho mladíka, co mi zatopí pod kotlem, zachechtá se babička tak ošklivě, až se
na ni Ema udiveně podívá.
Vaněk se načuřeně rozloučí a zmizí za ohybem silnice.
Ema škrábe a škrábe, pozoruje, jak se brabory vylupují ze svého ušpiněného
kabátku. Představuje si, že to jsou zakleté princezny a ona je vysvobozuje ze zajetí.

-------------
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Náhle se do mísy mezi Eminýma nohama, kam odkládá oloupané hlízy, zřítí křehký
opeřený předmět.
Ema leknutím poskočí.
„Babičko, co to je?“
„Vlaštovička.“
„A proč neodletí?“
„Protože je mrtvá.“
„Co znamená mrtvá?“
„Že už nikam neodletí.“
Ema je s babiččiným vysvětlením spokojená. Pozoruje ptáčka. Pak do něj šťouchne.
„Emičko, nešahej na ni, je po ní,“ napomene ji babička.
„Mně to nevadí, já už šahala i na ropuchu,“ řekne Ema. Zamyslí se a dodá: „Ale
máma mě taky zarazila.“
Babička odloží škrabku, sáhne pro ptáčka do Emina hrnce a opatrně ho položí
na zápraží. Tělíčko jako sametový pytlík na figurky z Člověče, nezlob se, malinkaté
zahnuté drápky, zobáček jako dvě dýňová semínka, která s babičkou žvýkají po večeři
při televizi. Ema ještě nic podobného nikdy neviděla.
„A babi, necháme si ji?“
„To nejde. Co je mrtvý, patří pod zem.“
Chtivé dětské oči.
„Ale nejdřív ty brambory.“
Babička vchází do chalupy s vrchovatou mísou oloupaných, oslizlých brambor. Ty
horní, o které se zabila vlaštovka, otře o kalhoty. Štrachá. Vychází s kovovou lopatkou
na uhlí a s vymytou zavařovačkou. Podebere ptáčka, přesune ho do sklenice. Měla by
sklenici zašroubovat, kvůli červům, ale v tom zavařovacím ajfru z dnešního rána použila
komplet všechna víčka, co měla v kredenci. A na dně vany i tak zbývá ještě spousta
rybízu, se kterým ale vážně nevím, co provedu. Světla si představí nafouklé vlaštovčí
bříško a přemýšlí, jestli ještě narychlo nesjet do obchodu. Ema už by chtěla kopat.
„Můžeme mu udělat hrobeček na pískovišti?“
„Abyste z něj pak se sousedovic dětma upekli bábovku? To by si chtěla?“
Chtivé dětské oči.
Světla zakroutí hlavou.
„Hrob musí být někde, kde to máš ráda. S pěkným výhledem. Někde, kde je klid.
Víš co, zkus najít takový místo tady na zahradě. Já ti zatím udělám večeři.“
Z Emy je zeměměřič. Pohřební průzkumnice. Běhá po zahradě a z plna hrdla
si prozpěvuje Čížečku čížečku, ptáčku maličký. Kde to má v zahradě nejradši? Má
to moc ráda u rajčat v pařníku. Protože rajčata na tyčkách vypadají jako koule na
vánočním stromku a Ježíšek je príma. Ema to má taky ráda u slunečnic. Jenomže po
babiččině náletu z nich moc nezbylo. Krásně je taky u kaštanu. Ptáček by si na podzim
mohl hrát s kaštánkovými zvířátky, oblými a naducanými na nožkách z párátek. Emě
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z posledního předškolního roku se zkrátka líbí všude. Chodí zahradou křížem krážem
a nemůže si vybrat.
„Tak už?!“ zavlní se v okně modrobílá záclonka.
„Uuuuž!“
Ema radostně povykuje z nejvzdálenějšího rohu, kde babička nekosí ani v největší
manické atace a kde roste tráva dospělým až po pás. Stojí tu stará višeň s temně rudými plody, na kterou při poslední Emině návštěvě babička vylezla, protože chtěla
vnučce a dceři upéct bublaninu, a protože ji chtěla upéct hned teď, vydrápala se na ni
bez štaflí a jenom v noční košili, protože byly tři ráno, ale pak si to nějak rozmyslela
nebo co, Ema přesně neví, ráno ji s mámou našli vysoko ve větvích, jak jí višně a pláče.
Světlina tvář se zavlní za modrobílou záclonkou.
„Tam? To jsi vybrala moc hezky.“
Babička Světla klečí, kolena onošených tepláků na popadaných květech, a vyrývá
díru do země škrabkou na brambory. Ema kontroluje. Ptáček, ten bramborový výsadkář, leží nezúčastněně opodál ve svém skleněném skafandru. Světla ryje dlouho
a usilovně. Ryje a ryje, ruce se míhají čím dál zuřivěji, prudce odhazuje zeminu na
všechny strany, vystřikuje hlínu s trsy šťavnatě zelené trávy, hrabe jako krtek. Za
nějakou dobu vyryje jámu, do které by se vlezla její vnučka, která to taky udělá. Když
se Světla vzpamatuje, pokyne k obřadu.
Ema vezme sklenici, kterou babička nakonec zajistila tlustou ponožkou, a bez
dlouhých cavyků ji vrazí dnem dolů do hlíny. Vlaštovka se poslušně sesype na dno.
Ema se o mnoho let později půjde podívat do londýnského Westminsteru. Katedrála je v podstatě jedna velká hrobka. Svrchu kostel, zevnitř krchov. Každý, kdo
tenkrát něco znamenal, nebo si myslel, že něco znamená, se chtěl nechat pohřbít
pod westminsterskou podlahou. Hudební skladatelé, panovníci, církevní pohlaváři,
obchodníci, vědci. Newton tam leží. Beethoven. Když došlo místo, začali urozené
mrtvoly pohřbívat na stojáka. Takhle bych nechtěla skončit, pomyslí si už dospělá
Ema. Stát do konce, a teď čeho. Ale ještě je na začátku.
„Tys ho tam šoupla jak mrkev,“ komentuje babička.
Společně vlaštovče zahrnou hlínou a místo označí klacíkem. Nakonec se za vlaštovku pomodlí.
Pak na zápraží večeří bramborák s pyré z nemytého černého rybízu a obě mají
hnědá kolena a odpoví na pozdrav Vaňkovi, který se vrací z hospody, a Ema si přidá.
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Tereza Šimůnková (* 1979) vystudovala žurnalistiku, řadu let psala zejména do Salonu Práva a Sedmé generace. Pochází z Prahy, dříve hodně cestovala, nyní žije s rodinou ve Francii.
Překládá divadelní hry z němčiny a nizozemštiny. Vydala dvě básnické sbírky a už asi sto let
má rozepsanou třetí. Svou debutovou prózu má rozepsanou dvě stě let. A právě do ní patří
i povídka Vlaštovka.
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Vzpomínka na Tantala

----------------------------
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JIŘÍ LOJÍN

Vztáhl ruku po hroznu zralého vína. Pohyb však nedokončil. Strnul. Do hlavy se mu
vloudila nejasná myšlenka. Svěsil ruku, jako by byla bezvládná, zavřel oči a začal pátrat
v paměti. Věnoval hodně času umění, jak se vracet po vybledlých stopách vzpomínek
až k jejich jádru, tam, kde vznikaly. Teď ve stáří se mu mnohokrát vrátilo úsilí, které
tomu věnoval. Tentokrát se musel vydat daleko. Hluboko, až někam do dětství. Před
vnitřním zrakem se mu začal – nejprve nejasně, pak stále ostřeji – rýsovat obrázek,
ilustrace. Vousáč v řeckém oděvu, stojící po kolena ve vodě, vztahující ruku k hroznu
zralého červeného vína. Jako to před okamžikem dělal on. Tantalos. Tantalova muka,
řecká pověst, kterou v dětství četl mnohokrát. Už si nevybavil, jestli se v ní psalo, že
se ovoce promění v kámen, nebo zmizí, jakmile se ho Tantalos pokusí uchopit, ale
pochopil, že jemu ruku zadržela obava, že dopadne stejně jako prokletý řecký král.
Dotkne se hroznu a ten se rozplyne do nicoty.
V duchu se usmál, pocítil úlevu, když si svou podvědomou reakci dokázal vysvětlit.
Jako kdyby vysvětlení bylo samospásné a vše řešilo. Otevřel oči a zahleděl se do dálky,
kde tušil konec řady keřů vinohradu. Brzy je budou sklízet, aby mohly kvasit, aby se
z nich stalo víno, které bude zrát v sudech. Snad u toho bude moci být, napadlo ho,
možnost, že by bylo víno sklizeno bez něj, ho naplnila smutkem. Blázne, pokáral
sám sebe, stáří ti leze na mozek. Pravda, do svého milovaného vinohradu chodil stále
méně. Více času trávil ve vězení své samoty a nemohl proti tomu naprosto nic dělat.
Omlouvali se a on jejich argumenty chápal, i když ho v hloubi duše zraňovaly a urážely.
On přece jako jediný má zásluhu na úspěchu celého projektu, nesl celou jeho tíhu
a všechna rizika. Dokázal ho prosadit i teoreticky podložit. Zase z tebe mluví pýcha,
pokáral se znovu. Pýcha tě zaslepila, pýcha tě zničila. Jako Tantala.
Pomalým krokem se vydal podél keřů vinné révy a vdechoval vůni půdy rozehřáté
sluncem pozdního léta, vůni dřeva a sladké šťávy z prasklých modrých kuliček. Za
chvíli se bude muset vrátit. Chtěl by se posadit na velký kámen, po léta ležící vedle
hlavní cesty do vinohradu, na kámen, vydechující teplo, které do něj slunce za celý
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Jiří Lojín (* 1961) se narodil v Ostravě a vystudoval VUT Brno, obor Mikroelektronika. Navzdory přísně technickému vzdělání a také povolání se dlouhá léta zabývá literaturou, i když
převážně pasivně. K psaní ho přivedla souhra náhod, na jejímž počátku stály recenze knih
a rozhovory se spisovateli v různých médiích, nejvíce však na www.vaseliteratura.cz. Nyní
žije nedaleko Pardubic.

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

den uložilo, a čekat na stmívání. Věděl, že to nejde, i tak dostal víc času, než ostatní
klienti. Zájemců bylo víc a víc, technické prostředky nestačily uspokojovat jejich
požadavky. S tím nepočítal, když projekt zakládal, začátky vypadaly slibně, ale rozvoj byl pomalejší, než předpokládal. Křivky počtu klientů a počítačového výkonu se
neočekávaně protnuly.
Cítil se unavený a frustrovaný z věčné samoty. Můj projekt, pomyslel si hořce,
se neměl jmenovat Věčný život, ale Věčná samota. Ale takovým heslem by mnoho
zákazníků neoslovili. Dokázal si – po těch mnoha letech stejně jako dnes – zcela
konkrétně vybavit vítězný pocit po splynutí se strojem. Věčný život dostal konkrétní
formu. Vysmál se Bohu a Bůh se na oplátku dnes vysmál jemu. I když… kdo by se
smál takovému naivnímu hlupákovi, Bůh ho spíš lituje, ale potrestat ho musí.
Signál oznámil konec simulace, vinohrad i s hroznem, který nakonec neutrhl,
zmizel a on se znovu ocitl v nicotě věčného bytí. Počítačový čas bude věnovaný někomu jinému, dnes už tisícům jiných zároveň, kteří stejně jako on podlehli pokušení
nikdy nezemřít.
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Hlavičky sem urúbala,
pod okénko zakopala

---------------------------JOSEF PROKEŠ

Děvčátku začínal další z krásných dní. Jeho maminka ještě spala, ale ono sedělo na
kolenou tatínkovi a jeli spolu ráno tramvají do mateřské školky. Venku byla tma,
cestující namačkaní uvnitř vozu poklimbávali. Nakysle to čpělo zmačkanými sny,
cigaretami, potem.
„Zazpívej!“ zašeptal dívence otec.
A do znechuceného ticha se po špičkách vloudil dětský hlásek tichý a tenký jako vlas:
„Juliana krásná panna, u Dunaja šaty prala,
dojeli tam třé husaři, poď Juliško, pojeď s námi,
já bych s vámi ráda jela, kdybych tu bratra neměla…“

Dítě ještě nechápalo smysl textu staré balady od Hodonína, pouze melodií vyjadřovalo svoji bezelstnou radost ze života:
„Bratra možeš otráviti, možeš s náma přeca jeti…“

Tváře pasažérů se probíraly z vnitřního zhroucení, nevěřícně ožívaly, začínaly se
usmívat.
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„Jak bych já ho otrávila, tomu sem sa neučila,
běž do lesa dubového, najdeš hada jedového,
uvař mu ho k snídaníčku, připrav mu ho za rybičku…“

Tatínek bez výrazu civěl před sebe, ale jeho srdce bušilo utajenou hrdostí: „To už
stačí,“ pohladil dceru.
Rozloučili se spolu ve školce po rituálu převlékání a holčička se spolu s ostatními
žáčky oddala všem těm dětským radostem a strastem, jež učeně nazýváme sociální
interakcí. Když ji Vojtíšek zatahal za vlasy, předala mu poslušně svého medvídka a šla
si postěžovat Lucince, ta to požalovala Jiříčkovi a ten podrazil nohy Vojtíškovi, který
v odplatu zatahal za vlasy Lucinku. A tak si hezky hráli a hráli až do oběda.
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Šťastnější děti šly po o domů, naše děvčátko se společně se zbylými mateřinkami
uložilo k povinnému odpočinku. Zkušeně zavřelo oči a předstíralo spánek, aby mu
paní učitelka nemusela násilím zatlačovat víčka. Pak byly děti vypuštěny na školní
pískoviště a toužebně vyhlížely, kdy si je rodiče vyzvednou. Holčička zůstávala obvykle
mezi posledními, dnes zbyla úplně na konec. Tatínek se nervózní paní učitelce překotně omlouval a soukal dítě do civilních šatů. Jeli tramvají zpět domů, město kolem
bylo zajímavé. Chtěla se v něm ještě chvíli projít a otec jí vyhověl. Hráli si spolu před
výklady obchodů na to, co všechno by si koupili, kdyby byli bohatí.
„Já bych si koupila tam toho pejska a tady ten domeček. A ještě bych si koupila
louku a živého pejska bych si koupila. A s těmi pejskami bych tam bydlela.“
„A co by bylo se mnou?“ zeptal se tatínek.
Chvíli přemýšlela: „Tebe bych si taky nechala,“ uklidnila jej.
Stáli potom u přechodu, na kterém nové elegantní lesklé auto přejelo starou paní.
Bota té paní byla odhozena o velikananánský kus dál. Odřená, sešlapaná. Takovou
by si holčička neobula.
Doma byla maminka už vzhůru. Děvčátko se převléklo a šlo do svého pokojíčku,
aby neslyšelo, jak maminka na tatínka křičí. Ale stejně to slyšelo. Schoulilo se proto
v koutku a nahlas mluvilo s oslíkem.
Po večeři se dívenka společně s tatínkem dívala na pohádky z videa.
„Pusť tam ty čerty,“ žadonila a tiskla se k němu.
„Nebudeš se bát?“
„Z videa oni nevyskočí, ale kdyby vyskočili, ty mě ubráníš.“ Podívala se mu zkoumavě do obličeje: „Ubráníš?“
„Ubráním,“ ujistil ji tatínek.
Když potom vypnuli televizi, vylezla tatínkovi na klín: „A teď mně ty čerty ještě
jednou povykládej sám!“ poprosila. „Ale ať je to dlouho.“
Otec tedy vyprávěl znovu o čertech, zamíchal do nich Rumcajse, Rákosníčka
i Makovou panenku. Holčička si to v jeho náručí užívala a přísně hlídala, aby všechno
bylo správně, aby třeba místo kůzlátka neřekl kozlátka.
„A co bylo dnes ve školce?“ zajímal se tatínek.
Holčička se na něj zkoumavě zahleděla a pravila se zvláštním důrazem: „Branky
body sekundy, do piči a do kundy!“
Ale tatínek ji zklamal. Nerozzlobil se, jak předpovídali svorně Jiříček s Lucinkou.
U jejich rodičů prý tento výrok vyvolal pozdvižení. O co vlastně jde, to nevěděl nikdo
z dětí, co jsou to branky body sekundy.
Večer jí pak tatínek před spaním znovu povídal. Nyní při zhasnuté lampičce u postýlky hovořil jejich společnou tajnou řečí, mořštinou. Byly to příběhy o chobotnicích
a velrybách a žralocích a všelikých možných jiných potvorách příšerných mořských
jedněch. Před kterými ale holčičku ve spaní chrání její ptáček, když tu zrovna tatínek
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není. Žlutý ptáček s červenou chocholkou, co každičkou noc za oknem sedí a hlídá.
Dívenka ptáčka opravdu viděla. Byl tam. Hlídal.
„Proč máš mokré oči, tatínku?“ zeptala se, ještě než usnula.
A tatínek ji dnes naposled pohladil: „Spadlo mi do nich peříčko z nebe.“
Potom už děvčátko spalo a snilo další z krásných snů. A co sú to za rybičky, dyť
nemá žádná hlavičky? Hlavičky sem urúbala, pod okénko zakopala.
Nevědělo ještě děvčátko, proč se její maminka celé dny potácí po bytě oblečená
jenom ve spodním prádle. Netušilo dosud, že její tatínek právě přišel o zaměstnání.
Snilo své krásné sny děvčátko a těšilo se na další krásný den. Až Janíček z hory
pojede, malované dřevo poveze.

Josef Prokeš (* 1947) docent, PhDr. Ph.D. Habilitoval v oboru dějiny české literatury a působí
na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Více o něm na Wikipedii pod odkazem Josef
Prokeš (spisovatel) nebo na www.josefprokes.cz
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V pátek se Nikol do školy moc nechtělo, čekala na ni písemka z češtiny, ale budík
byl neodbytný. Nejradši by ho spolkla. Vůbec nevěděla, o čem bude psát. Téma Mladí-staří ji málem položilo. V kuchyni bylo i po ránu jak v troubě, slunce v ní snad
přespávalo a k snídani bábovka s kakaem. Sladké touhle dobou vůbec nemusela, snad
kus sýra na žemli. Ale máma ji pořád nutila, aby se naučila dělat bábovku, že to bude
potřebovat. Představa, jak točí kličkou, aby ve šlehači vzešly bílky, ji tedy moc nebrala.
Dřív to dělal táta. Točí, točí, ale pěně se nechce nahoru. A někdy jí ta mrška z vajíček
dokonce spadla jak Bořkova ozdoba, když už bylo po všem.
Zkus kličkou zatočit ještě trochu, zlatíčko. A rychleji. Na tohle elektriku neber, není
to pak ono… Mámě asi hráblo a Nikol z ní taky. Napíše o tomhle. O rodičích, kteří
jdou dětem příkladem. Tuhle jí vyskočily bílky až na třetí pokus a ruka jí při tom
zkoprněla. Při pomyšlení, že bude manželovi a dětem péct buchty, se jí chtělo zvracet.
„To ses ještě neumyla? Nezapomeň na zuby. Kluci si potrpí na svěží dech… A vypadni z koupelny.“
„Mami? Myslíš, že byl Platon homík?“
„Proč zrovna Platon?“
Kateřina má odpoledne sraz v Praze a pak odjíždí někam na Teambuilding do
šumavských hvozdů. Budeme se tam školit, dcerunko, vysvětluje, a dcerunku by zajímalo v čem?
„V čem? Slyšelas někdy o tahu na branku v rámci pracovního týmu?“
„Na jakou branku?“ diví se Nikol, ale máma jí neodpoví. Ať se snaží pochopit
nejen sebe, ale i ty druhé. Kateřina si jindy myje hlavu v kuchyni nad dřezem, nyní
však radši odkvapila do koupelny, pohledy Nikol ji totiž propalují.
Ta už snědla bábovku a potřebovala si vyčistit ty zuby. Nějak to mámě dlouho trvá,
to se bude šlechtit celý dopoledne? čílí se a hlavou jí blikne, jestli by neměla matku
popohnat. Znala ten její lazebnickej proces. Teď se ještě bude holit a pak půl hodiny
čarovat s fénem…
„Už musím,“ vybafla dcerunka na mámu, když se za ní vplížila do koupelny. Kateřina se lekla a škubla sebou, až se jí otevřel župan. Nikol neuniklo, že má na sobě to
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exkluzivní spodní prádlo, které jí koupil nějaký pan Nobody. Už si ho tajně i vyzkoušela. Vždyť mně ho vytaháš, Kateřino! láteřila v duchu. Stálo nejmíň patnáct klacků,
krajky nadýchaný jak obláčky na Svátek práce.
„Co koukáš?“ zaznamenala Kateřina dceřin pohled.
„V tomhle aparátu chceš jet na školení, to snad ne! V čem se asi budeš školit?“
„Hele, radši se starej o Platona, a až pojedeš ze školy, stav se za babičkou. Víš, kde
ji najdeš. A kdybych náhodou už nebyla doma, tak na ni dohlídni, ať se pořádně nají.
Oběd bude v troubě. A hlídej, ať pije. A ty se o mě neboj, zlatíčko, jsem tady vždycky
pro tebe.“
„A kde vlastně máte tu konferenci?“ zeptala se Nikol a pustila si na sebe ten fén,
co měla máma připravený na pračce. Vlasy jí zavlály jak roj sršňů, který se žene do
útoku. I ten zvuk připomínal šustot jejich křídel.
„V jedný ubytovně na Šumavě, ne?!“ vytrhla jí Kateřina fén. Sršni jí začali kroužit
kolem hlavy.
„V pátek odpoledne, jo?“
„Jo,“ přitakala. Pak se hned zeptala, co má s tím Platonem. „Máš pocit, že seš lesba?“
„Probíráme ho ve škole. Platona, Lesbos a tak. Mně se náhodou holky líbí,“ nandává to mámě.
„Náhodou nebo pořád?“ znervózněla Kateřina. Vůbec dnes byla nějaká načatá,
přímo nervní. A přitom tak nějak roztoužená. „Máš za dvacet minut osm,“ zaječela na Nikol, aniž by tušila, že jí dnes škola začíná až od deseti.
„Pojedu na koloběžce, v pohodě to stihnu.“
„Radši mně řekni, co Bořek?“
„Jo, dobrý, chodíme spolu, má mě rád. To víš, už má něco za sebou.“
„Jenom chodíte?“
„No dobře, tak i spíme.“
„Nikol! Já jsem měla kluka až v devatenácti. A dala jsem se mu, protože jsem ho
milovala,“ zavzpomínala Kateřina.
„Ale táta to nebyl, viď?“
„Víš co? Radši dávej pozor, ať Bořkovi neujedou nohy, ještě mu teče mlíko po bradě.
A ani nejsi plnoletá. Dostalas, doufám, měsíčky?“ vypnula Kateřina fén a vrátila ho
do krabice.
To ticho, to ticho… a někde na konci dětský křik. Nikol ho nechce slyšet a přehlédne i mámin vyčítavý pohled. Zná Kateřinu, vždyť máma točí reklamy. Co si o ní
myslí, že je prvnička?

***
Jede, jede… Vzala si na cestu koloběžku, ale ještě než dorazí do školy, staví se na hřišti. Kolo by bylo sice rychlejší, ale Nikol nikam nespěchá a koloběžce dává přednost.
Krčí jednu nohu a druhou se odráží, ta za ní vlaje jako kormidlo, jako prápor, jako
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prádlo ve větru na šňůře. Lidi se za ní ohlížejí, za jejím napučeným pozadím a zírají
na kraťasy, z nichž vylézají půlky. Tak to má být, je přece léto. Jen pan farář si prý myslí
něco jiného a zmínil se Božence, že z hroznů, které náležitě nedozrají, vzniká často
trpký nápoj. A babička si pak stýská, že ho Nikol zbytečně provokuje.
Ta si klestí cestičku na chodníku mezi chodci. Pejsánek ví, co má dělat. Štěňátko jí
říká Břéťa. Štěňátko jezdilo na koloběžce už ve čtyřech letech, o od té doby se párkrát
vymázlo. Ale všechno se naštěstí zahojilo, jen ta její duše ne. Bodejť by ne, když žije
jen s mámou a babičkou. Chyť si mě, chyť, můj ty světe. Potřebovala se ještě stavit
za Bořkem, aby se s ním dohodla, co budou dělat přes víkend. Mohli by zajít na koupalko, večer do kina, a pak…
K hřišti na košíkovou dojela Nikola v pravou chvíli, kluci ještě hráli. Živičný plácek
spoutávaly lajny vyznačené vápenným práškem, sem tam je smázla nějaká bota a vyvrtnutý kotník, a tak se hledaly. Když někdo upadne, šeredně se odře, říkal Bořek.
A taky že jo, kluci nosí nákolenky a chrániče na lokty, ale i tak mají po těle kdejakou
bolístku. Bořek hraje rozehrávače, organizuje hru. Nepatří k nejvyšším, a Nikola je
za to ráda. Mít doma dlouhána, vždyť by na něho ani nedosáhla. I takhle cítila, když
se spolu líbali, jak jí po břichu píše to jeho zvíře…
Rozhodčí odpískal přestávku. Hráči vyklidili hřiště a místo nich začali obletovat
koše náhradníci. Přišlo se pokoukat i pár náhodných chodců, možná je zaujala tabule,
která visela na kabinách. Horňáci versus Dolňáci, stav 38:34. Nikola zamířila k těm
druhým.
„Bořku!“
„Teď nemůžu,“ funí Bořek, málem vyplivne plíce. Lije z něj pot, šrám na tváři se
na Pejsánka usměje, někdo dal rozehrávači loktem pod oko.
„Vidíš, ne? Hrajeme o basu piv. Berou nás pěkně u huby. Přišlas mě povzbudit?“
„Jedu do školy. Co budeme dělat přes víkend?“
„Mohli bychom na fotbal.“
„Na fotbal ne, to spíš na koupalko. Hele, musím ti něco říct,“ odloží Nikol koloběžku na trávu a chytne Bořka za obě ruce. Má je zpocené jako celé tělo. Takhle se
nepotí, ani když jsme spolu natěsno.
„A co?“ děsí se Bořek.
„Že jsem to ještě nedostala,“ culí se Nikol. „Máma dneska vyzvídala.“
„Co chtěla vědět?“
„Jestli se nějak chráníš,“ vymýšlí si.
„Před tebou?“ plácne ji po zadku, až se jí vyhrne sukýnka a zazáří kalhotky. Nejsou
sice takové, jako má máma, ale Bořkovi to nevadí. Když na to přijde, stejně je z ní
hned serve.
„A vzal by sis mě, kdybych byla v tom?“
„Nezačínej s tím zase, dáváme si přece bacha!“
„A kdyby?“
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„To není možný. Tos mě teda potěšila!“ domýšlí tu horší variantu.
„Třeba nejsem,“ pustí zklamaně miláčka, který ji nemiluje. Nebo ano? Koloběžka je pro štěňátko taková berlička. „Tak nic, tak se ozvi,“ nabádá ho, objede hlouček
Bořkových přátel a zamíří zpět na chodník.
„Zavolej ty,“ křičí za ní Bořek, ale Nikol dělá, že neslyší.
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***
„Co se mi to jenom zdálo…?“ procitne Boženka. Snad neusnula? Vedle ní stojí pan
farář, na hlavě má černý klobouk, po nose mu kloužou brýle.
„Musíte se šetřit, Boženko. A s těmi konvemi opatrně,“ poklepe jí dvěma prsty
na rameno.
Lavička mezi tújemi by mohla vypravovat. Boženka už ví, kde je, už se vzpamatovala. Možná za to může to parno, i stáří mozek vysouší. Co to vlastně dělala? No
přece zalívala hroby.
„Už nic nevydržím, pane faráři…“
„Máte odpočívat ve stínu. A s tím zaléváním byste měla skončit, jste tady skoro
denně. Už jste pro dobro věci vykonala dost,“ napomíná ženu pan farář a ona je ráda,
že pro druhé může něco udělat. „Ne aby vás napadlo ještě dnes zalévat, na slunci je
skoro čtyřicet.“
„Jednou tu tady taky spočinu,“ odpoví stařena a kouká na hrobku, která před dvěma staletími vyrostla nedaleko vchodu do hřbitova. To je ale stavba! Samotný kostel
je však mnohem, mnohem starší. Pan farář říkal, že kaple sv. Jiljí existuje v kronikách
už z konce dvanáctého století. A když to řekne pan farář, tak by tomu měl člověk věřit.
Stála tu osada, zárodek města. Vzklíčila na kopečku nad Chrudimkou… Nechyběl
ani boží stánek z dubového dřeva, jenže po něm nic nezůstalo. Naštěstí osadníci postavili hned vedle kostelík nový, tentokrát s kamennými základy, ten něco pamatuje,
a měla by v něm viset i rukavice Jana Žižky. Nechal ji tu, když táhl na Chrudim. Kdo
ví, jak to všechno bylo, to zná jen ten nahoře. Ale jedno jisté je: že Kulíškovi, Jelínkovi,
Hedvíkovi, Čadka, Hlubinovou a Prejzu Boženka přežila.
„Jé, hele, naše Nikolka,“ pookřeje žena, když se zažlutí v bráně hřbitůvku koloběžka.
„Bůh s vámi,“ prohodí pan farář, sotva zahlídne vnučku, a málem zakopne o konev,
která mu stojí v cestě. Klobouk na hlavě mu zaplave. Nikol uctivě pozdraví a objede
faráře obloukem, ještě že do něho nevrazila. Na hřbitově se přece nejezdí, napomene
stařena v duchu vnučku a diví se, že ji pan farář nepokáral. Dokonce se na ni i usmál.
„Babi, škola nám dnes už skončila, naložím tě na tandem a frčíme domů,“ křičí
na Boženku. „Máma spěchá do Prahy, jede na školení… to přece víš.“
„Já zapomněla, dokonce jsem tady usnula! A Čadka, Hlubinovou a Prejzu jsem
ještě nezalila.“
„Ukaž, udělám to,“ řekne Nikol, zvedne prázdnou konev a pospíchá k pumpě.
Sloní chobot valí do konve vodu, pumpa naříká, škytá. Nikola se činí, voda z konve
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chlístá na náhrobky, kytky na lázeň čekají jak na boží smilování. Boženka si prohlíží
vnučku s rozpaky.
„Taky jsem byla v tvým věku čilá, jen jsem nebyla tak hanbatá. Na hřbitov se to
nehodí,“ usrkne poznámku, ale Nikol v zápalu práce neslyší.
„Hotovo… Zalila jsem i dědečka, už měl žízeň,“ neodpustí si narážku na dědovy
návštěvy v hospodě. „A babi?“ Boženka vstane a trochu se zakymácí, už přepadává
dopředu. Bojí se Parkinsona, naštěstí ji Nikol podepře.
„Chceš něco?“
„Babi, byl Platon na holky nebo na kluky?“
„Pan Platon? To má být hádanka?“
„Platon, ten řecký filozof,“ čílí se Nikolka.
„Co tě to napadlo?“ zaloví stařena v paměti. „Já myslím, že byl podobojí,“ plácne jen
tak do luftu. Ty dějiny má už trochu popletené. Mladí nemyslí na nic jiného než na sex.
„To byl Žižka, ale to je něco jinýho. Někde jsem četla, že čtyřprocentní jsou na tom
vzdělanostně líp, než většinová populace. A mají se čile k světu,“ rozvíjí úvahy Nikol.
„Nikolko, snad nečekáš dítě!“ zatrne Boženku, která si hned domýšlí všechny
možné katastrofy. Určitě si holka myslí, jaká je netýkavka, ale s Mílou Čadkem chodili
dva roky, samozřejmě u chození jen nezůstalo, jenže Míla se nakonec oženil s jinou
a tak si na truc vzala o patnáct let staršího Prejzu…
„Františka?“ pomyslí Nikol na dědečka. Boženka přikývne. „A kolik jsi měla chlapů?“
„Jen Františka, tvýho dědečka.“ Nikola vykulí oči. Ty ostatní by Boženka nepřiznala, i kdyby nějaké měla, před Nikolkou nemůže. Asi ji zklamala. Ale když se to
vezme kolem a kolem, je na to hrdá. Láska je přece jenom jedna… se vším všudy.
Proč ji rozmělňovat.
„Nesmíš nám utíkat,“ dodá vnučka málem vyčítavě.
„Jako byste s mámou nevěděly, kde mě najdete. Tady si aspoň můžu popovídat…“
„S kým, babi, s kým?“
„Například s Mařkou.“
„Mařka tě přece udala, když jsi roznášela ty protistátní povídky…“
„Jo? Už ani nevím,“ mrkne na vnučku a pak jí pohled přeskočí na pískovcový náhrobek s bustou básníka. Vytesal ji nějaký kameník. Tvář vzal plastice déšť, oči vypilo
slunce. A pod ní nápis, který nemusí už ani číst, a přesto si ho často vybavuje: Čím
jste vy, byli jsme i my. Čím jsme my, budete i vy. „Pamatuješ se, jak jsi tu jako malá
jezdila mezi hroby na koloběžce?“
„A křičela jsem Pozor, jede Zlatá přilba! Nevěděla jsem, že se nesmí jezdit mezi
hroby na koloběžce… Tak už pojď, možná zastihneme ještě mámu.“
„Zalilas ty kytky pořádně? Je hrozný sucho, cítím ho i na jazyku… A opravdu ses
někde nezapomněla? Měla bys to radši mámě říct, dokud je čas. Musíš vystudovat,“
cupitá za vnučkou.
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„Já vím, nejlíp na doktorku,“ odvětí s nadhledem Nikol a radši popojede dál, aby
Boženku neslyšela.
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***
Kateřina nakonec vyrazí do Prahy autem, doma říká, že v Kutné hoře bude nabírat
Vlastíka s Jitkou, patří k té samé agentuře, ve které pracuje. Musí se dost přetvařovat
a vlastně tak trochu klame tělem, vždyť každý přece ví, že do Prahy je lepší jezdit
vlakem, zejména když je železniční uzel ve městě, kde bydlí. Kateřino, Kateřino, ty
ses naučila lhát, a jestli se to dozví Nikol, určitě tě prokleje.
Tsss…! V Bohdanči nabere Marcela, který si tam jednou za dva roky jezdí máčet
údy do nějakého bahýnka, a pak si to dvojice namíří rovnou do Krkonoš. U Pece
mají bývalí manželé chalupu. Vlastně teď už ji má Marcel, protože se při rozvodu
spravedlivě podělili, on dostal chalupu, Kateřina vilu.
Aby nedošlo k omylu, nejde o žádnou bokovku, Marcel je exmanžel Kateřiny,
kterého Nikol nemusí, ale ona se s ním občas stýká, protože oba zjistili, že je jim zase
spolu dobře. Na čem jejich manželství po dvaceti letech skončilo? Marcel přemluvil
ženu, ať v posteli zkusí trojku, aspoň jejich vztah pookřeje. A ona souhlasila. Jenže
pak to dopadlo úplně jinak a manželství se začalo od té doby sypat. Představte si, že
otec rodiny začal žárlit.
Marcel teď žádnou vážnou známost nemá, alespoň to říká, a taky říká, že Kateřinu
vždycky miloval, i tu její lásku k umění. Kateřina je také volná. Jenže je tady Nikol,
strážce pořádku. Je to mámin ochránce před všemi nástrahami, které klade na lidi
doba. Kateřina neměla nic proti tomu zkusit nějaký experiment, ale tahat si do postele ještě další ženskou neskousla! A neskousla to ani Nikol, i když se jí Marcel snažil
vysvětlit, že všechno pak bylo jinak. Bylo, ale kdo si s tou performancí začal? To se
měla Kateřina na to jejich vystoupení jen dívat?
Všude je nemožná zácpa. Dochvilný Marcel sice na ženu v 14.10 čekal u lázeňského
parkoviště, ale pak už jen vládla na silnicích bída. Kruhový objezd u Hradce zašpuntovala nějaká havárka, v Jaroměři to samé, člověk by zaplakal. Tam to bylo snad ještě
horší než v Pardubicích, ve špičce hodinka zdržení je minimum.
„Seš nějaká ustaraná,“ pohladil Marcel Kateřinu po vlasech. „Koupil jsem bublinky.“
„Ani nemám chuť. V tomhle hicu…?“ řekla za kruhovým objezdem v Jaroměři,
ale v Trutnově už chuť dostala, zejména když jí dal ruku na koleno. Na Marcelovi bylo
vidět, že se na mě docela těší, pořád mu to ještě jde, hodnotila Kateřina exmanžela, on
měl vždycky dobrý tah na branku.
Škodovka si tiše vrněla, snad kvůli hlučným motorům Kateřina odmítala nafťáky. Ani moc nepředjížděla, ta stovka byla tak akorát, aby měla auto pod kontrolou.
A Marcela taky. Byl čím dál víc dotěrnější, párkrát ho musela plesknout přes prsty.
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„Nad čím přemýšlíš?“ dorážel a zajel jí rukou ještě víc pod sukni. Ty jeho spanilé
jízdy prstíků byly nebezpečnější, než když člověk laskal v dlani mobil a povídal. Ale
na druhou stranu musela připustit, že jí to škádlení docela vzrušovalo. Radši zpomalila.
„Nohy se mně ptají, proč jim nedáš pokoj, když mě můžeš mít za chvíli celou, to
za prvý. A za druhý mě napadá, že jsi takhle nadržený nikdy nebyl, což je v éře globalizace s podivem. A to jsme spolu mohli spát každý den.“
„Možná právě proto,“ usmál se a stáhl ruku. U silnice hlídali policajti.
„Chceš?“ sáhl do přihrádky pro pití. Lokla si džusu, napil se také a začal rozvíjet
úvahy o tom, jaké by to bylo, kdyby se k sobě vrátili. Ale šlo jen o takové plkání, kdo
ví, jestli by to opravdu chtěl. A musela by na to připravit i Nikol. Pořádně připravit.
„Opravdu bys chtěl?“ zeptala se vážně, to už byli na chalupě, nazí a zpocení a sluníčko jim kreslilo na záda stíny. Kateřina se napila bublinek a v náruči se Marcelovi
rozvrněla. Tohle měla ráda, tohle, a ještě pak chvíli klidu, aby se mohla na té rozkoši
náležitě povozit.
Seznámili se na pohřbu jeho táty, náhodou. Pozval ji na smuteční hostinu a následovalo rande. Marcel už jistě nebyl svatej, ale měla dojem, že když ji poznal, opravdu se
zamiloval. A ona taky. I Boženka si k němu našla cestu, byl pozorný, pečlivý a vydělával
dost peněz. Tolik, že si mohli postavit vilu a ještě jim něco zbylo na cestu kolem světa.
Při ní počali Nikol, ale to už je hodně let…
Začal jí líbat na bradavky.
„Líbí se ti to?“
„A tobě?“
„Tak pojď, zopakujeme si to,“ klekla si na kolena a polštář jí zaplul pod lokty.
Možná to ani nečekal, protože začal hledat kondom. Že by něco tušil? Na tohle byl
dost opatrný, až ji to někdy štvalo. Zaprvé mu věřila, zadruhé kondomy neměla vůbec
v lásce. Tentokrát je to nějak rozhodilo.
„Co ta naše holka? Tuhle mně vymáčkla hovor. Je na mě ještě naštvaná?“ nemohl
se nezeptat, když se vyvrcholení nedočkali. Chvíli ho dráždila rukou, ale bylo to
k ničemu, asi myslel na Nikol.
„Dělá mně starosti. Je sprostá, drzá a hlídá mě, abych jí náhodou nepřivedla domů
nějakýho tatínka. Samozřejmě má kluka, jmenuje se Břéťa a chodí na vysokou. A když
s ním jde na rande, namaže si oči a nasadí do nosu udidlo. Ti spratci mají ještě mlíko
na bradě a dělají, že sežrali Šalamounovo… Víš co,“ ubrala na důrazu. „Říkám jí, chraň
se, ale ona, kdepak! Co se má stát, tak se stane,“ držkuje.
„Proč se tak čílíš?“
„Protože provokuje. Tuhle se mě ptala na Teambuilding.“
„A cos jí řekla?“
„Že jde o utužení kolektivu… na pracovišti. Mladí, staří, a tak… Potřebuje pevnou
ruku. Dělá si, co chce.“
„A ty?“

-------------
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Kateřina místo odpovědi uchopila Marcelovu hlavu do dlaní a natočila ji k sobě,
aby mu viděla do očí. Vlastně mu chtěla vidět rovnou do hlavy, do těch nejjemnějších
mozkových závitů. Přála si vědět, co se v nich bude dít, až mu to řekne. Chlapům to
v nich bzučí každýmu jinak. Dokonce přes sebe přehodila prostěradlo, tohle byla vážná
věc, než aby se rozptyloval něčím jiným.
„Měl by ses k nám vrátit. Je mně čtyřicet, už nejsem nejmladší. Ideály blednou
a holce trapně lžu. Řekla jsem jí, že jedu na školení…“ zakoktávala se. „Už jsem ti to
chtěla vysvětlit posledně, juchat určitě nebudeš.“
„Nic nevysvětluj a radši mi nalij čistý víno!“ přerušil ženu. „Nikol, co? Neuhlídalas ji!“
„Kdepak Nikol, to já jsem ve čtvrtým měsíci!“ vyhrkla.
Marcel musel mít v hlavě z té novinky pořádný zmatek, ani se mu nedivila. Trochu se odsunul. Možná chtěl vidět Kateřinu z větší dálky, jestli je to ona nebo nějaká
jiná ženská, co mu věší bulíky na nos. Takhle si ji prohlížel, když po ní vyjela ta jeho
kámoška, co dovlekl odněkud z baru. Nebylo jí to tenkrát příjemné, ale dohrála onu
etudu do konce, proč by se nemohly dvě ženské pomilovat?
„Se mnou?“ zapochyboval. Tahle otázka by ji dřív asi urazila, ale teď musela uznat,
že je na místě. Taky by se ptala. Mít dítě v tolika letech není žádná sranda.
„A s kým asi? Od doby, co spolu zase spíme… Nechtěla jsem si to kazit.“
Jako obvykle zase mlčel. Haló pane, jste tady? Možná by to měl něčím zajíst, bublinky na to nestačily. Zeptala se ho, jestli mu má namazat chleba nebo udělat stojku,
zvládla by obojí, ale jen se ušklíbl a přikulil zpátky.
„Hm,“ zabručel, dokonce si zalezl k ní pod prostěradlo. Do společnýho hnízda, do
toho jejich smrádku. Přitáhl si ji k sobě. Teď četl v jejich očích on. „Matko!“ vystrčil
na ni bradu. Oba se zasmáli.
Pak venku bouchly dveře od auta a v otevřeném okně pípl zobáček ptáčete.
„Matko, seš to ty?“ zaplavala v místnosti hlava Nikoly. Kateřina se přitiskla ještě
víc k Marcelovi, tak tohle je tedy v háji.
„Vidíš něco?“ vyzvídal Břéťa.
„Vidím,“ přitakala Nikol a strčila do okna už půlku těla. Málem dovnitř přepadla.
„Teambuilding,“ utrousila sarkasticky, aby bylo jasno, kdo s kým hraje habaďúru.
„Nevíte, že máte zaklepat?“ ozvala se konečně Kateřina.
Čekala, že mladí nastartují auto a odjedou, ale po chvíli někdo na dveře skutečně
zaklepal. Nikol, nebo Břéťa?
Marcel šel odemknout.

Lubomír Macháček (* 1947). Původním povoláním psycholog. Prozaik, redaktor Partonymy.
Napsal 12 knih povídek, z poslední doby např. Manželky a jiné ženy (2012); Zelené vdovy (2015)
a 10 delších próz, např. Odložené hříchy (2017); Pokušení s Kolombínou (2017). Věnoval se též
próze pro děti. Je zastoupen v řadě domácích a zahraničních antologií.
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Jéňa Lukeš pajdal topolovou alejí k jeho rodnému domu. Nebyl tady několik měsíců,
vlastně od chvíle, kdy jej odvezla sanita do nemocnice. Napadal na pravou nohu.
Šoural se, ale šel. Sestra Blažena mu předpověděla už dávno, že sám v chalupě po
rodičích zajde na špínu a shnije v nepořádku. Ale jemu to nevadilo. A nebýt toho,
že počátkem března spadl ze stromu, když prořezával staré malináče, nikdo by jej za
nic na světě z chalupy nedostal. Ale něco se v něm pochroumalo. Doktoři říkali, že
kosti v pánvi, ale Jéňa už dnes ví, že to nebyly jen kosti, ale že tím pádem si především
poranil duši. Nejvíc mu bylo líto Puňti, jeho čtyřnohého věrného přítele. Taková ta
vesnická směs, smáli se mu chlapi, ale Jéňa dobře věděl, že Puňťa není jen nějaký
obyčejný voříšek. Nakonec mu Blažena slíbila, že se o chalupu i Puňťu postarají, než
mu tu pochroumanou hnátu dají doktoři do pořádku.
Cestou projelo pár aut, ale nikoho nepoznával. Jako by vůbec nic nepoznával a přitom tudy chodil každý den už jako dítě do školy do sousední vesnice. Jezdil tady na
kole do práce do oujezdského družstva nebo traktorem, ale najednou mu připadaly
topoly cizí, vzdálené. A přitom uběhlo jen pár měsíců, vlastně jedno léto. Slunce usedalo na západě za les a nechávalo červeně krvavý obzor. Za chvíli bude večer a tma.
Pozdní zářijový večer. Babí léto. Sice ještě teplý, ale podzim už se hlásí o svoje slovo.
Ale co, Jéňa přespí buď u kamarádů, nebo klidně u nich doma ve stodole na seně.
Spával tam občas hlavně v létě, ještě když byl chlapec. Stébla uschlých trav píchaly
do zad, ale voněly romantikou, mládím a vírou v nesmrtelnost.
S jídlem si taky nedělá starosti. Koupil si chleba a buřty, klidně si rozdělá ohníček
a bude si připadat zase jako kluk. Jen ten chudák Puňta se mu nebude motat kolem
nohou.
Už je na kopci. Noha bolí, ale už za chvíli uvidí hřebenáče jejich střechy. Takové
ty tmavě červené. Jako kluk je vyhlížel, když se vracel ze školy a vlastně se za ten
jeho život nic nezměnilo. Tu střechu dělal ještě jeho dědek. Moc si ho už nevybavuje,
umřel, když byl Jéňa prvňák, sotva chodil pár týdnů do školy. Na kopci se před Jéňou
otevřelo vesnické údolí. Pravda, kostel tady nemají, ale jinak všechno, co je k životu
potřeba. Hlavně les a splav, tam se učil plavat.

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

VÁCLAV FRANC

82

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

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo

33.-34 .)

Zase si sedne pěkně na lavičku před ten jejich domeček, bude se koukat po dvoře
a pozorovat cvrkot. Měl to udělat už dávno. Měl se sem vrátit, vydat zpátky. Vždyť ještě
není tak starý, aby poslední roky prožil v důchoďáku. Nakonec Blaženu přemluví a vrátí
se zase domů. Nějak to zvládne a pořídí si nového Puňťu, aby nebyl tak sám. Blažena
mu nakonec slíbila, když jí podepisoval ten domov důchodců a převod chalupy na
synovce, že jen chalupu trochu opraví a pak se uvidí, udělají mu tam jednu světničku,
budou za ním jezdit o sobotách a nedělích, synovec s dětmi, bude mu zase veselo.
No jo, už se do toho asi dali, vidí, že střecha má cihlově sytou barvu. Začali se střechou, nakonec to potřebovala. Vždycky si říkal, že by taky měl něco s chalupou udělat,
ale pro koho by to dělal. Měl se oženit. Máma mu pořád nějaké ženské dohazovala,
že zůstane v chalupě sám. Jenže v mládí to z blbosti neudělal a čím byl starší, zvykl si
na svoje staromládenecké hospodářství, že mu vlastně nic nechybělo.
Blíží se k chalupě, ale… tohle přece není jeho chalupa. Nepoznává nic. Kolem
domu je staveniště. Zahrada je rozkopaná, haldy země se vrší všude kolem, kde o senách a otavách stávaly kupky sena. Nejen nová střecha, ale vyměněna všechna okna,
u domu je přistavěna veranda. A… v kapse štrachá klíče. Vyndá dlouhý klíč a otvírá
si branku vedoucí na dvorek. Ve svazku má ještě jeden klíč. Od domu. Ale jak jde blíž,
poznává, že mu bude k ničemu. I dveře jsou vyměněné. Přišourá se k oknu. A snaží
se nahlédnout do místnosti, kde bývala sednice. Všechno je pryč, vyházené, jen betonová podlaha, stěny holé. Kde je jeho židle? A Puňťův pelíšek? A ten jejich krucifix,
co visel u okna. A nade dveřmi nápis: Kde bůh hospodaří, tam se dobře daří? Kde je
jeho domov? Jeho mládí? Tohle přece není… udělalo se mu slabo.
Došel ke starému ořešáku, vytáhl láhev piva. Cinkaly mu o sebe v batůžku celou
cestu. Otevřel pivo o lavičku. Dělával to tak vždycky. Takový starý grif. Napil se a hořké
pivo mu vletělo do nosu. Seděl a díval se na svou rodnou chalupu. Tady se opravdu
narodil? Je to už dávno, strašně dávno, ale najednou už neměl domov. Nikam nepatřil. Ani sem, ani do důchoďáku. Bylo mu smutno. I pár slz si našlo cestu po starém
obličeji do údolí vrásek a jizev.
Vstal a došoural se na zahradu. Jen ty stromy zůstaly zatím nedotčené. I ten osudový
malináč: „Nebýt tebe, možná…,“ ale věděl, že stromy za nic nemůžou. Za všechno
můžou lidi. Jejich závist, chamtivost, zloba. Snažil se utrhnout jablko, ale nohou projela
bolest, jako by mu někdo do ní vrazil ostrý nůž. Musel chvíli nehybně stát. Už nikdy
nebude česat jablka. Už nikdy si nebude trhat třešně přímo do pusy. A jak chutnaly?
Líp než všechny pochoutky a pamlsky. Čerstvě natrhané třešně.
Bolest ustupovala, pomalým krokem se dobelhal ke stodole. Škvírou se díval dovnitř.
Slunce ještě stále zcela nezapadlo, takže viděl jejich skříně, teď už nepotřebné, některé
rozbité, utrhané nohy. Všechno nechané napospas myším. Jeho celý život. I on už je
vlastně nepotřebný. I jeho postavili někde do kouta, aby nepřekážel. Do důchoďáku.
Všechno je pryč, celý jeho život. Zůstaly sliby jeho sestry, švagra a synovce. Neboj,
postaráme se o tebe. A o Puňťu. Postarali se. Jeho šoupli do důchoďáku a Puňtu do
útulku. Jo kdyby byl aspoň Puňťa. Ten ho držel při životě. Sice se šoural, ale jak jen
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trochu mohl na tu chromou haksnu, zašel do útulku. To bylo vítání a radosti. Škoda
že si nemohl vzít Puňťu k sobě. Ředitelka mu to nepovolila. Procházeli se kolem řeky
a vyprávěl Puňtovi všechny ty bolístky, které prožil. A Puňťa věrně poslouchal, otíral
se mu o nohy a čekal, že mu v pytlíku přinese nějakou dobrotu. Sedli si pak na zem,
jen se mu špatně vstávalo, musel se vždycky opřít o hůl, ale nějak to zvládnul. Puňťa
šmejdil čumákem kolem, cítil dobrotu. Potvora jedna chlupatá, ale když jej zase musel vrátit do útulku. Viděl ty smutné oči. I když sliboval, že zase zítra přijde, že zase
budou aspoň pár hodin spolu.
Všechno je pryč. I Puňťa je pryč. Potřeboval volnost, proběhnout se dle libosti po
zahradě a ne kotce někde v útulku. A Jéňa mu volnost nemohl dát. Vyčítal si svoji nemohoucnost. Kdyby tenkrát nespadl, Puňta by se ještě dneska určitě motal po dvorku,
nadšeně by jej vítal, když by se vracel z nákupu. Ale kdo jej uvítá dnes? Starý ořešák?
Rodný dům je pryč. Připadalo mu, jako by dům vyhořel a na jeho místě někdo
postavil dům nový, ale už to nebyl ten dům, kde žil s mámou a tátou, už mu chyběl
ten duch, ty vzpomínky, prostě všechno. Zůstala tady jenom lavička, ta neshořela.
A taky starý ořešák. Jediný pamětník. I ten se dívá celý život na ten dům. A kdo ví,
jestli i jemu není smutno.
Najednou bylo Jéňovi všechno jedno, jestli bude mít kde přespat, jestli bude mít,
co jíst… Stejně ho zase odvezou do důchoďáku.
Otevřel dalšího lahváče. Měl jich vzít víc, ale copak by je unesl? Láhev vypil na
jeden zátah. Vstal a objal starý ořešák. A pak… jako by se stal zázrak. Jako když hráli
ve čtvrté obecné tu hru, jak se lípa otevřela a ukryla Haničku.
Teď se rozestoupil ořešák. Jéňa do něj vstoupil. Procházel jím, jako by byl v nějakém
muzeu. Poznával, co v sobě ořešák celá ta léta skrýval. Tajemství starého ořešáku. Jako
by si každý okamžik jeho dětství a života nahrával na filmový pás. A Jéňa byl opět dítětem, jezdí po dvorku na tříkolce a směje se na celé kolo. Vítr mu čechrá vlasy a Jéňovi
připadá svět nekonečně krásný. Houpe se na houpačce, visela přece na ořešáku. Je zase
dítětem. Ví, že se už nikdy tam do světa mimo ořešák nevrátí. Zůstane tady v tomhle
bezpečném exilu navěky dítětem, bezstarostným dítětem, nebude se muset dívat na
všechny ty, kteří jej podvedli, ošidili, zradili. A najednou je s ním i jeho Puňťa, chce
se s ním taky houpat, houpy, houpy, kočka snědla kroupy, to mu říkávala maminka,
když byl malý klouček…
Ráno, sotva se slunce začalo probouzet k životu, jede na kole Karel Prokeš do
kravína. Jen letmo pohlédne na staveniště u sousedů. Je sice ještě šero, ale… málem
spadne z kola… Na starém ořešáku se houpe, no jo, je to on… Jéňa!

Václav Franc (* 1961), člen Obce spisovatelů a Unie Českých spisovatelů, člen SVčS. Autor
čtyř básnických sbírek a jedenácti prozaických knih.
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AMÁLIE LUDMILA

Pozůstalostní soupisy starých žen z dlouhého 19. století, které byly za života zajištěny
dobře a někdy i možná ještě o trochu lépe, si jsou v jedné věci neobyčejně podobné. Obsahují jednotlivé, již nikam nepatřící věci, co nějakým nedopatřením zbyly.
Osamocené, založené a znovu nenalezené, zapomenuté. Stříbrná kávová lžička, jejíž
souputnice byly prodány či ukradeny služebnictvem. Poslední šálek ze vzácného
bělavě průsvitného porcelánu nerozbitý spolu s ostatními ze šesti- či dokonce čtyřiadvacetikusového servisu. Sklenice na punč, jejíž malované družky se za dlouhá léta
používání kamsi rozkutálely. Torza svědčící o prožitém. Náhodná stopa zašlého života,
která svou jedinečností upoutá budoucího sběratele. A nebo zmizí definitivně a bez
lítosti. Tak, jako zmizely všechny sny majitelky. Prožité, odložené i ztracené.
O sto let později stojí kdesi solidní skříň s tmavou politurou a má tři hodně bytelné police. V každé z nich je pečlivě srovnaný porcelán. Formální šestidílné servisy
rozhodně nejsou torzem. Ztráty je možné zaznamenat až pečlivou prohlídkou.
Úplně dole zabírá většinu prostoru jídelní servis ze slaboučkého, téměř průsvitného
porcelánu zdobený pastelově barevnými kvítky a zlaceným lemováním. Elegantně
šestiúhelníková polévková mísa, na níž nejsou patrné vůbec žádné stopy používání.
Pečlivě opatrované talíře křehké už od pohledu. Z těch dezertních zbyl poslední.
Exoticky vyhlížející omáčník a několik táců. Jedině spojené mističky na sůl a pepř
jsou opotřebované, ale jenom nepatrně. Všechno ostatní bylo většinu roku vystaveno
ve skleníku. Věno nevěsty hlásající solidnost a důvěryhodnost. Používané třikrát do
roka: na Vánoce, na Velikonoce a na první neděli po svátku Proměnění Páně. Jiné
dny se na stole ocitaly talíře z kameniny. Bělavě glazované s barevnými kytičkami na
poněkud hřmotném lemu, postupem doby popraskané, ale pořád přívětivé a plné
hřejivé jistoty. Úplně dole ve tmavé skříně na ně místo nezbylo.
Prostřední police obsahuje bílý porcelán elegantních tvarů s hladkou dvojitou zlatou
linkou. Polévková mísa tu vypadá poněkud nepatřičně, omáčník má velmi praktický
tvar. Kávový servis je od toho čajového rozlišený tvarem šálků tak, aby podtrhly vůni
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Amálie Ludmila je profesí historik. To ji naučilo vidět svět v jeho dlouhém trvání. A v souvislostech, kterým se někdy těžko uniká. Závislost na písmenkách (aktivní i pasivní) si vypěstovala ve druhé třídě základní školy. Respektovat žánrová vymezení jí čas od času působí
potíže a profil na sociálních sítích nemá.
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a chuť rozdílných nápojů. K nim náležející konvičky jsou velmi neskladné, ale oku
lahodící svými aerodynamickými liniemi. Kromě chybějících dezertních talířků není
opotřebované nic. Věno nevěsty hlásící se k tradici a zároveň ctící modernitu doby
vzniku. Nikdy nebylo veřejně vystavované, zato vždy pečlivě opatrované. Používané
třikrát do roka: na Vánoce, na Velikonoce a v neděli po svátku svatého Bartoloměje.
Jiné dny se na stole ocitaly talíře z masivního porcelánu na okraji zdobené širokým
barevným proužkem. Byl na každém z nich jiné barvy a patřil k němu i stejně zdobený
velký hrnek na čaj. Ráno tak mohlo být třeba celé žlutě nebo světle zeleně proužkované.
Ale také šedě nebo blankytně modře. Zubu času neodolaly v plném počtu, ale nebylo
proč je ukládat do prostřední police tmavé skříně. Slouží navzdory všemu a všem.
Horní police obsahuje porcelán měkce oblých tvarů zdobený tenkou kovově
stříbrnou obrubou. Polévková mísa tu chybí úplně, právě tak jako omáčník. Čajový
a moka servis, zdobené černou trojlinkou, si s tím jídelním tak úplně nerozumí. Jejich
designéři sice možná žili ve stejných letech, ale ne ve stejném uměleckém názoru.
Nikomu to nevadí. Jako věno nevěsty tenhle porcelán dávno nikdo nevnímá. Tradice
se rozsypala, zůstaly sny. Ani o ty se vlastně nikdo nezajímá. Přesto je i tenhle porcelán používaný třikrát do roka: na Vánoce, na Velikonoce a na první neděli po svátku
Nanebevzetí Panny Marie. Jiné dny se na stole ocitaly talíře z béžové keramiky s teple
hnědou lehce rozostřenou linkou po obvodu. Nemají dlouhou životnost, jsou těžké
do ruky, ale zároveň přítulné a přátelské. Rozbijí se dřív, než někoho napadne, že by
je mohl odložit do skříně s tmavou politurou.
Do té totiž patří sny. Sny tří generací žen jediné rodiny. Sny poznamenané dvěma
válkami dvacátého století. Sny prolezlé imperativem přežití, který se vnutil do ženského
světa dvacátého století. Sny zhmotněné ve svátečním porcelánu. Takovém, který bylo
potřeba šetřit a opatrovat. Protože je třeba opatrovat sny. Takovém, který zbývá po
každé další generaci téměř v úplnosti a kterého není snadné se vzdát. Protože není
snadné vzdát se snů. Možná se jednou přestěhují z tmavé skříně do muzejní vitríny.
Popraskaný talíř s barevnými kytičkami, ani ten se světle zeleným širokým proužkem,
ba ani béžový s hnědým okrajem do ní určitě nikdy nepřijdou. Škoda. Nebo vlastně ne!
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Pohádka máje Viléma Mrštíka

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

Mrštíkova Pohádka máje vycházela nejprve časopisecky v Šimáčkově Světozoru od
listopadu 1891 do srpna 1892. Svoji první verzi ale nepovažoval Vilém Mrštík za optimální, delší dobu na ní pracoval a knižně text vydal po pěti letech roku 1897. Román
měl široký ohlas, jenž se pohyboval od kladného nadšení až po negativní odsudek.
Záporný postoj ztělesňoval F. X. Šalda, který milostný příběh mezi studentem Ríšou
a revírníkovou dcerkou Helenkou v podstatě zatratil. Jak bylo jeho zvykem, skryl se
pod nejasným pseudonymem Pavel Kunz v Literárních listech. Mimo jiné napsal:
„Nevadí mi nepatrný děj – nežádal bych si ani jiného – ale vadí mi způsob, jakým je
zpracován, stavba a složení figur, jež jej nesou.“1 V Mrštíkově nekrologu, zveřejněném
v Novině, se ke svému názoru vrátil a rozvedl jej: „Málokdo opájel se tak svými vlastními slovy a jejich hlukem a třeskem jako Mrštík; nad logiku, kázeň a metodičnost stavěl
vždycky temperament. Odtud zvláštní křečovitý a improvizovaný ráz největší většiny
jeho prací. Temperament Mrštíka ne vždy nesl, také často jej vláčel a smýkal jím; někdy
ťal, veden jsa jím, do živého, často jej však také temperament zradil a Mrštík minul se
pak úplně cíle a udeřil s velikým hlukem do prázdna. Největší většina jeho prací nemá
kompozice, není stavěna, poněvadž řetěz seřazených výbuchů není ještě budova; samo
nejlepší drama jeho (a bratrovo) není dramatická stavba, nýbrž pouhé epické plátno,
bystře scénované.“2
Šaldův odsudek byl tak sugestivní, že jej po letech s jistými obměnami přijímali
dokonce i Mrštíkovi obdivovatelé. Jedním z nich byl Emanuel Havelka, který napsal:
„Nepřehlížíme ovšem, že Pohádka máje při veškeré své spíše vnější kráse postrádá
hlubších problémů a procesů psychologických a myšlenkových, že je spíše drobnostavbou
než kompoziční monumentalitou, improvizací než systematickým kladením tesaných
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1 F. X. ŠALDA, Kritické projevy 3, Praha, Melantrich 1950, s. 366.
2 F. X. ŠALDA, Duše a dílo, 6. vydání, Praha, Melantrich 1950, s. 112. S Šaldovými názory se plně ztotožnila Jaroslava Janáčková ve své monografii Český román na sklonku 19. století, Praha, Academia
1967, s. 119–141.
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kvádrů, že vybíhá namnoze podle Mrštíkovy povahy do extrémů, i zase do zevšedňujících rozvláčností.“3
Následující řádky chtějí dokázat, že Mrštíkova Pohádka máje kompozici má, a to
dokonce kompozici dosti složitou. Naznačuje to ostatně už její celková architektonika.
Vilém Mrštík rozvrhl svůj románový text do tří vrstev – do kapitol (těch je osmnáct), jednotlivé kapitoly do podkapitol a podkapitoly pak ještě do dalších menších
segmentů. Především tyto dílčí segmenty představují zvláštnost prozaikova přístupu.
Autor vypráví, jeho podání se zjitřeně stupňuje do té míry, že v jisté fázi přejde do sumy
pomlček, někdy je jich více než tři řádky, jimiž oddělí jednu dílčí sekvenci od druhé:
„A nevěděla dlouho nic, až po dlouhých a dlouhých letech od cizích lidí zvěděla všecko.
Helenka proplakala tenkrát celou noc – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ryze česká, příjemná, hovorná a usedlá byla její maminka. Pocházela z Poděbrad, provdala
se na Slovensko a odtud se svým mužem dostala se na veverské panství.“4
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3 Emanuel HAVELKA, I princezny mají děti, Praha, J. Otto 1947, s. 31.
4 Cituji z 25. vydání – Vilém MRŠTÍK, Pohádka máje, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury
1963 (v daném případě s. 112).
5 Bedřich SLAVÍK, Důvěrný pohled na Viléma Mrštíka, Opava, Sdružení umělců slezských 1971,
s. 7 (nepaginováno).
6 Emanuel HAVELKA, I princezny mají děti, s. 31.
7 Jaroslava JANÁČKOVÁ, Doslov, in: Vilém MRŠTÍK, Pohádka máje, Praha, Knižní klub 1996, s. 307.
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Suma pomlček tak odděluje jeden segment od druhého. Takovéto třívrstvové
rozvržení textu má svůj původ v poetice impresionismu. Bedřich Slavík hovoří v této
souvislosti dokonce o impresionistické generaci Moravanů, do níž vedle Viléma
Mrštíka zařazuje rovněž Jožu Uprku a Otakara Bystřinu.5
Názor o impresionistickém rázu Pohádky máje sdílí i další interpreti. Podle Emanuela
Havelky je Pohádka máje „impresionisticky hýřivá a barvitá“.6 Jaroslava Janáčková
naopak soudí, že impresionistický charakter má toliko původní časopisecká verze:
„Ale pro knižní vydání svůj text zásadně přestylizoval; z románu impresionistického
se – navíc s výtvarným doprovodem Zdenky Braunerové – stal román secesní.“7
V kontextu kapitol mají poněkud odlišné postavení konkrétní dvě kapitoly – pátá
a sedmá. Pátá kapitola, přesněji její druhá podkapitola, má charakter „Vorgeschichte“, neboť se v ní vypráví o dávném osudu Helenčiných sester. Zásluhou postavy
tety Marty nabyla celá tato podkapitola mytologického rázu (víly, vodníci, sudičky).
Albina je například pojata jako lesní víla, stejně tak i Helenka. Vzhledem k tomu, že
Vorgeschichte vložil Mrštík až do 5. kapitoly, jde o Vorgeschichte odsunuté.
V jiném rozsáhlém Vorgeschichte, tentokrát 5. kapitoly, zachoval Mrštík rovněž
konstantní posloupnost postav. Revírník měl celkem čtyři dcery, jež obdržely jména
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v abecední posloupnosti – Albina, Anna, Gusta a Helenka. A v této posloupnosti
o nich autor vypráví a stará Marta jejich osud komentuje. Toto osudové pořadí je rozhodující, neboť má sinusový průběh – Albina předčasně zahyne, Annu potká životní
štěstí, Gusta se ztratí ve vídeňském neznámu a o Helenčině štěstí pojednává celá próza.
Stejná konstantní posloupnost spojuje i oba revírníkovy psy – na starého volají
Barry a na mladého Brok. U dcer převažuje první písmeno abecedy, u psů písmeno
následující. Helenčin otec je sice starý a nahluchlý, ale v jeho myslivně panuje jistý
řád, který už postrádá okolní svět (je víc než příznačné, že když v 7. kapitole přijdou
revírník spolu s Helenkou na ostrovačickou faru, prvním jmenovaným je nadučitel
Nahodil – „nomen omen“ pro danou situaci).
Odlišné postavení, i když ne tak důsledně provedené, má rovněž 7. kapitola. Jde
ovšem o rozdíly jiného druhu – v 7. kapitole se slaví sedmdesáté narozeniny ostrovačického faráře, Ríšova strýčka. Sedmdesáté narozeniny vložil prozaik do 7. kapitoly,
čímž dosáhl poměrně vzácné architektonické korespondence.
Vedle obou protagonistů vystupuje v románě také vypravěč, tedy fiktivní vypravěč
nevystupující v ději, pouze děj komentující. Čas od času jeho vstupy na některých
místech přerůstají v rozsáhlejší úvahy, v nichž se mimo jiné dovolává nejvyšších autorit, např. Goetha: „Je obecným majetkem výrok Goethův, který všechny nevysvětlitelné
a prostému oku nepřístupné vrtochy a projevy duše u povahy ženské označil hromadným názvem ,věčně ženské‘. Obráceně mluveno, totéž říci se může i o silném pohlaví.
A Ríša byl právě jedním z těch prapodivných exemplářů, kteří při vší své jednoduchosti
a průzračnosti ženám přece zůstávají hádankou.“
Mrštík, který je schopen vyjádřit nejniternější stavy svých hrdinů, někdy, například
ve 12. kapitole, nečekaně konstatuje, že neví, jak dalece měl Ríša Helenku rád. A následuje rozsáhlejší partie o nestálosti mužského plemene. Nejde o ojedinělý případ,
tento a některé další dokazují, že autorův vypravěč má nemalé úvahové sklony.
Naposledy zasahuje vypravěč ve finále, kde nechá promlouvat samotného čtenáře,
což nikdy předtím neučinil: „,Ano,‘ namítne čtenář, ,to všechno je náramně hezké, ale
s tím Ríšou to opravdu zní jako pohádka.‘“ Nato vypravěč za autora (nebo autor za
vypravěče) čtenáři znejistěně odpoví…
K sblížení až ztotožnění vypravěče s autorem nedochází jen ve finále, nýbrž i na
jiných místech. Ve 2. kapitole takto kupříkladu hořekuje nad Ríšou onen vypravěč-autor: „Andělé strážní české literatury s rukama sepjatýma budou mě prosit, abych
jim přece řekl: ,Odkud se pro boha všemohoucího vzal takový ničema, jaké bylo jeho
vychování, v jakých okolnostech, v jakém prostředí vyrostl ten charakter, jaká byla
půda, z které vyrostlo divoké to kvítí? Jací byli jeho rodičové, jaká jeho bába, pradědek
a babička pra-pra?‘“
Vedle těchto postav uvedl Mrštík do svého díla i pomyslné abstraktum v podobě
Svědomí. Prozaik navíc tuto abstraktní postavu náležitě personifikoval. Jde o Ríšovo
Svědomí: „Jako všechny abstraktní bytosti zjevovalo se mu i svědomí v osobě ženské,
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a to v takové podobě, o jaké čítal jenom v pohádkách. Dlouhé rusé vlasy byl jediný její
šat. Ozdobena širokým a hustým obočím, hleděla hrozně na něho, a přece měkce a vlídně jako samo nebe.“ Zmíněné abstraktum se objevuje v 2. a 16. kapitole; vzhledem
k tomu, že 16. kapitola je třetí kapitola od konce, podílí se Svědomí nejen na Ríšově
psychickém stavu, ale rovněž na zarámování díla (druhá kapitola od začátku a třetí
kapitola od konce). Rámující abstraktum tak zároveň představuje tektonického činitele,
jenž přispívá k soudržnosti a celistvosti díla. Kapitoly 2. a 16. jsou si příbuzné rovněž
strukturně, jsou totiž jednotné, netříbí se do podkapitol (1. kapitola se například
rozpadá do čtyř podkapitol).
Mrštík mínil patrně uvést do románu i další podobná abstrakta, což naznačuje
v téže 2. kapitole: „Hned v první den svého příjezdu do Prahy byl na nádraží neobyčejně vřele uvítán známou jednou osobností z mladších let, která mu až do smrti zůstala
věrna a pro kterou nevěděl jiného jména nežli Náhoda.“ Náhoda se však v dalším textu
promění v řadovou postavu bytné, takže Svědomí zůstane v próze osamoceno.
Poprvé abstraktní Svědomí navštíví Ríšu v Praze, podruhé v Ostrovačicích. Obě
místa zjevení nejsou náhodná, neboť celkový románový prostor je napjat mezi Prahou
a venkovem, venkovskou přírodou. Prostor románu má tedy vysloveně kontrastní ráz,
protože Praha je v něm líčena negativně a moravská venkovská příroda pozitivně. Praha
je město „hluku a prachu, špíny a sazí“, Praha je žalář, jak tvrdí Ríša. Stejně, a ještě
prohloubeněji, pojal Mrštík Prahu v románě Santa Lucia. A proti Praze byl v Pohádce
máje vytyčen venkov a jeho příroda, která po návratu do Ostrovačic okouzlí i Ríšu:
„Naposled zašel si Ríša k ,šípkům‘, odkud volný míval rozhled na celý kraj, vlídný, jakým
asi Hermann vodíval kdysi svoji Dorotku. Tu si sedl a z vrchu se díval na rodnou vísku.
Tytéž stohy žlutaly se v dálce, tatáž boží muka o samotě stála v polích, lány, rybníček
v topolí, prastará sýpka a na věži z dálky jednou stranou ručičky od hodin zářily až
sem.“ Zmínka o Hermannovi a Dorotce je další aluzí na Goetha, tentokrát na jeho
drama Hermann a Dorota.
Kontrastní prostor není u Mrštíka statický. Ríša je sice spjat s Prahou a Helenka
s přírodou, avšak je to právě ona, která Ríšu z jeho prostředí vytrhává, přitahuje
a osvobozuje.
Kontrastní prostor je v Pohádce máje jednoznačně přechýlen ve prospěch venkovské přírody, jež v podstatě tvoří přírodní kulisu k probíhajícímu milostnému vztahu
mezi Ríšou a Helenkou. Přírodní scenérie v podobě podkomořanských lesů je přitom
mnohdy zbytnělá a co do zabarvení opět převážně impresionistická: „V ohromných
konturách nebe a hor rozlil se před ní obraz zeleného máje. Barvy se zrovna vlívaly do
modrých jejích očí, zřítelnice se jí šířily v jakési uzdravující síle nekonečné zeleně májového
jitra, v nepřehledném moři vzedmutých vln obilí a zelenými lesy krytých pahorků. – Celý
kraj byl zahradou, kde každý kousek země kromě bílých zdí a světlé stuhy cest zahalen
byl v jednu barvu, v jeden jas. Slunce zrovna pralo do země bílými svými paprsky a celé
okolí nabývalo slavného, nadšeného rázu.“
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Příroda je v Pohádce máje nejen kulisou, ale také životním součinitelem. Tento
přírodní součinitel se ovšem vztahuje především k Helence, k Ríšovi pouze částečně.
Příroda v románě představuje součinitel nejen životní, ale rovněž společenský, obroditelsky působí na své hrdiny.
F. X. Šalda ve své recenzi Pohádky máje Mrštíkovo líčení přírodních krás odsoudil;
skrývaje se za pseudonymem napsal: „Pročítám několikrát jednotlivé popisné a malebné
partie Pohádky máje, a působí na mne – a nemohu si rozptýlit tento pocit – nějak dutě,
nějak nesceleně a nesouvisle s nitrem jednajících osob. Stále mám dojem, že autor pracoval
jen se studenou hlavou, že je provádí jako tours de force, jako virtuosní kousky, slovem
jako produkci.“8 Taková příroda v Pohádce máje podle Šaldy nesouvisí ani s nitrem
Helenčiným. To, co je považováno za jednu z hlavních předností románu, tak Šalda
popřel a z prózy nevyčetl.
Příroda má ovšem také své užší centrum, jímž je komořanská myslivna s Helenčinou
zahrádkou. Obě místa mají charakter „loci amoeni“, líbezného, idylického místa. Vedle
toho se v románovém příběhu nachází ještě užší locus amoenus, jímž je Helenčin útulek
v lese, její lesní budoár: „To byl čistě její svět, zamilovaný její útulek, skrytý jako ta její
zahrádka, pro každého smrtelníka nepřístupný ráj. Revírník sice věděl o něm, vyslídil
její stopu až sem, ,kam to vždycky zalézá, že ji nikde nemohu najít,‘ ale nechodil za ní,
dělal, jako by nevěděl o ničem. Zelenou uličkou vešlo se dovnitř pažitku – to byly její
koberce. – Všechno ostatní, záclony, pohovku, sedánek, obrazy, nad lehátkem zavěšená
nebesa – – obstarala příroda sama.“
Právě na tomto místě se také po jisté době oba milenci setkají, když se předtím
Helenka Ríšovi záměrně vyhýbala. Vzájemné shledání má rovněž svůj temporální
podtext – došlo k němu den před prvním májem, jenž v podstatě ukončí Helenčino
dětství. Májový čas je tak přesně vymezen. Líbeznost obou idylických míst Mrštík
umocnil záměrnou konfrontací s prostředím pražských kaváren a hospod, jež jsou
spjaty se studentem Ríšou.
Májový čas Mrštík nejen vymezil, ale také přesněji určil, neboť Helenka se narodila v měsíci máji, a navíc v neděli, jde tedy o výsostné „dies natalis“. Podle Martina
vyprávění se při Helenčině zrodu objevily dokonce tři sudičky. A sama Marta k tomu
dodá: „Takovým lidem nikdy se nic zlého nestane. Všechno se ku štěstí obrátí, byť i bylo
sebehůř.“ Tento dávný dílčí máj souvisí s přítomnou „pohádkou máje“, zživotňuje ji
a činí plastičtější.
Temporální faktor zdůrazňuje Mrštík ještě faktorem „materiálním“. Když se totiž
Helenka narodila, v zahradě za myslivnou zasadili jabloň. Když dorůstala, jedla z ní
už ovoce. „…po takovém jablku nikdo nikdy stonat nebude,“ uvědomuje si a zdůrazňuje Helenka.

8 F. X. ŠALDA, Kritické projevy 3, Praha, Melantrich 1950, s. 369.

9 Obšírněji o Mrštíkově vztahu k Puškinovi píše Radegast PAROLEK v monografii Vilém Mrštík a ruská
literatura, Praha, Univerzita Karlova 1964, s. 108–111.
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Helenka je také bytost, kterou často přepadají sny – stane se tak už v 1. kapitole
na ostrovačickém plese, kde usne a zdá se jí o vlastní účasti na muzice v Žebětíně.
Výjevy tohoto druhu přerůstají do onirických scén, jež snící postavy charakterizují.
Helenčiny onirické scény jsou v románě tři – v 1., 7. a 12. kapitole, Ríšova scéna tohoto druhu je pouze jedna – v 10. kapitole. Nepravidelné rozvržení těchto scén znovu
svědčí o impresionistickém zaměření textu (secesní ráz by naopak tíhl k pravidelnosti
a vyrovnanosti).
Také počet snů jednotlivé postavy charakterizuje, zejména pokud jde o jejich
psychické založení. Onirické scény posléze plně harmonují s idylickým charakterem
díla; shodují se už proto, že sny jsou převážně smírného až idylického rázu.
Zmíněné onirické scény jsou v Pohádce máje dále doprovázeny epistolární složkou – Ríšovými dopisy Helence. Jsou dva – Ríša je píše v 9. a 10. kapitole. Každý
z Ríšových listů má přitom jiný charakter – v 9. kapitole krátký, v desáté neobyčejně
rozsáhlý; první dopis je poměrně strohý, kdežto druhý má vznícený ráz. Druhý list
překonává svou stylizací dosavadního Ríšu samotného, takže jeho výsledkem se stává
změna v Helenčině postoji k němu. Tento dopis zcela zvrátí dosavadní vztah mezi
nimi. Přisuzuje-li se v ruské literatuře neobyčejný význam Taťáninu listu Oněginovi,
pak příbuzné postavení v českém kontextu má tento Ríšův dopis adresovaný Helence.
Nezapomínejme, že Mrštík byl nejen Puškinovým ctitelem, ale také jeho překladatelem – mezi časopiseckou a knižní verzí Pohádky máje vydal překlad Puškinovy Pikové
dámy a dalších dvou novel.9
Devátá a desátá kapitola s Ríšovými listy jsou strukturně shodné, neboť se rozpadají
do podkapitol – devátá do dvou a desátá do tří. Obě jsou v tomto směru stavebně
příbuzné s rámujícími kapitolami, v nichž vystupuje abstraktum, tj. s kapitolou 2. a
16. – na rozdíl od nich se kapitoly s epistolární složkou skládají z podkapitol, kdežto
kapitoly s abstraktem jsou celistvé. Tam celistvost, zde stavebná „tříšť“.
Postavení epistolárních kapitol (9. a 10.) v románovém textu není přitom podružné,
neboť tvoří jeho střed (Pohádka máje má osmnáct kapitol). Jde o střed díla, v němž
Ríša musí písemnou formou usilovat o Helenku, poněvadž se cosi změnilo a narušilo.
Epistolární složka je závažná také z hlediska poznávacího, protože teprve z Ríšova
dopisu se čtenář dozví, že Helenčino příjmení zní Ptáčková (v podstatě opět nomen
omen). V časopisecké verzi ve Světozoru se poněkud nesmyslně jmenovala Rundová.
Výskyt epistolární složky v celku díla zjevně není náhodný, neboť přispívá k exponování kapitol. Druhá epistolární složka se totiž vyskytuje v 10. kapitole spolu
s onirickou scénou a právě dvojice těchto stavebných prostředků činí z 10. kapitoly
kapitolu velmi exponovanou. Obdobně je tomu v 7. kapitole, v níž se stýká onirická
scéna s architektonickou korespondencí. Obě tyto kapitoly (7. a 10.) jsou tak kapitoly
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exponované, na něž klade Mrštík zvýšený důraz. Dvojnásobný význam má pak kapitola
10., protože spolu s 9. kapitolou představuje střed díla. Architektonika románového
díla není tedy bezděčná.
Vedle epistolárních, exponovaných a rámujících kapitol zahrnuje Pohádka máje
rovněž kapitolu signifikantní, jíž je tradičně kapitola 13. Ve smyslu tohoto čísla dojde
v této architektonické jednotce k prvním rozkolům mezi Ríšou a Helenkou. Kapitola
končí následujícím výjevem: „Od posledního výstupu vzduch mezi nimi naplněn byl
třaskavinami a stačila jen dost malá jiskra, aby střecha stála v plameni. Jiskra ta padla
a Helenka prchla mu z náručí, rukama se chytila za hlavu, a seč jí síly stačily, utíkala před
ním stinnou chodbičkou pryč z lesa k myslivně.“ Poslední odstavec pak praví o Ríšovi:
„Byl zase sám.“ Ze čtveřice těchto kapitol – epistolárních, exponovaných, rámujících
a jedné signifikantní – je zjevné, že Mrštík byl cílevědomý budovatel románového textu.
Součástí závěrečné kapitoly (18.), přesněji její poslední podkapitoly, je nuptiální
finále, svatební scénka, kde oběma hrdinům žehná Ríšův stařičký strýček. Nuptiální
završení mívá přečasto konvenční ráz, Mrštík jej ale utlumí tím, že celému výjevu dá
vzpomínkový ráz (na tuto událost vzpomíná Helenka v zámeckém parku jednoho
moravského města). Navíc autor dozná, že historie Helenky a Ríši nebyla ničím jiným
než idylou a pohádkou…
Z hlediska morfologického má Vilém Mrštík v širším dobovém slovesném kontextu
své blížence, k nimž patří především Julius Zeyer. Autor Legendy z Erinu byl Mrštíkovi
nepochybně velmi blízký, což dokazuje už jeho stať, kterou zveřejnil v Lumíru krátce
po spisovatelově smrti a později ji zařadil do prvního dílu souboru Moje sny. Není to
obyčejná stať, neboť v uvedení knize zahrnuje rovných padesát stran. Mrštík Zeyera
vysoce oceňuje: „Tak v Zeyerovi zemřel znamenitý básník, typ, jakého v Evropě není.“10
Mrštík především vyzvedává Zeyerovu říši snů: „Život kolem Zeyera, realita věcí se vší
jejich povrchností a codenní ošumělostí Zeyera odpuzovala. Nenáviděl ji. Utíkal před ní
jako před něčím nedokonalým a uchyloval se do nádherných svých snů, které byly dokonalé. Tam vládl jako kníže sám.“11 A na jiném místě: „Se svými sny vytvořil pak pro
věky nám směrodatný, třeba divný, ale krásný a věčně úctyhodný svět.“12
Zeyer stvořil nejen jiný, snový svět, ale sen se mu stal též důležitým tektonickým
prostředkem. Radúz a Mahulena začíná onirickou introdukcí – Radúz se probouzí
z hrůzného snu plného krve.13 Děsivý sen má rovněž stěžejní postava Jana Marii
Plojhara; sen se rozroste do onirické scény, v níž umírajícího protagonistu přepadne a stíhá pesimistický sen o poslední hodině Prahy. Helenčiny a Ríšovy sny jsou
sice někdy rozryvné, zdaleka ale nedosahují hrůznosti onirických scén uvedených
Zeyerových postav.
10 Vilém MRŠTÍK, Moje sny I, Praha, Nakladatelské družstvo Máje, s. a. [1902], s. 343.
11 Tamtéž, s. 345–346.
12 Tamtéž, s. 349.
13 Viz František VŠETIČKA, Celistvost celku, Olomouc, Fontána 2012, s. 22–28.
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Mrštíkova studie o autorovi Ondřeje Černyševa se jmenuje Julius Zeyer a česká
,kritika‘, v němž se neustále vrací ke skutečnosti, že Zeyer nebyl českou literární
kritikou dostatečně doceněn. To Mrštíka vede k úvaze nad přítomným a minulým
stavem naší kritiky. Pokud jde o dřívější stav, shledává v ní jedinou osobnost, která
skýtala naději přerůst ve skutečného kritického činitele: „Věčná škoda Sabiny. To byl
člověk, který za jiných poměrů a v lepším ovzduší, nežli je až dosud to nešťastné naše,
byl by vyrostl v neobyčejnou kritickou osobnost. Fragment literární jeho historie zůstane
provždy zjevem v literatuře naší jediným.“14 Mrštíkova slova jsou neobyčejně prozíravá
a v podstatě jako jediná se ve své době staví po bok odvážné práce Arbesovy. Sabinovo
jméno nepadlo v zeyerovské studii náhodou, neboť autor Oživených hrobů je dalším
tvůrcem, jenž je Mrštíkovi tvaroslovně blízký.
Při výstavbě Pohádky máje nemalou roli hraje kontrastní prostor, locus amoenus,
přírodní kulisa, epistolární složka a signifikantní kapitola. Všech těchto stavebných
prostředků používal také Karel Sabina. Na kontrastním prostoru město–venkov
a dílčím protikladu židovská usedlost – řešínská myslivna založil Sabina svůj román
Blouznění, v němž řešínská myslivna představuje typické locus amoenus. V Hrobníkovi
pak uplatnil Sabina přírodní kulisu v podobě opakující se rozpoutané bouře, během
níž dochází k významným událostem. V románech Na poušti a Morana použil posléze epistolární složky a v signifikantních kapitolách Morany a Blouznění zdůraznil
tragičnost postav a situací. Kontrastní prostor a locus amoenus u Sabiny i u Mrštíka
jsou si značně blízké, jejich přírodní kulisa je však protikladná. Zejména v kontrastním prostoru, přírodní kulise a epistolární složce se Sabina projevuje jako bytostný
romantik; nemalá míra romantismu charakterizuje však rovněž Viléma Mrštíka. Zeyer
pak byl typický novoromantik. Trojúhelník Mrštík–Zeyer–Sabina je svým způsobem
pozoruhodný, pozoruhodnější o to, že jde o příbuzenství morfologické.

František Všetička (* 1932) je literární teoretik, beletrista a překladatel. Jako teoretik se zabývá
poetikou literárních děl, zejména jejich kompoziční výstavbou. Vydal devatenáct odborných
publikací, bibliografie jeho tvorby je obsažena ve sborníku Architektura textu (Praha, Verbum
2012), jenž byl vydán k jeho osmdesátinám.
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Dětský svět v textech Ladislava
Fukse a Bohumila Hrabala
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JOSEF PROKEŠ

O důležitosti poznání světa dětství nepochybuje snad nikdo. Člověk si uvědomuje,
že jeho orientace v životě je nejvýraznější právě v dětství; tam se formuje osobnost ve
všech rovinách, tam je individuum nejpřístupnější výchovným vlivům, tam se utváří
jeho lidství. Jakým způsobem je však možno poznat dětský svět, ten – jak kdesi řekl
Josef Čapek – zvláštní svět ve světě?
Hlavní roli zde jistě hraje věda: její zkoumání reality je podepřeno specifickými
metodami vázanými na již dříve objasněné zákony a principy. Sepětí vědeckého bádání
s těmito postupy znamená ovšem zároveň omezení, neboť tato činnost nemůže vyčerpat skutečnost ve všech jejích modifikacích. Meze vědeckého přístupu nám vystoupí
právě ve vztahu k dětství, jelikož narážíme na neschopnost vědy poznat jedinečné, či
spíše na snahu o vyloučení jedinečného v úsilí o obecnost a univerzálnost. Ve snaze
o komplexní poznání dětského světa (a tudíž i sebe sama) vystupuje proto výrazně
do popření poznávací funkce krásné literatury.
Druhá světová válka a stalinský režim padesátých let vyvolaly v české společnosti
krizi lidské identity, neboť relativně stabilní měřítka lidskosti i morálky se rozkolísala
a literatura – až dosud ústrojně vyrůstající z tradic národního obrození, kdy byla chápána primárně vlastenecky jako služba národu – byla nucena se podrobit ideologickému tlaku a v důsledku toho podlehla deformacím. Oficiální próza byla zahnána do
úzkého prostoru jediné povolené estetické doktríny, současně však nabývala v jistém
smyslu výsadního postavení, jelikož recipienti se stávali mimořádně vnímavými ke
svobodnému či zašifrovanému textu. Privilegovaným prozaickým žánrem byl román,
neboť se předpokládalo, že právě on je schopen postihnout převratný společenský vývoj
v jeho nadosobní společensko-historické podmíněnosti. Jenže proklamované oficiální
velké romány se čtenářsky brzo opotřebovaly pro neživotnou tezovitost zobrazeného
modelu světa a recipienti zvolna začínali upřednostňovat spíše vnitřní perspektivu
pohledu zezdola, esteticky podepřenou jazykem a tvůrčím experimentátorstvím.
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V naznačené situaci nabyl v české próze na aktuálnosti dětský aspekt, již výrazně
sémanticky konstituovaný ve smyslu idylické hlubiny bezpečnosti: právě v dětské
perspektivě, v emocionalitě, imaginaci, fantazii, v bezelstné bezprostřednosti a hravosti nalézali někteří autoři i jejich čtenáři ozvláštňující prizma nazírání skutečnosti
a tolik potřebnou životní ukotvenost.
Dětský aspekt pomáhal rozšiřovat prostor svobodného literárního projevu první
poloviny šedesátých let, vyžadoval si individuální a nezaměnitelný pohled na skutečnost,
a to po stránce obsahové i formální. Imaginární dětský svět se v naší próze ustaloval
jako tolik potřebný protipól dospělého světa dějinných idejí, dodával textům hlubinně
psychologické i filozofické ozvláštnění. Právě v dětském světě, s jeho zaměřením na
antropologické konstanty člověka, se stále více a úspěšněji prosazovala estetická funkce.
Ve formujících se souvislostech české prózy šedesátých let zaujal Ladislav Fuks
kompoziční vynalézavostí a specifičností jazyka i stylu. V opozici proti naší literatuře
předchozího desetiletí, která preferovala jednoznačnost vyznění, usiloval naopak
o víceznačnost, náznakovost, rafinované kupení, větvení a zvrstvování významů,
o zašifrovanost výpovědi a nadčasovost podobenství. Prosadil svoji individualitu
tvůrčí a současně i své lidské já stojící za dílem. Jeho zobrazení patologicky pojatého
dětského světa bylo pro domácí prózu objevné. Fuksův úzkostný dětský svět variací
v bludném kruhu čtenáři přijali za svůj a v jejich recepci nechyběla katarze. Již v prvotině Pan Theodor Mundstock (1963) se objevila dětská postava hocha Šimona, zatím
nijak výrazná. Následujících šest próz souboru Mí černovlasí bratři (1964) už ale
dalo naplno vyznít dětskému světu senzitivního chlapce Michala a jeho židovských
spolužáků; právě dětský aspekt ozvláštnil text emocemi dosud neotupělými a dodal
jednotlivým příběhům uměleckou naléhavost zpětným pohledem zahaleným do nostalgie. Detaily se zde horečnatým vnímáním čtrnáctiletého chlapce hyperbolizovaly
do bizarní fantasmagoričnosti, realita se prolínala se snem, racionalita s absurditou,
druhý a třetí plán textu se zrcadlil v nejrůznějších lomech významu. Do primárního
motivu smutku byla přimíšena úzkost, jaká zahlcuje dětskou psychiku v době, kdy
dítě ještě není schopno postihnout složitou skutečnost vnějšího světa. V povídkách
neprobíhalo nic dramaticky epického, nebyly pointovány ani vystavěny na protikladných pocitech, bezbrannost zde tiše podléhala násilí, dětská družnost a důvěřivost byla
lámána dospělou brutalitou. Vrcholný imaginární obraz svého dětského světa vytvořil
Fuks až v následujícím románu Variace pro temnou strunu (1966), jehož protagonistou byl opět Michal z předchozí knihy. Tam ovšem fungoval pouze jako pojítko mezi
příběhy a transformoval výsledný celek do polohy smutné, bezbranné něhy, kdežto
v románu byl protagonistou v pravém slova smyslu – již zvolená stylová rovina dala
zapomenout na všechno, co stálo mezi ním a čtenářem. Monotematické zaměření na
psychiku dítěte s náznaky rozštěpení osobnosti si pro adekvátní vyjádření úzkosti,
osamocení, nejistoty, pocitů viny a odcizení vynutilo žánr variačně uspořádaného
psychologického románu s víceznačnou interpretací. Hned první větou byli čtenáři
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vtaženi do podivného dětského světa, který zrcadlil realitu zkresleně a vytvářel svébytný umělecký časoprostor s vlastní vnitřní logikou. Prizma dětského pohledu, jemuž
mnohdy unikají souvislosti, které si doplňuje fantazií, umožnilo autorovi transformovat
dějinnou situaci ve vizi, umocněnou zvichřenými průhledy do dětské duše. Reálie se
v románu mísily s halucinacemi, předtuchami, prorockými záblesky budoucích dějů,
konkrétní detaily byly prohněteny s výplody fantazie. Spisovatel pro svého hrdinu
vytvořil konstrukci skutečnosti, snových fantazií a pohádkových představ. Chlapec
vlastně nežil, byl pouze přítomen životu. Kromě skutečných lidí si povídal s plyšovým
medvídkem, s porcelánovou tanečnicí ve vitríně a hlavně s portrétem babičky visícím na zdi. Kromě těchto neživých předmětů ožívaly v jeho představivosti i přeludy,
takže hranice mezi živým a neživým, mezi skutečným a fantaskním byly rozmlženy.
Portrét vídeňské babičky užíval výrazu seelenlos, bez duše, a recepce babičky mohla
být v ozvucích vzdáleně konfrontována s babičkou Boženy Němcové. Autor bohatě
využíval dialogu, imaginárního dialogu a vnitřního monologu, jeho dialogy občas
vytvářely iluzi, že vnitřní monolog pokračuje i v nich jako nepřerušený spodní tón.
Uvolněním nebo posunutím syntaktické stavby a důrazem na určité jazykové prvky
vytvořil spisovatel zvláštní atmosféru polosnu, kde přeludy rostou z reality, jedna
postava je transformována v druhou, vidiny platí a skutečnost je deformovaná. Text
románu neustále kolísal na hranici přímého a přeneseného významu motivů, komplikoval jejich vztahy, a tak vyvolával pochybnost o smyslu výpovědi. Detaily fungovaly
jak samy o sobě, tak ve vzájemném zřetězení, takže v celku díla různě a několikrát
rezonovaly a tak se umocňovaly. Konkrétní motiv byl kontextuálně nasvícen vždy jen
z určitého úhlu, někdy z hlediska jeho věcné platnosti, jindy z hlediska přeneseného
významu, navíc předěl mezi hledisky nebyl vždy jasně vymezen. Často až následný
kontext čtenáře dodatečně upozornil na další možnost výkladu toho kterého detailu,
teprve dodatečně si recipient skládal mozaiku souvislostí, v níž jednotlivé detaily
a motivy rezonovaly zpětnou aktualizací. Kompozice románu v recipientově očekávání
směřovala k tomu, že se dílo uzavře bez výraznějšího konce, pouze jako torzo variací.
Autor však v závěru dal scénou rozhovoru u psychiatra čtenáři možnost uvidět Michala
z odstupu, z pohledu někoho jiného. Sugestivní snová atmosféra textu se v této kapitole
vytratila, když v ní lékař zkoušel hocha převést z jeho vnitřního světa do reálného
světa okolního (napadá nás jistá podobnost se závěrem knihy Williama Goldinga Pán
much, 1954). Jestliže Karol Sidon vytvořil v šedesátých letech nejvýraznější postavu
matky dětského hrdiny, u Ladislava Fukse tomu bylo obdobně s postavou otce: protagonistův vztah k otci je ve Variacích poznamenán oidipovským komplexem a nejspíše
v něm bude ukryto hodně autobiografičnosti. Fuksovy Variace pro temnou strunu
jsou dodnes pro čtenáře básnicky působivými variacemi na odvěké téma dobra a zla
v každém z nás i ve světě kolem. Podobně jako u Franze Kafky jsou knihou o ohrožení
jedince zvnějšku, ale i o jeho vlastním nejasném pocitu viny.
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Protipólem Ladislava Fukse byl v české próze Bohumil Hrabal, autor co do tvůrčího
typu proměnlivý, jehož texty transformovaly dětský svět překvapivým přeskupováním,
zvrstvováním a kontrastností podání. Prostřednictvím jazyka čerpajícího z nejrůznějších stylových vrstev vybudoval svoji umělecky svébytnou a čtenářsky přesvědčivou
imaginární realitu dětství prostou konvence a banality. Již v úvodní povídce jeho regulérní knižní prvotiny (Perlička na dně, 1963) byl dětský motiv vkomponován ve formě
vzpomínek na společné divoké jízdy s otcem na motocyklu. Většina textu zde sestávala
z přímé řeči, čemuž byl přizpůsoben asociativní způsob připojování a navazování vět
i volba výrazů a jejich tvar, hovorová řeč a lidový slang byly napájeny profesní mluvou
i argotem a navazovaly na nejstarší, ještě předliterární tradici orální lidové slovesnosti.
Humorné pojetí dětských vzpomínek těžilo ze situační i akční komiky němých filmových gagů a z překvapivě šokujících kontrastů vyvážených lyričností. Dětský svět
prvních publikovaných knih Bohumila Hrabala nepůsobil nijak kompaktně a mohl být
vnímán jako koláž anekdotických vyprávěnek, avšak jednotlivé průniky do dětství byly
vnitřně propojeny způsobem nazírání skutečnosti a osobitou výstavbou imaginárního
dětského světa, výstavbou zdůvodněnou filozoficky i literárně. Lze v nich kupř. zřetelně
rozpoznat vliv dadaismu, který proti symbolistické dokonalosti postavil kaleidoskop
střípků hry životních náhod, rodících se z dětské naivity a smyslu pro nesmysl. Zde je
jeden ze zdrojů Hrabalových slovesných koláží a montáží, vyňatých z běžného sledu
vnímání a seskupených v novou souvislost, mísící zavržené a pokleslé hodnoty s těmi
oficiálně uznávanými. K neotřelé novosti Hrabalova obrazu dětství přispívala skutečnost, že dokázal nalézt poezii a štěstí i tam, kde konvenční pohled viděl jen ubohost
a ponížení, kupř. v dětských postavách cikáňat a „harantů z periferie“. I u Hrabala
byl dětský svět komplementárně propojen se světem starých lidí, občas ovšem autor
– patrně aby setřel případné sentimentální konotace – zatížil dětské motivy i motivy
starých lidí nebývalou brutalitou v intencích mimo jakoukoli pozemskou mravnost,
mimo emoční kategorie smíchu či pláče. Častěji byly ovšem jeho dětské motivy odlehčeně groteskní a jarmarečně barevné, ozvláštněné autorovou dispozicí k vizuální
výstavbě imaginárního dětského světa. Překvapivá a šokující spontánnost dětství
byla však citlivě vyvažována lyrickým soucítěním, byť přímo nevysloveným. Dětské
postavy nebyly psychologicky odstíněny a pitoreskní scénky jejich eskapád mohly
být recipovány jako naivně živelné a současně i artistně tragické, jako jakési literární
endorfiny, neurotransmitery do poetického světa dětské životní euforie. Konvenční
čtenářská recepce tak byla destruována a namísto celistvé skutečnosti dětského světa
musela vystačit s jeho sebeironickou zkratkou (Hrabalův přístup připomínal v lecčem
Evelyna Waugha). Domníváme se, že právě v imaginativním dětském světě specifické
logiky, jehož šílenosti vyvažují mechanismus našich pravidelných životů, právě ve světě
dětské hry, která se dovede spontánně radovat z nenadálých podnětů, z provokujících
setkání chlapečka s packardem, právě zde může spočívat prapočátek autorovy osobité
poetiky, právě tady se Hrabal protíná s principem hry Ladislava Klímy. Hrabal navíc
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do pojetí literární tvorby jako hry vložil svoje stále jakoby dětské okouzlení světem,
přesvědčení o jeho nezcizitelné kráse, dětskou zamilovanost do bizarnosti života i dětskou hrůzu z něj. Na tomto fundamentu si pak vybudoval svoji teorii umělého osudu
jako poetické umocnění autobiografických zážitků. Obraz dětského světa Bohumila
Hrabala postupně nabýval celistvosti až v letech sedmdesátých, ale od samého počátku
se oprostil od pouhé přízemní reality a pobýval v básnivé nadskutečnosti svobodného
a umělecky svébytného prozaického textu.
Společným jmenovatelem byla snaha obou autorů vytvářet dětský svět bez předem
stanovených výsledků zpochybněného světa dospělých a skrze perspektivu dětství
spíše pronikat k vlastní identitě, k osobité sebereflexi, která vidí vše ve vyhraněných
dimenzích a navíc může vyslovit soud nad dospělou skutečností, soud pro svou bezelstnost neúprosný.
Obraz dětského světa české prózy šedesátých let oproti předchozímu tradičnímu
nazírání poněkud potemněl. Kořeny jeho trýznivého a úzkostného akcentu je možno
spatřovat filozoficky ve vlivu tehdy módního existencialismu, sociálně-společensky
pak v období války a deformací předchozího desetiletí. Sama 60. léta s sebou ovšem
nesla nijak úsměvnou destrukci jednoznačně pojímané ideologie nepravých pravd
a estetické doktríny bezproblémově šťastné budoucnosti a vnucovaného kolektivismu.
Skutečnost tedy byla podrobena bolestným analýzám nazíraným z hlediska osamoceného jedince, falešná objektivita racionálního poznání byla nahrazena nazíráním
spíše emotivním, fantazijním, tedy takovým, jaké je příznačné právě pro dětský aspekt.
Úsilí o uměleckou specifičnost a odstíněnost jazyka i stylu, o kompoziční vynalézavost při výstavbě imaginárního osobitého dětského světa vedlo autory ke zvýraznění
tvůrčího JÁ stojícího za dílem.
Diskurs dětského světa zkoumaného období byl polysémický a oslovoval široké spektrum recipientů. Intertextuálně překračoval hranice mezi jednotlivými texty domácími
i zahraničními, jeho předmětný obsah byl spíše otevřený. Vytvářené a v konfrontaci
různě vnímané paralelní dětské světy české prózy umožňovaly tolik potřebnou katarzi
a pospolu vytvářely čistý, sebezáchovný svět naděje dosud neposkvrněné.
Archetyp dětství člověka, komplementární k archetypu lidského stáří a recipovaný
často s konotacemi v rozpětí od sentimentu po magii, se ve světové i domácí próze prosazoval zvolna, v „přílivových vlnách“ souvisejících se situací společenskou i duchovní,
a jistého relativního vrcholu u nás dosáhl právě v šedesátých letech minulého století.
Dětský svět literatury jako mýtus transformovaný ve slovesný tvar má ovšem
stále značnou sémantickou potenci, která nevyvanula a i v současné české próze je
nepominutelná, neboť není fenoménem protikladným dospělosti, ale spíše dospělost
scelujícím.
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Fuks, L.: Pan Theodor Mundstock. Československý spisovatel, Praha 1963.
Fuks, L.: Mí černovlasí bratři. Československý spisovatel, Praha 1964.
Fuks, L.: Variace pro temnou strunu. Československý spisovatel, Praha 1966.
Fuks, L.: Příběh kriminálního rady. Československý spisovatel, Praha 1971.
Hrabal, B.: Perlička na dně. Československý spisovatel, Praha 1963.
Hrabal, B.: Pábitelé. Mladá fronta, Praha 1964.
Hrabal, B.: Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Československý spisovatel, Praha 1964.
Hrabal, B.: Ostře sledované vlaky. Československý spisovatel, Praha 1965.
Hrabal, B.: Morytáty a legendy. Československý spisovatel, Praha 1968.

Autorský medailon Josefa Prokeše viz s. 72.
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Sarkastický nominalismus
Románové eseje Milana Kundery

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

Když Paul de Man v roce 1972 na stránkách časopisu New Literary History souhrnně
komentoval příchozí příspěvky Michaela Riffaterra, Stanleyho Fishe, Georga Steinera, Seymoura Chatmana a Henryka Markiewicze, které vymezovaly zvláštní povahu
literárního díla, vytkl jim, že místo objevování něčeho nového pouze polemizují mezi
sebou a každý text říká cosi jiného – např. Riffaterrův článek hájí nadčasovou neměnnost literatury, kdežto Fishova výpověď naopak poukazuje na relativitu hodnocení,
jež probíhá podle měřítek stanovených „společenstvím interpretů“.1 Belgický dekonstrukcionista se ale sám dopouští dalšího zkreslení: obecně umělecké otázky převádí
do roviny rétoriky, specifický „literární“ jazyk zaměňuje s jazykem vůbec. Postavení
našeho Já ve smyslu hlavního subjektu a řídícího centra výpovědi – tvrdí – totiž
mizí tehdy, kdy dostává jazykovou podobu. V roli čtenářů se pak setkáváme nikoliv
s empirickým referentem, nýbrž s Já jako metaforou metafory nebo figurou figury…2
Takové uvažování oprávněně odmítá Edwars Balcerzan. Polský básník „lingvista“, překladatel a teoretik literární komunikace se nejen obává, abychom se nezřekli
vlastního předmětu literárněvědného zkoumání. Ještě více mu leží na srdci námitky
dekontrukcionistů vůči (rádoby) dichotomickému myšlení strukturalistů, fenomenologů nebo zastánců recepční estetiky. Na přesvědčivých příkladech připomíná, jak se
postupně rozvíjelo myšlení o dynamické a mnohovrstevnaté znakovosti literatury, a to
v řadě přechodných fází nebo významových variant (estetická funkce, norma a hodnota – Mukařovský; tři rozměry znaku – Morris; čtyři vrstvy díla – Ingarden; sedm
stylů recepce – Głowiński apod.). Kromě toho se podle jeho mínění v moderní době
obrací pozornost literární vědy k přechodnému pásu tzv. paraliteratury – k hybridním
formám a sémantické rozkolísanosti běžné jazykové praxe, a to v podobě neuměleckých,
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1 Pracujeme s polskou verzí článku – de MAN, Paul. Literatura i język. Komentarz. Přeložil Michał
Rusinek. Twórczość 2006, č. l., s. 80–89.
2 Autor své pojetí rétoriky podrobněji rozvádí v souboru studií – de MAN, Paul. Alegorie czytania.
Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta. Kraków: Universitas 2004.

3 BALCERZAN, Edward. Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 362–365.
4 KUNDERA, Milan. Život je jinde. Brno: Atlantis 2016; Při dataci vzniku české verze a okolností
zahraničních vydání objasněných v autorově ediční poznámce dáváme přednost datu uvedenému –
oficiálně – se souhlasem Milana Kundery (viz rok v závorce za titulem).
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napodobivých, naivních či spontánních vyprávění, životopisů, rozhovorů, dopisů,
deníků a memoárů, nemluvě o mísení slova s různými druhy umění, zneužívaných
ideologicky a nábožensky v manipulativních „výkladech světa“. V této souvislosti –
apeluje Balcerzan – měli bychom více rozlišovat, kdy jsou prvky tzv. paraliteratury
využívány v beletrii a kdy se rozcházejí se specializovanými jazyky současné vědy.
Zatímco přechodné pásmo v rámci beletristických postupů obnažuje mnohá úskalí
komunikace mezi lidmi, vědecká terminologie nebo šířeji vědecký diskurz, mají-li
dostát původní funkci, usilují o jednoznačnost a posilují roli logických argumentů.3
Právě zřetel k uměleckému využití tzv. paraliteratury by mohl být – obrazně řečeno – jedním z klíčů otevírající vstup do sféry jazykové sebereflexe v prózách Milana
Kudery. K tomuto účelu postačí, jestliže znovu zalistujeme v knihách z období, kdy
spisovatel dosavadní tvorbu výrazně posunul ke své nové esejistické poetice. Hned
první prózu ze zmíněného období – Život je jinde (1973)4 – autor zahajuje pro vyprávění a uvažování tohoto díla sympatickou scénou, kdy matka budoucího básníka
Jaromila vybírá jednu ze tří odpovědí, jak byl syn počat, a rozhoduje se podle toho,
co ve „vnitřním monologu“ (pokud vůbec jde o takovou polohu výpovědi) lépe zní
a co má v možné formulaci (pro sebe, pro veřejnost?) hodnotící přesah. Ve snaze vykročit ze světa přízemnosti – jak se jí dosavadní život jeví – rozhoduje se pro řešení,
které se příliš neliší od barvotiskových představ masové kultury: místo lavičky ve
večerním parku nebo okamžiku ve vypůjčeném bytě si zvolí dopoledne v romantické
krajině kousek za Prahou – scenérii dne a jasu, prostoru k rozletu. Pokud čtenář čeká
tradiční nepřímou charakteristiku postav ukotvenou ve výrazně individualizovaném
jednání nebo v psychologické introspekci, dostává se mu jiného zážitku. Vystupující
osoba se podřizuje líbivé formulaci, ocitá se ve vleku vlastního sebehodnocení. Láska
se mění v sebeklam, následující pocit odcizení s manželem falešně chápe coby důsledek mateřské role – oddání se dítěti tělem i duší. Iluzorní sebehodnocení spojené
s neporozuměním mnohoznačným pojmům „láska“, „nenávist“, „věrnost“, „zrada“,
„rozlet“ nebo „pád“ se záhy přenáší od matky do životního příběhu syna Jaromila,
a to tím spíše, že dítě ještě nevnímá podstatu „básnění“ a s matčinou podporou uvěří,
že rýmovánky typu „Služka Anka je jako laňka“ prozrazují jeho literární talent. A jak
přichází čas „mládí“ komunistického režimu, propojuje se sebeklam dospívajícího
mladíka s vírou ve stranickou lyriku, s „duchovostí“ potlačující jménem „třídního
boje“ přirozenou sexuální zkušenost – opravdu „život je jinde“.
Čtenářův zřetel ke zrádným slovům, falešným idiomům nebo myšlenkovým zkratům ve větách Kundera posiluje tím, jak nechává od počátku samotného autorského
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vypravěče – či přesněji esejistického komentátora – neustále zasahovat do textu. Zprvu
jen nenápadně vytlačuje přímou řeč postav přechodnou polopřímou řečí a nevlastní
přímou řečí, ale vzápětí dává hlavní slovo „médiu“ přítomnému všude a vždycky
alespoň v pozadí, v jakémsi referujícím odstupu, tak jako v jedné z úvodních pasáží
o přípravách svatby:
„[…] Dojemné konce vzpour! Nejdřív se vzbouřila proti rodičům ve jménu mladého
inženýra, a pak se k rodičům utekla o pomoc proti němu. A rodiče nezklamali; sešli se
s ním, promluvili mu do duše a inženýr, pochopiv patrně, že není úniku, přivolil k honosné svatbě […]“5

V témže prvním dílu (už ve 4. kapitole) si ale komentátor neodpustí, aby nezdůraznil roli tvůrce celého textu. Všechny komentáře, ať v podobě charakteristiky
postav, popisu situace, vysvětlování souvislostí anebo kladení otázek, totiž vyvěrají
ze samotné podstaty eseje, který rozkrývá význam pojmenování (fenoménu) podle
měnícího se kontextu, třeba „mateřské lásky“ vnímané v Jaromilově školní třídě podle
měřítka „přirozeného odcizení“, řečeno skromněji – podle chlapečkovi zhýčkanosti:
„Ne, ne, buďte bez obav, vůbec nechceme opakovat tisíckrát vyprávěný příběh o bohatém
synáčkovi, který se protiví chudým spolužákům; vždyť ve třídě byli i chlapci ze zámožnějších rodin než on […].
Skoro se ostýcháme říci: Nebylo to bohatství, byla to láska jeho maminky. Ta láska zanechávala stopy na všem […].
Mateřská láska vyrývá na čela chlapečků cejch, který odpuzuje přízeň kamarádů […].“6
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Kunderovi během všudypřítomného komentování postav, situací, prostoru a času
pomáhá dvojí směřování jazyka a zvláště jazykové praxe v rámci tzv. paraliteratury.
Na jedné straně rozvíjí topizační styl, kdy se kolokviální zjednodušení dají využít
k aforismům nebo bonmotům a kdy politické slogany přímo vybízejí k zobecňujícím
toposům typu „planeta nezkušenosti“, „dobové tance“ nebo „lyrický věk“. Na druhé
straně Kundera zařazuje formulační klišé do mnohoznačné roviny a rozporuplné obsahy ve stylu symbolizačním využívá k historickým paralelám. V 16. kapitole třetího
oddílu např. čteme:
„[…] Lavice v prostorné třídě jsou odsunuty ke stěnám a na podlaze se válejí štětce, na
které několik studentů vysoké politické školy kreslí hesla pro májový průvod. Jaromil, který
je autorem a redaktorem hesel, stojí nad nimi a dívá se do zápisníku.

5 Tamtéž, s. 12
6 Tamtéž, s. 29.
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Ale co to? Zmýlili jsme se v letopočtech? Diktuje kreslícím kolegům právě ta hesla, která
před chviličkou četl vypískaný starý vědec na chodbách vzbouřené Sorbonny. Nikoli,
nezmýlili jsme se; hesla, jež Jaromil dává psát na transparenty, jsou přesně ta, kterými
o dvacet let později popsali pařížští studenti zdi Sorbonny, zdi Nanterre, zdi Censier.
Sen je skutečnost, přikazuje psát na jeden z transparentů; a na další: Buďte realisté, chtějte
nemožné; a vedle: Nařizujeme permanentní štěstí; a dále: Dosti kostelů (to heslo se mu
zvlášť líbí, skládá se ze dvou slov a zamítá dvě tisíciletí dějin) a další heslo: Žádnou svobodu nepřátelům svobody! a další: Obrazotvornost k moci a dál: Smrt vlažným! a ještě:
Revoluci do politiky, do rodiny, do lásky […].“7

Na Kunderově uplatňování vševládného komentáře provázejícího projevy tzv.
paraliteratury se v zásadě nic nemění ani ve druhé próze – ve Valčíku na rozloučenou
(1976).8 Ovšem – k jistému posunu tu dochází, jenže ve fabulaci, kde spisovatel těží
z vlastní zkušenosti dramatika, omezuje počet vystupujících postav – s výjimkou
epizodních aktérů – na osm (trumpetistu Klímu, jeho ženu, zdravotní sestru Růženu,
Čechoameričana Bertlefa, Růženina nápadníka Františka, doktora Škrétu, odjíždějícího
Jakuba a jeho schovanku Olgu), dramaticky zhuštěný děj nechává proběhnout během
pěti dnů a kromě reminiscencí umísťuje jednotlivé zvraty v mezilidských vztazích
do jednoho prostředí: lázeňského maloměsta majícího léčit tělo i duši. Nicméně autor scénicky zobrazené zvraty v mezilidských vztazích – podobně jako v předchozí
próze – ostentativně podřizuje esejistickému médiu. Nikde se netají svým záměrem
postavy a situace „aranžovat“ tak, aby pokaždé znamenaly zkoušku zjednodušených
přirovnání, útěšlivých formulací, neřku-li líbivých sloganů, jimiž postavy hodnotí
samy sebe a utíkají se do iluzí. Tak jako když si populární trumpetista (v komentáři
charakterizovaný coby úspěšný milovník žen) neví rady se situací, kdy zdravotní
sestru Růženu přivedl do jiného stavu a chce ji přemluvit k potratu, ale pomáhá si
„šlechetnějším“ sebehodnocením – zamilovaností do vlastní ženy Kamily:

7 Tamtéž, s. 203.
8 Citujeme podle edice Atlantisu: KUNDERA, Milan. Valčík na rozloučenou. Brno: Atlantis 1997.
9 Tamtéž, s. 25.
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Kundera „aranžuje“ reflexe postav tak, aby nejen na sebe navazovaly, nýbrž zrcadlily se v sobě navzájem a aby vyvstávaly před námi podle komentátorova plánu. Proto
jsou formulace postav až nadsazeně interpretativní. Např. během návštěvy u bohatého
světoběžníka a zkušeného bonvivána Bertlefa trumpetista místo rady slyší „výklad“:

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

„[…] a on v té napjaté nataženosti těla (připomínala mu vždycky strunu, říkal jí, že má
‚duši struny‘) uviděl náhle v jediném mžiku celou její esenci. Ano, občas se mu stávalo (byly
to zázračné momenty), že náhle v jediném jejím gestu či pohybu, jako by zahlédl celou
historii jejího těla i duše. Byly to chvíle jakéhosi absolutního jasnozření, ale i absolutního
dojetí; tato žena ho totiž milovala, ještě když nic neznamenal […].“9
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„[…] Přílišná láska k vaší ženě není vyvažujícím protipólem vaší bezcitnosti, nýbrž jejím
zdrojem. Jelikož vaše žena je pro vás vším, jsou pro vás všechny ostatní ženy ničím, anebo
jinak řečeno, jsou pro vás děvkami. Ale to je velké rouhání a velká neúcta k tvorům, jež
stvořil Bůh. Milý příteli, tento druh lásky je kacířstvím […].“10

Podobně se postavy a situace podřizují komentátorově plánu, kdy zobrazují
všudypřítomné působení „náhody“ – někdy směšné, jindy tragické. Ne všechno se
dá vysvětlit racionálně, jako důsledek nedorozumění nebo sebeklamu. Záleží přece
také na celé škále citů nebo na intuitivním „zření“. Právě vědomí toho, jak se věci
vymykají „běžnému pořádku“, poskytuje esejistickému komentátorovi příležitost
překvapivě střídat topizační styl se stylem symbolizačním a díky významovému napětí
mezi topizací a symbolizací zabarvit text až sarkasticky. Ostatně co máme říci na to,
jestliže se právě Růžena, podle esejistových slov nerozumějící ironii, stane nechtěnou
obětí Jakubovy tablety – jedu nerozpoznatelného od uklidňujícího prášku? Anebo
jak máme rozumět Jakubovu podlehnutí sexuálně „atraktivní“ schovance, čteme-li
esejistovu charakteristiku:
„[…] jako by se jeho vzrušení odbývalo v někom jiném, daleko, mimo jeho duši, jako by
byl vzrušen bez vlastní účasti a jakoby tiše pohrdal tímto vzrušením. Jeho duše byla daleko
od jeho těla a byla plna myšlenek na jed v cizí kabelce. Jen s lítostí brala na vědomí, jak
se tělo slepě a bezohledně žene za svými nicotnými zájmy […].“11

Do třetice se zastavme u prózy Kniha smíchu a zapomnění (1978).12 Teprve v tomto
díle po létech „učednických“ Kundera rozvíjí esejistické interpretování tzv. paraliteratury
naplno a oba své styly – topizační i symbolizační – dovádí až do brilantní polohy. Jako
kdyby se spisovatel na konci přechodného období definitivně rozhodl pro cestu, kterou
se vydá v celé následující tvorbě, osvobodil se od beletristických pravidel a stanovil si
pro sebe „pravidla“ nová. Poprvé Kundera v 6. kapitole šestého – předposledního dílu
(Taminina smrt) obrací čtenářovu pozornost k samotné kompozici prózy a nechává
nás nahlédnout do vlastní dílny:
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-------------

„[…] Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako
jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné
situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu.

10 Tamtéž, s. 34.
11 Tamtéž, s. 178.
12 Opíráme se o české vydání – KUNDERA, Milan. Kniha smíchu a zapomnění. Brno: Atlantis 2017.

K ontemplum
Je to román o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to román pro Taminu.
Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy jsou variací
jejího příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle […].“13

Jenže máme brát Kunderovo „teoretické“ sebeinterpretování použité kompozice
vážně? Zcela určitě ne. Podobně jako ne zdůvodnění v 11. kapitole stejného dílu, proč
je Tamina na ostrově dětí, proč si ji prozaik představuje právě tam: „Je to snad proto,
že v den, kdy mi tatínek umíral, slyšel jsem znít veselé písně zpívané dětskými hlasy?“14
Nevěřme doslova ani autorovu žertovnému pohrávání si s autobiografií, když v předešlém pátém dílu (Lítost) zavádí nezkušeného studenta mezi přední představitele české
poezie a činí tak se zřejmou znalostí portrétovaných umělců, ale i v rámci poetiky
„vyprávění s klíčem“ (můžeme třeba hádat, kdo je Goethe, který třicátnici Kristýnu,
manželku řezníka z malého města, učiní ve věnování na celou stránku „královnou“§.
A analogicky nevěřme ve třetím dílu (Andělé) spisovatelovým poznámkám o André
Bretonovi zastávajícím se surrealisty Záviše Kalandry, zatímco jiný avantgardista
Paul Eluard souhlasí s vykonstruovaným soudním procesem, anebo že se pisatel
kamarádil s levicovými intelektuály „pražského jara“ Šabatou a Hüblem, když bydlel
v Bartolomějské ulici, kterou kráčely dějiny. Odpověď na otázku, jak máme rozumět
gombrowiczovsky laděnému obrazu svého Já – zcizujícímu efektu z pomezí fikce
a Pravdy, jednou fikce a Pravdy umělecké, podruhé tzv. paraliterární, najdeme už
v úvodních pasážích 1. dílu (Ztracené dopisy).
Od okamžiku, kdy nám esejista sděluje něco z dějin v duchu topizačního stylu
tak, abychom se ztotožnili s magickou myšlenkovou zkratkou, zbarvuje výpověď
anekdoticky a míří k efektní pointě:

13 Tamtéž, s. 177.
14 Tamtéž, s. 185.
15 Tamtéž, s. 11.
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Jakmile se však esejista rozhodne shodně se symbolizačním stylem před magickou
zkratkou bránit a nahrazuje ji gnostickou skepsí, náhle paměť dějin v osobním podání
zakolísá, anekdoty jsou zastupovány nanejvýše aforismy a bonmoty, a to ještě s cílem
poodhalit významové rozpory obsažené ve zdánlivě jasné referenci slova (pojmu,
názvu) k označované skutečnosti. Např. když se v 1. díle intelektuál Mirek pokouší
u své někdejší milé Zdeny, v mládí horlivé stalinistky, najít „ztracené dopisy“, aby
ho politicky nekompromitovaly, esejista se cítí být povinován průzračné vysvětlení

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

„[…] O čtyři roky později Clementise obžalovali ze zrady a pověsili. Propagační oddělení
ho okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i ze všech fotografií. Od té doby stojí už Gottwald
na balkoně sám. Tam, kde býval Clementis, je jen prázdná zeď paláce. Z Clementise zbyla
jen čepice na Gottwaldově hlavě.“15
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(Mirek miloval nehezkou dívku ne z kariérismu, ale protože si na krásné spolužačky
netroufal) sémanticky analyzovat ve složitějším kontextu:
„[…] Když po novém příchodu Rusů odmítl odvolat své názory, vyhnali ho z místa
a obklopili fízly. Nezlomilo ho to. Byl zamilován do svého osudu a zdálo se mu, že i jeho
pochod ke zkáze je vznešený a krásný.
Rozumějte mi dobře, neřekl jsem, že byl zamilován sám do sebe, nýbrž do svého osudu.
To jsou dvě docela rozdílné věci. Jeho život jako by se osamostatnil a měl najednou své
docela vlastní zájmy, které nebyly totožné s Mirkovými. Tomu říkám, že se život promění
v osud. Osud nemínil ani hnout prstem pro Mirka (pro jeho štěstí, bezpečí, dobrou náladu
a zdraví), zato Mirek je připraven udělat všechno pro svůj osud (pro jeho velikost, jasnost,
krásu, styl a srozumitelný smysl). Cítí se odpověden za svůj osud, ale jeho osud se necítí
odpověden za něho.“16

Kundera jako esejista se nespokojuje pouze s několikerým přístupem k fenoménu „zapomínání“ v rámci dějinné paměti. Přitahuje ho – jak to ukazuje hned 2. díl
(Maminka) – rovněž ryze soukromé pojetí času v rámci rodinných vztahů. Jestliže se,
podle magického působení, mohou myšlenkové zkraty u snachy dnes jevit jako náhlé,
pozvání staré ženy k návštěvě u nich doma pak působí jako jistá lítost – „Vzhlížela
tehdy k tchyni jako dítě k dospělému, zatímco nyní se role vyměnily: Markéta je dospělá a maminka se jí zdá z té velké vzdálenosti malá a bezbranná jak dítě“,17 pak podle
logiky gnostické skepse do jasné perspektivy „změny úhlu pohledu“ musí vstoupit
několik významových rozporů, např. že zhoršení zraku stárnoucího člověka může
znamenat i něco jiného a může souviset s hierarchií hodnot, kdy „soukromé“ trvá,
kdežto historické míjí:
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-------------

„[…] Ale ta vada zraku jako by vyjadřovala něco podstatnějšího: co pro ně bylo veliké,
pro ni bylo malé, co pro ně byly patníky, pro ni byly domy […]. Mám-li být přesný, tenhle
rys nebyl na ní tak docela nový. Jenže kdysi je rozhořčoval. Tak například jednou obsadily
jejich zemi přes noc tanky sousední země […]. Byl srpen a na jejich zahrádce právě zrály
hrušky […]. Všichni myslí na tanky, a ty myslíš na hrušky, vyčítali jí […].“18

V souvislostech dvou stylů se také rodí dvojí smích: smích „vnější“ a smích „vnitřní“. První představuje důsledek esejistova i našeho nadhledu, kterým společně měříme zdánlivě snadno rozpoznatelné konflikty, a proto se opájíme potěšující magií
slova. Naopak druhý typ smíchu přináší s sebou rozpaky, nejistotu a nemalou dávku
sebeironie: náš nadhled je silně individualizovaný a závislý na schopnosti přiznat si
možnost několikeré interpretace slova, jak to vyplývá z gnoze.
16 Tamtéž, s. 19–20
17 Tamtéž, s. 37.
18 Tamtéž, s. 39.

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

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

Díky Balcerzanovu konceptu tzv. paraliteratury si výrazněji uvědomujeme, co
Kundera tušil už v sedmdesátých letech a co vyvozoval nejen ze zkušeností s československým režimem po 2. světové válce nebo z nových poznatků týkajících se západoevropské kultury, ale co rozpoznal v jedné z nejcitlivějších vrstev jazykové praxe
obecně: nahrazujeme-li kritickou gnozi pouze novým názvoslovím, ocitáme se na
prahu životního omylu. O autorově velikosti svědčí fakt, že z rozporuplné jazykové
praxe nevylučuje ani sám sebe.

Setkání

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

Setkání
---------------------

Setkání

-------------------------
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Veškerá poezie světa bude
přežívat už jen v básních
Rozhovor s Jakubem Řehákem vedl Aleš Misař

Verše Jakuba Řeháka (* 1978) jste mohli číst v rubrice Textáž. Jeho jakoby s filmovým
páskem ubíhající obraznost sice může budit dojem, že básně „sype z rukávu“, ale sám
vám ukáže, že cesta k básni může být mnohem delší. Mimo to udržuje střídmou frekvenci jednu knihu za čtyři roky. Letos mu to vychází – v pořadí čtvrtá sbírka se snad
ukáže s jarem a v následujících řádcích nám ji také přiblíží… Ačkoli jsem přesvědčen, že
poezie by měla mluvit nejvíce sama za sebe bez nějakých sebeobhajob či žalob, v Jakubu
Řehákovi jsem našel přemýšlivého autora, který se s ní potýká, obcuje s ní plodně i jinak
než veršem – esejisticky. V následujícím rozhovoru, který ochotně a pohotově Partonymě
poskytl, se podělí o své náhledy na poezii nejen jako na fenomén an sich, ale i na její
postavení ve společnosti i v životě člověka.
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Otázka po vzorech je trochu klišé. Ale zeptám se jinak: máte nějaké básníky, ke
kterým se s oblibou vracíte a nepřestávají Vás inspirovat?
Jsou básníci, ke kterým se stále vracím, a je pro mě životně důležité být v jejich přítomnosti. Z českých básníků jsou to Vítězslav Nezval a Konstantin Biebl. Třeba v nové
sbírce Obyvatelé najde čtenář básně „Horký stát“ a „Týden v životě muže a ženy“, které
se Nezvalem a Bieblem nechaly znovu okouzlit. Myslím, že oba mne budou fascinovat
celý život. K literatuře jako výchozímu bodu své poezie se odkazuji poměrně dost
často. Víc asi než k životní zkušenosti. Někomu to přijde jako nedostatek autenticity,
ale já myslím, že zkušenost a vlastně i skutečnost sama se v básni proměňuje v něco
jiného. V novou, vyšší skutečnost, v novou entitu, v níž platí jiná pravidla než v životě.
Ostatně každý básník by měl číst texty jiných básníků. Tím se udržuje v tom zvláštním
druhu myšlení, kterým poezie bezpochyby je.

S etkání
Vaše obrazotvornost mi nejvíce připomíná hry surrealistů. Cítíte se s nimi nějak
těsněji spjat?
K surrealismu se hlásím jako k základnímu východisku, ale pravověrný surrealista
nejsem. Kupodivu už zmíněná nová sbírka je věnována nejen ženě-múze, ale také
surrealismu. Je to trochu divné, ale vyjadřuje to můj vztah k němu. S nadsázkou říkám, že surrealismus je pro mne mýtus o Proserpině. Ta vždy na jaro opustí podsvětí
a vrací se na zem. I u mě to tak je. I já se k surrealismu cyklicky vracím a vždy se mi
nasvítí z jiného úhlu. Vždy je pro mě důležitý jiný jeho akcent. Myslím si nakonec,
že máme v Čechách obrovské štěstí, které plyne z toho, že se zde objevil Vratislav
Effenberger. Ten surrealismu vdechl svým důrazem na obludnost reality úplně nový
život. Nikde jinde, snad s výjimkou belgických nebo možná rumunských surrealistů,
k takovému životodárnému přehodnocení surrealismu nedošlo. České surrealistické
myšlení i projevy jsou zkrátka stále podnětné a živé.
Editujete antologii Nejlepší české básně. Máte už nějaký klíč, dle kterého spolehlivě
rozpoznáte „dobrou“ báseň?
Ten přítomný čas není asi úplně na místě. K druhému svazku Nejlepších básní jsem
pouze napsal závěrečný esej a vybíral básně, které jsem pak poskytl arbitrovi Miloslavu Topinkovi. A jestli mám klíč? Básně zkrátka posuzuji podle toho, co se mně
samotnému líbí, co se mnou rezonuje. Není podle mně možné vybírat básně podle
neosobních, „objektivních“ kritérií, jak se někteří jiní editoři ročenky pokoušeli naznačit. To je úplný nesmysl. Báseň musí umět vytvořit novou skutečnost, která vrhá
odlesky na naši realitu. Musí mít také jistou jazykovou úroveň a vynalézavost. A já
jako čtenář potom musím cítit, že ve mně proběhla látková výměna, která změnila
můj dosavadní pohled na okolní svět nebo alespoň prožitek okamžiku. Nepreferuji
příliš básně jazykově expresivní, jak je tady v kraji zvykem. Mám raději texty jazykově
chladnější, subtilnější, ale o to obraznější. V každé básni hledám ztracenou část sama
sebe, ale většinou najdu kohosi jiného, „cizího“, kdo mne obohatí.

113

Toto slovo bych nepoužil a nikoho bych s ním nečastoval. Byla to Jana Sieberová, která
kdysi v Psím víně napsala článek „Zdechl už hruškovský mainstream?“ A vidíte, Petr
Hruška na scéně stále zůstává, ale kdepak je konec slečně Sieberové? Nejznámější čeští
básníci jsou v tuto chvíli, myslím, opravdu asi tři: Ivan Wernisch, Petr Hruška a Karel
Šiktanc. To jsou autoři, které znají i čtenáři mimo užší okruh zájemců o poezii. Ale
ani jeden z nich není žádný „střední proud“, všichni tři jsou dost osobití a výrazní. To,
jestli tyto autory čteme a máme rádi, je potom jiná věc. Například básníci, ke kterým
vzhlížím, stáli vždy na okraji. Třeba právě všichni autoři druhé vlny surrealismu nebo
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Mohl byste v poezii dnes něco označit za mainstream?
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post-surrealismu. Už zmíněný Effenberger, Zbyněk Havlíček, Karel Šebek, Petr Král,
Stanislav Dvorský nebo třeba Roman Erben a Prokop Voskovec.
Jako jeden ze spouštěčů inspirace jste uvedl chůzi. Můžeme Vás považovat za
„pražského chodce 21. století“?
Nevyznávám chůzi nějak programově. Ale je pravda, že teprve při povlovné procházce
městem můžete zahlédnout něco z tajného prostoru města: proluky, otevřená okna
suterénních bytů, vnitrobloky, zvláštní průchody mezi parky, klikatá koryta městských
říček. Někdy také ulice bez přítomnosti lidí, jenom s úlevnou prázdnotou, ve které se
dá snít. Například Praha je město, které si zachovává krásu a jisté tajemství jen v těchto
zákoutích a ve skrytých přechodech mezi nimi. Historická Praha byla rozprodána,
vybydlena, pronajata. Ve svém centru přišla o duši, která se odstěhovala do Nuslí,
Michle, Vršovic a dalších dříve okrajových čtvrtí. Bydlím na křižovatce těchto čtvrtí,
a tam ještě lze najít mnoho překvapivého. Třeba schody z parku Folimanka, které
prudce stoupají k městským hradbám, abyste potom vstoupili do zahrady Ztracenka, kde nepotkáte živou duši a jen sledujete, jak se listí chvěje na trávě a chodnících.
Navíc jsou ženy, které tajný prostor města dokáží svým viděním vždy otevřít dalším
bytostem. Múza, která inspirovala celou sbírku Obyvatelé, mi vždy dokázala něco
pozoruhodného ve městě odhalit. Třeba způsob, jakým popraskalo sklo okna, kolem
kterého jsme právě procházeli. Nejraději mám, když se mi Praha promění na okamžik
v záhadné zahraniční město. Procházím Karlínem a říkám si, že to může být newyorská
čtvrť Bensonhurst. Jindy zhlédnete v horkém dni kostel Srdce Páně na náměstí Jiřího
z Poděbrad a máte na chvíli pocit, že se nacházíte v Rio De Janeiru.
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Kam rád cestujete?
Cestuji nerad a cestování doslova nenávidím. Zvlášť dnes cestování pozbylo jakoukoliv poezii a je jen přehlídkou sociálního statusu. K čemu turisté navštěvují všechny ty destinace? Žádná proměna v jejich srdcích stejně nenastane. Pouze převezou
svůj exkrement z jednoho konce světa na druhý. Vezměte si, jak se masově rozšířily
tzv. cestovatelské přednášky, kdy šprýmaři ukazují fotky, kde všude byli, a jakési
platónské stíny se na ně během přednášky dívají. Neznám nic absurdnějšího. Myslím,
že turismus je vrcholným projevem maloměšťáctví dnešní doby. Na druhou stranu se
pozoruhodně vytrácí schopnost si číst a vzdálenou zemi si třeba jen představovat. Při
četbě získáte víc, než když se někam přesunete osobně. Získá víc vaše duše. Většina
lidí stejně nic nepochopí, když dorazí na dané místo. Jejich smyslové a citové orgány
jsou uzavřeny stejně jako před tím. Nicméně i přes tento svůj postoj jsem dosud četl
dvakrát v cizích zemích – v Německu a v Portugalsku.

S etkání
A přece: shledáváte nějaké rozdíly v přístupu k poezii a básníkům u nás a v zahraničí?
Například v mnichovském Lyrikkabinetu je vše skvěle zorganizované. Je to místo, které
navštívili téměř všichni básníci světa. Máte pocit, že na poezii tam chodí stejný typ
lidí jako u nás třeba do divadla nebo na operu. Takže cítíte luxus dobrého zacházení.
Zároveň jsem měl trochu pocit, že si milí pořadatelé nebyli úplně jisti, že v Čechách
umíme jíst příborem. Mimochodem: o německých básnících si myslím, že jsou až
maniakálně posedlí zkušeností s nacismem a jeho destrukcí jazyka. Zdá se mi, že cítí
povinnost tento jazyk obnovit. Tudíž je v jejich poezii cosi voluntaristického. K obraznosti Němci zrovna velkou důvěru nemají a myslím si, že ani moc netuší, co si pod
ní představit. Ne náhodou jsou nejvíc obrazní básníci německé poezie – Rilke, Trakl
i Celan – spojeni se slovanskou kulturou a její lyričností. Zároveň bych ale zdůraznil,
že obrazností nemyslím vytváření metafor, ale ustanovení básnického obrazu, který
metaforický být vůbec nemusí, ale vytváří novou skutečnost.
Čím je pro vás poezie? Pokuste se to shrnout. Líčí vám někdy takové pasti, jaké jste
Vy kladl Brigitě ve své druhé sbírce?
Poezie je pro mě smysl bytí. Nedovedl bych si svůj život už představit bez její přítomnosti. Věřím jí hodně, ale to neznamená, že bych zároveň nebyl někdy skeptický vůči
jejím možnostem. Poezie toho bohužel v běžném lidském životě mnoho nezmění. Ale
někdy se do tohoto života dokáže přelít a způsobit v něm určitý pohyb. Někdy z básně
tryská taková energie, že nás ponoukne nejen jinak vnímat, ale i jinak jednat. To jsou
vzácné okamžiky. Pak je tu ale i poezie sama o sobě, která přebývá uvnitř skutečnosti
samé, a pokud jsme na ni naladěni, můžeme na okamžik protrhnout tu slupku běžného světa. Zažít extázi nad tím, jak nic není na svém obvyklém místě a jak se pod
našima rukama a očima všechno proměňuje. Stačí udělat malé gesto a tím posunout
okolní svět jinam: třeba přemístit slánky a příbory na stole v restauraci do nového
překvapivého obrazce. Ale většinou je potřeba mít k této žité poezii bytost, s níž ji
můžete sdílet, jinak to moc nefunguje. Když ale tvoříme báseň na papíře, musíme si
být vědomi určitých formálních zákonitostí, specifik a mechanismů poezie, tam už
žádný život dosáhnout nemůže. Báseň se dělá ze slov a tím je všechno dáno.
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Kupříkladu přízrak Brigity, který se proměnil ve sbírku Past na Brigitu, v dávných
počátcích existoval jako padesátistránková novela plná nočního dobrodružství, tak
trochu ve stylu Aurélie Gerarda de Nervala. Nicméně píšete-li a čtete-li poezii, nemůžete obcovat s prózou. Zatímco prozaik své věty rozvíjí v posloupnosti, tak aby
na sebe pokud možno logicky navazovaly, básník pracuje s elektrickým výbojem,
s veršem, který náhle vyšlehne odkudsi z temnoty a je náhle přítomen. Mezi verši
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Pokoušel jste se někdy o prózu?
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nemusí být žádná logická posloupnost, a přesto mají blíž ke skutečnosti než veškerá
próza. Lidské vnímání a lidský způsob řeči se víc blíží poezii než próze. Poezie, to
je simultánní myšlení, kdy všechno běží naráz a vaším úkolem je svést všechny ty
čtyřproudé dálnice v hlavě do jednoho útvaru, kterým je báseň. Pierre Reverdy řekl,
že „Básník myslí v nespojitých kusech, v oddělených idejích, v obrazech. […] Klade
vedle sebe a nanejvýš nýtuje rozdílné části díla.“
V jakém rozpoložení nejraději zapisujete své básně? Vedete si nějaký příruční
notýsek, nebo spoléháte spíše na elektroniku?
Píšu na starém notebooku u psacího stolu. Někdy píšu u okna vestoje. Dříve jsem psával
v noci, v posledních dvou letech hlavně ráno před odchodem do zaměstnání. Pokud
si dělám poznámky například během jízdy v městské hromadné dopravě, tak potom
pouze do textového editoru v „chytrém“ mobilu. Kdysi jsem nosíval malé zápisníky
se čtverečkovaným papírem. Tam jsem si psal vlastní náčrtky, opisoval básně, které
si mi líbily, nebo si do nich vlepoval portréty žen, které mne uhranuly. Ale teď už
všechno píši elektronicky. Píši rychle, ale potom velmi dlouho edituji. Nebo dlouho
čekám, než se objeví ten správný směr.
Jak dlouhou cestu u Vás obvykle musí báseň urazit od výšlehu inspirace k otištění?
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Každá báseň má krom prvotní jiskry, také poměrně povlovnou architektonickou
výstavbu. To ale neznamená, že by v mém případě šlo o bůhvíjak precizní budovy.
Důležité je, abych v básni rozvinul ten prvotní impuls a aby hotová báseň byla tomu
prvopočátečnímu zjevení pravá. Někdy se to povede, někdy ne. Nad většinou básní
strávím mnoho měsíců a někdy i let, než mohou spatřit světlo světa. To je moje metoda.
Snažím se přijít na to, co je pravá podoba té které básně. Někdy se po dlouhé cestě
vrátím k úplně prvním variantám, jindy se text promění k nepoznání. Výjimkou byly
první dvě části básnické skladby „Yellow Umbrella Opens a Chaotic Season“ z Pasti
na Brigitu. Ty jsem napsal velmi rychle a mnoho už na nich neměnil. Ale to se stane
jen párkrát za život. Druhou výjimkou je cyklus otištěný zde v Partonymě – „Veliký
žalozpěv mé temnoty“. Ten byl rovněž napsán velmi rychle. Pouze jsem jej lehce
vyhladil a ponechal tak, jak je. Má pro mne jistou hodnotu, jistou náladu, kterou
jsem chtěl zachovat. Nicméně básně z připravované sbírky prošly většinou dlouhým
vývojem před tím, než byly otištěny časopisecky.
Studoval jste původně Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně. Režisérem jste se
nakonec nestal, ale nabízí se otázka, jestli se někdy světy filmu a poezie mohou
protínat. A mimo jiné – odráží se něco z filmových přístupů ve Vaší tvorbě?
Myslím, že už moc ne. Rád si vzpomínám na filmy, které jsem kdysi viděl, rád v nich
někdy ještě žiji. Ostatně dost podstatná poema z Obyvatel se jmenuje „Mimo film

S etkání
aneb budoucnost počká“ a je věnována kinu, filmu i spolužákům nejen z filmové školy.
Zdá se mi, že heroická doba kinematografie je už asi definitivně pryč. Doba, kdy jste
film mohli vidět jen a jen v kině. Mohli jste pocítit kolektivní zážitek, který v jakémsi
lucidním stavu vědomí ten váš soukromý ještě znásobil. Tato doba je nenávratně pryč
a s ní i cosi jedinečného. Nezatracuji vůbec další platformy filmové distribuce, jako
jsou VOD filmy atd. Sám je využívám. Byl jsem šťastný, že jsem si před časem mohl
stáhnout všechny filmy, o kterých jsem před tím jenom snil. Ale z kina už poezie
zmizela. Ostatně zdá se mi, že ze současného života nakonec důsledně mizí všechno,
co ještě obsahuje poezii. Svět i lidé jsou čím dál ošklivější. Všichni chodí v příšerných
péřových bundách, všichni se stěhují do příšerných bytů, které dnes architekti navrhují. Nicméně: ze světa poezie mizí, ale poezie v básních stále existuje. Jen se musí
vůči současné úpadkové epoše ošklivosti vyhranit. Sám bych rád ve svých básních
ukázal současnému světu jinou alternativu skutečnosti než tu, která nás dnes a denně
obklopuje.
Kdysi žhavá diskuse o angažované poezii už dávno dohořela, ale přesto: jak vnímáte postavení poezie v současné české literatuře a obecně může plnit nějakou
společenskou úlohu?

Zatím jsem tolik esejů nenapsal, ale ty nejpodstatnější jsem věnoval vždy konkrétním
básníkům nebo dílům. Právě Vítězslavu Nezvalovi a jeho záhadné básni „Diabolo“
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Jak si vybíráte témata pro své eseje, kterým se také věnujete? Nenese to v sobě jisté
záludnosti, když básník píše o jiných básnících?

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

V poslední době promýšlím důležité téma, ale ještě se mi jej nepodařilo uspokojivě
zformulovat. V kostce řečeno: dnešní doba nahrává čím dál větší virtualitě – neskutečnosti. Lidé ztrácejí schopnost vnímat plně skutečnost. Žijí ve virtuálním světě a ten,
který je fyzicky oklopuje, vnímají čím dál míň. V poezii je rovněž cosi virtuálního.
Rozvíjí se totiž na plátně našeho já, naší mysli. Nicméně poezie zesiluje schopnost být
vnímavý ke skutečnosti, právě tím, že ji v básni přetváří. V tom vidím velkou úlohu
poezie. Ta je v Čechách z hlediska literárního provozu spíš okrajová záležitost. Ale
tím, že na ní není upřeno tolik světla reflektorů, může se rozvíjet přirozeněji a po
svém. Žádný z básníků nemusí toužit po tom, aby napsal bestseller. To je osvobozující. Nakonec Josif Brodskij řekl, že zatímco jazyk úřednických spisů zahyne, jazyk
Puškinův bude žít mnohem déle. Společenská úloha poezie spočívá v tom, že uchovává
a zároveň vytváří neutilitární jazyk, který je nabitý energií i jistou nepominutelnou
citlivostí. Takový jazyk potom zůstává živý i pro další generace. Zatímco jazyk médií
a úřadů je vždy matný a nekonkrétní, jazyk poezie je konkrétní téměř vždy. A tím
nám uchová mnohem víc než jakákoli oficiální řeč. To, co přežije, bude bezpochyby
Nezvalův jazyk než kterýkoli jiný současný.
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nebo Petru Královi a jeho dvěma sbírkám Den a Svědek stmívání. Nedávno jsem
dopsal dlouhý a pro mne velice podstatný esej o poezii Pierra Reverdyho, který
snad vyjde v revue Souvislosti. Téma si vybírám prostě. Některá poezie mne zkrátka
přitahuje natolik, že mám potřebu o ní něco napsat, něco si pro sebe zformulovat,
nechat se zasáhnout ohněm, který některé básně v sobě trvale zažehují. Je navíc velmi
úlevné, když píšete o poezii jiného autora. Jste v kontaktu s poezií a zároveň můžete
na chvíli opustit vlastní svět. A navíc se mi při ponoru do díla toho kterého básníka
lépe vyslovují obecné teze. Nejsem zrovna typ na psaní manifestů, obecné závěry se
přede mnou zjevují zřetelněji, když mají zkrátka vztah ke konkrétní básni nebo ke
konkrétnímu autorovi.
Byl jste někdy členem nějakého spolku nebo přímo básnické skupiny?
Kdysi jsem se úzce stýkal s básnickou skupinou Fantasiá a její členové Adam Borzič,
Kamil Bouška a Petr Řehák mi jako básnici i lidé byli nejblíže. Myslím, že jsem se
chvíli považoval za „neoficiálního“ čtvrtého člena skupiny. Byla to krásná doba, ale
už je pryč. Všechno v životě dosáhne jistého kulminačního bodu, a pak už zbývá jen
entropie, rozklad, ale i následná postupná obnova. To je krásný název jedné povídky
Richarda Weinera. Je to věčný koloběh. Neustále se proměňujete, neustále se stáváte
jiným člověkem, abyste posléze zjistil, že jste nakonec pořád stejný.

To si pamatuji velice dobře. Žil jsem tehdy v Olomouci a už psal své první vážně myšlené básně. Bylo mi kolem pětadvaceti let. Olomouc na mne působila jako maketa,
atrapa, jako „swiftovská a juráčkovská“ Laputa vznášející se volně v nočním prostoru. Místo, kde ulice jsou úzké a tramvajové dráty leží tak nízko, že se tam nedá žít.
Vzpomínal jsem na Prahu, kde jsem před tím bydlel, a strašně se mi po ní stýskalo.
Po jejích širokých ulicích, anonymitě i po pocitu, že dobrodružství může vypuknout
za nejbližším domovním rohem. Jednoho dne jsem se rozhodl, že pokud se nemám
v Olomouci utrápit, musím se vrátit do Prahy. Nejen proto abych tam žil, ale také
proto, abych se tam stal básníkem, který poezii bude věnovat všechen svůj myslitelný
čas a život. Tak se i stalo a já to považuji za to nejpodstatnější rozhodnutí ve svém
životě. Ve chvíli, kdy jsem to učinil, život mi začal dávat najevo, že se nacházím na
správné cestě. V Praze jsem hned objevil knihu Léon-Paula Fargua Prostory, která mi
ukázala v celé plnosti, čím vším poezie může být. Od té doby se snažím po té cestě jít.
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Pamatujete se na nějaký iniciační moment, který rozhodl o tom, že se stanete
básníkem?

Autorský medailon Jakuba Řeháka viz s. 21.

S etkání

Dokud nedojde v místní večerce
instantní kafe
Rozhovor s lektorem tvůrčího psaní Reném Nekudou
vedl JIří Studený

Zatím poslední tvoje kniha nese název Příběhostroj a v její anotaci se píše, že
je určená pro děti a jejich rodiče i prarodiče. Proč právě takové zaměření? A co
konkrétně tě k sepsání této bohatě ilustrované publikace inspirovalo?
Mise Příběhostroje je zaměřená na vznik domácích rodinných příběhů. Mám pocit,
že vzájemné sdílení, byť třeba šílených a neuvěřitelných vyprávěček, je něco, co
dokáže prohlubovat vztahy a obecně zlepšit mezilidskou komunikaci. Někdo mi
říkal, že hraní si s Příběhostrojem v dětství je lepší než potom psychiatr ve čtyřiceti.
A to se mi moc líbilo, neboť to opravdu souzní s tím, proč jsem knihu napsal. A co
mě k ní inspirovalo? Samozřejmě že osobní zkušenost. Když jsem byl malý, tak jsme
si s babičkou při cestách do zahrádkářské kolonie často vyprávěli příběhy. A do této
chvíle to ve mně rezonuje.
Psal sis něco jako dítě? Zůstaly v tobě alespoň některé čtenářské zážitky z té doby
uloženy? Vzpomínáš na ně…, nebo z nich dokonce nějakým způsobem vycházíš?
Moc nepsal, ale rozhodně jsem byl vášnivý vypravěč a čtenář. Počítal jsem a četl jsem
ještě před nástupem do první třídy, takže Malého prince jsem měl přelouskaného
s předstihem. A na základní a střední škole jsem byl potom šíleným fantasy fanouškem.
(smích)

V anotacích tvých seminářů a dílen dominuje práce s příběhem. Zdůrazňuješ
to ostatně opakovaně i ve všech rozhovorech, které jsi zatím poskytl. Na jedné
straně třeba francouzský filosof Paul Ricoeur považuje osobní příběh za základ
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Přiznám se, že jsem se v ní přestal orientovat – zejména v té české. V tomto směru
pořád nedám dopustit na úplné klasiky typu Pána prstenů nebo Zaklínače.

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

Jak se ti z tohoto pohledu líbí současná fantasy literatura, pořád tě baví ji číst? Co si
myslíš o dnešní kvantitativně ohromující produkci právě na tomto žánrovém poli?
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existenciální sebestálosti, na straně druhé libanonsko-americký esejista Nassim
Nicholas Taleb upozorňuje na riziko podlehnutí narativním stereotypům, které
omezují naši zkušenost a vedou k mylným předpovědím, mimo jiné ve vědě a ekonomice. Nerozpakuje se dokonce mluvit o narrative fallacy, tedy narativním klamu.
Jaké je tvoje vlastní pojetí příběhovosti?
Teď, co řeknu, ber prosím s malou rezervou, protože deset let nedělám nic jiného,
než že zkoumám příběhy. Prostě jsem dospěl k tomu, že příběh je natolik zásadní
myšlenkový model nás lidí, že ho považuji za prvopočátek mnoha našich činů a akcí.
Ne-li všech, ale nechci být ultimátní…
Víme, že čerstvě narozené dítě ještě před tím, než se naučí mluvit, myslí v příběhu.
Tudíž je příběh něco, co dokáže působit celoplanetárně, protože není vázaný na
konkrétní jazyk. Dobrým příkladem jsou třeba Avengers nebo reklamy Coca-coly.
Rozhodně příběh není jenom umění. V mém pojetí je dokonce práce s příběhem
v umění až druhořadá věc, primárně totiž pracujeme s příběhem v běžné konverzaci
a třeba i ve vzpomínkách. Naše mysl strukturuje vzpomínky jako příběhy. Jinak ano,
vnitřní struktury příběhů mohou být omezující. Každopádně mi přijde fascinující
pojmenování těchto struktur a následná práce s nimi. Téhle části mého bádání se
pořád nemůžu nabažit. (smích)
Mluvíš o bádání a já si pod tím představuju nějakou formu teoretické, alespoň
mírně akademicky zaměřené práce. Baví tě teoretizovat tímhle způsobem, nebo
máš na mysli nějakou jinou formu? Bádat se také dá tak, že spontánně hledáme
klíčové body své vlastní, v tomto případě tvůrčí zkušenosti, a pak se je snažíme
zobecňovat… Jak to vidíš?

120

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

To jsi řekl moc hezky. Ano, zaměřil jsem se na teorii, a ano, myslím, že by se to dalo
popsat jako „mírně akademické“. Snažím se soustředit se na co nejvíce objektivní
prvky – například jsem několik let hledal průsečíky u struktury příběhů, které působí
celosvětově, což jsou zejména klasická díla typu Pýcha a předsudek nebo zmíněné
hollywoodské filmy. Našel jsem jich zatím šestnáct a vejdou se do všech možných
žánrů. Zatím tomu říkám Příběhové DNA a přijde mi fascinující, že příběhy, které jsou
funkční napříč kulturami a jazyky, odolávají časovému rozpadu a vykazují totožné
prvky, byť jsou oblečeny do různých atmosfér, světů i témat.
Dobře, budu trošku monotónní, ale není to omezující dívat se pořád na svět očima
předem daných narativních forem, byť poměrně pestrých? Co když je tím času
vzdorujícím DNA prostě imaginace, slovy literárního antropologa Wolfganga Isera
potřeba fikce jako alternativy k aktuálnímu světu? Vliv tradice může být jenom
nadčasový tlak…

S etkání
Potřeba fikce je pro lidi samozřejmá – jinak by nemohl fungovat třeba ekonomický
systém nebo státy, což jsou prostě jen imaginární světy, kterým všichni věříme a respektujeme je. Do jisté míry to platí i pro jakékoliv náboženství. A jestli jsou tyto struktury
omezující, to je něco, co mě osobně nikdy nepřišlo. Celoživotně jsme svázaní limity
různého typu. A již dávno jsem přišel na to, že pro většinou lidí – byť si to mnoho
z nás nepřipouští – jsou omezení naopak osvobozující, zejména v rámci kreativního
procesu. Například když nabídnu svým studentům úkol s volným zadáním, mnohdy
vznikají podobné texty. Když je naopak zadáním svážu, výstupy jsou maximálně
odlišné. Čili se na šablony a limity koukám spíš z pozitivního úhlu pohledu.
Zájemci o tvůrčí psaní se s tebou mohou setkat také jako s editorem, za hodně
povedenou považuji v tomto směru knížku Povídky z druhé ruky. Různou měrou
zkušení autoři se v ní recyklačně vyrovnávají s některými z nejslavnějších příběhů
české a světové literatury. Jak se díváš na častou výtku, že tvůrčí psaní parazituje
na etablované, štiplavě řečeno skutečné literatuře? Nemáš strach z lehkomyslné
inflace a devalvace všudypřítomných slov?
Děkuji za pochvalu, mám z toho radost. Hele, já v žádném případě s tvůrčím psaním
nesoutěžím s tzv. „skutečnou literaturou“. A myslím si, že tato „skutečná literatura“
by neměla soupeřit s tvůrčím psaní, neboť by výhledově prohrála. Pro mě je to zcela
přirozený obor, který se například v Americe vyučuje na vysokých školách již téměř
sto let. Tvůrčí psaní je součástí literatury a basta.
Tyhle sbírky povídek, které jsi zmiňoval, jsou pro mě strašně důležité. Nejen proto,
že dokládají funkčnost oboru, ale zejména i proto, že tím dlouhodobě dokumentuju
české amatérské spisovatele. Vždyť těch knih je už dost, každý rok jedna přibývá
a vždycky mají autoři velkou volnost, takže můžu zaznamenávat otisk a vývoj jejich
psaní. Málokdy pracuju s člověkem, který chce být autorem z povolání. A to, že někdo
vydá jednu knihu se svým životním tématem – zase například zpracování rodinné
historie – mi nepřijde pro literaturu ani pro knižní trh devalvující. Naopak to na
mne působí jako klasické naplnění fungování literatury ve smyslu sdílení životních
zkušeností a reflektování současnosti.

Kromě tebe působí ve veřejném kreativním prostoru, konkrétně v kultuře tvůrčího
psaní, jak tuto oblast ve svých studiích nazývá Přemysl Krejčík, relativně dost učitelů
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No ano! Přesně to jsem chtěl říct – literatura je jen jedna a tvůrčí psaní je její součástí.
To je ten důvod, proč bych obojí nerad odlišoval.

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

Rozumím, přesto… není literatura jenom jedna? Proč by se měl autor, jehož kniha
se octne na knižním trhu, a někdo si ji dokonce přečte, považovat za amatéra?
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a lektorů psaní, za všechny jmenujme třeba i autorsky pilnou Markétu Dočekalovou. Zajímáš se o jejich práci, vnímáš je jako konkurenci, setkáváš se s nimi někdy?
Občas se s někým dalším potkám, například nedávno jsem strávil na jedné konferenci
den právě s Markétou Dočekalovou a za mě to bylo moc fajn. Považuju za obohacující
slyšet různé přístupy k tomuto oboru. Víš, mě nebaví zkoumat základy tvůrčího psaní,
které dokonale popisuje anglo-americký systém. Snažím se v tom najít svoji osobitost
a náš obor dál rozvíjet. Chápu, že v českém prostředí se musí jít od začátku a nějak
ten pojem tvůrčí psaní ukotvit, ale já se dlouhodobě snažím dokazovat – a říkám to
ve většině rozhovorů –, že tvůrčí psaní je společensky přínosný obor, já se snažím
ukazovat jak a pak ten zavedený systém výuky z Ameriky trochu „ohýbám“ pro české zájemce. Nicméně po téměř deseti letech praxe jsem vymyslel spoustu vlastních
cvičení – metodik, chceš-li – a definoval po svém pojmy jako zápletka, motivace
postav apod. Takto vzniklý systém je potom jako celek funkční a lehce „předatelný“.
Že snad nekecám, dokazují nejen dotazníky zpětné vazby, ale i knihy, které se svými
kurzisty vydávám. A taky si vedu relativně podrobné statistiky, kterými prošlo již více
než 4000 lidí – a to myslím nikdo jiný v ČR nemá nebo nedělá.
Když dovolíš, promluvím teď chvíli o sobě. Stále více mě láká spojení tvůrčího psaní
a motivace, sebereflektivní psaní za hranicí literatury, jakkoliv často prostřednictvím
jejích forem. Co si o tom myslíš, máš s motivačním psaním nějakou zkušenost?
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Myslíš tím terapeutické psaní? Mnoho lidí přichází do kurzu s představou „vypisování
se“ ze svých životních traumat. Pro mě je to za hranou lektora tvůrčího psaní, byť
samozřejmě tento princip je funkční a zcela platný – viz třeba deníky. Ale na to jsou
jiní odborníci. I když se tedy s někým od tohoto typu psaní „odpícháváme“, pak se
vždy dostaneme k psaní, které myslí na čtenáře. A takový druh psaní už vyžaduje
nadhled a odstup nejenom od svých literárních výkonů, ale i od vlastního života a ega.
Nemyslím terapeutické psaní, na to bych si ani já nikdy netroufnul, to by měla být
součást vysloveně odborně založené arteterapie, souhlasím. Řekl bych, že hodně
populární i na tvých webových platformách jsou různě zaměřené seznamy, tvořivá
práce se seznamy. Ale nejenom různé druhy seznamů představují motivační psaní
ve smyslu spontánní, otevřené sebereflexe na základě předem daných forem, které
nelimitují, nýbrž podněcují, přesně jak jsi to pojmenoval. Další podoba motivačního
psaní se týká strukturovaných úvah na konkrétní témata, dramatických dialogů
z běžného života, alternativního přepisování částí osobní historie, psaní v inverzních
rolích, muži za ženy a naopak, zaměstnanci v pozici šéfa… Osobně na tomto poli
vidím obrovské možnosti. Děláš něco z toho, zdá se ti to zajímavé?
No jéje, tyhle principy jsou pro pochopení psaní nesmírně důležité. Občas zadám
kurzistům úkol, aby jako někdo jiný, úplně vymyšlený, odpověděli na reálný inzerát

S etkání
z internetové seznamky. A ano, na tomto cvičení se hodně pozná – kdo dokáže opustit
reálný svět, zdali umí poodstoupit od sebe sama a psát jako někdo další… a třeba
i psát za druhé pohlaví, jak říkáš ty. Je to jeden ze základních testů, kdy poznám
hodně z nastavení jednotlivých účastníků. Někdy k tomu opravdu stačí takovéto malé
blbůstky. (smích)
To chápu, opustit reálný svět, psát jako někdo další…, ale co když jsou to ve skutečnosti
jenom odlišné, skryté stránky nás samotných, které se díky psaní dostaly na povrch?
Odkud podle tebe přichází inspirace?
Vážně moc rád bych znal tenhle vzorec. Nevím, jak by podobná rovnice vyšla, nicméně tuším její ingredience. Jsou to v různém poměru životní zkušenosti, schopnost
pozorovat vnější i vnitřní svět autora, vliv okolí a pravá mozková hemisféra. Rád
používám pojem „múza“, ale taky rád říkám, že schopnost přinášet nápady se dá
trénovat, například pravidelným psaním.
Ještě by mě znovu zajímalo, jakým způsobem ve svých kurzech zacházíš s představou,
že máme myslet na čtenáře? Také mě zaujal požadavek nadhledu a odstupu od vlastního života a ega, tedy co je pro tebe ego a jak se dá od něj odstupovat? Považuješ
psaní za určitý druh meditace?
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Trochu jsi mi utekl z otázky, co je pro tebe ego. Nebo to myslíš tak, že psaní s egem
je prostě psaní egoistické, kdy se autor soustředí výhradně na sebe, pouze na svoje
potřeby a nebere ohled na to, jakým způsobem reálně probíhá knižní proces, jak
jsi to nazval? Náš dálkový rozhovor vzniká v době, kdy pobýváš ve Vietnamu, kde

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

Je spousta autorů, kteří byli nebo jsou zahledění sami do sebe. Vlastně je mi bytostně
odporné přistupovat ke psaní stylem „on si to beztak alespoň někdo přečte“ nebo „když
to nekupují, tak jsou hloupí, protože nerozpoznali génia, mně je to šumák“. Jakmile
se člověk zapojuje do řádného knižního procesu, nabaluje se na něj spousta dalších
profesí, jejichž příslušníci živí své rodiny – grafik, redaktor, korektor, distributor, tiskař,
sazeč, knihkupec, nakladatel a mnoho dalších. Neříkám, že je nutné vždy tlačit na pilu
a lpět na nálepce „bestseller“, to ne. Ale když chci vydat knihu, měl bych se snažit,
aby si našla své čtenáře a nebyla pro ostatní ztrátová. A myslet na čtenáře je důležité
také proto, abych rozpoznal opravdový úspěch dané knihy – když nevím, pro koho
je můj příběh určen, jak mohu zjistit, zdali je úspěšný? Jestliže tedy vydávám knihu
pro děti a děti ji milují, je to bezesporu skvělé. Ale pokud vydávám knihu humornou
a nikdo se při jejím čtení nesměje, asi jsem spíš neuspěl. Znovu si, prosím, všimni, že
se tu nebavím o prodejnosti, ale o oslovení cílového čtenáře. A tohle málokdo dokáže.
Alespoň pokud jde o vzorek lidí, se kterými se potkávám ve svých kurzech.
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kromě jiného také medituješ, jestli jsem tě správně pochopil. Takže znovu, dá se
psaní podle tvého názoru považovat za jistý druh meditace?
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Ano, myslel jsem tím, že psaní je egoistické, když autor nemyslí na čtenáře, a přesto
se „veze“ na práci ostatních profesí nutných k tomu, aby jeho kniha vůbec vyšla. Jinak
psaní může být určitě druhem meditace. Ale zase, pokud se tu nebavíme o nějakých
uměleckých experimentech, pak vždycky musí přijít „racio“ a v revizích se potom
logicky přesouvají celé kusy textu, odlepuje se neživé textové maso a přepisuje se
a přepisuje a přepisuje, dokud nedojde v místní večerce instatní kafe. Sladit tedy
meditaci a řemeslo může být někdy hodně obtížné… (smích)

MgA. René Nekuda vystudoval Literární akademii v Praze, několik let pracoval jako novinář,
píše povídky a divadelní hry, cestuje po světě a o svých cestách také přednáší. Od roku 2011 profesionálně vyučuje tvůrčí psaní. Je vítězem první tištěné reality show (časopis Nový prostor,
2005), na svém kontě má několik drobných literárních ocenění a svoji tvůrčí energii realizuje
v mnoha veřejných projektech (moderování, režie/dramaturgie pořadů či jako herec). Dále
si vede svůj internetový medailonek RenéNEKUDA.cz spojený s blogem (nejen) o kreativitě
a tvůrčím psaní. Studoval mimo jiné u Daniely Fischerové, Petra Šabacha, Radky Denemarkové, Arnošta Goldflama, Ivony Březinové ad. V roce 2013 absolvoval přátelské školení výuky
tvůrčího psaní na Chapman university v Los Angeles, USA. René Nekuda je součástí European
Association of Creative Writing Programmes (EACWP), jeho studenti úspěšně vydávají knihy
a někteří jsou i jinak zapojeni do chodu českého kulturního života.
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3x Minifejeton

---------------------------PETR POSLEDNÍ

Slon a polská otázka
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Během sledování polské televize se nestačím divit. Naposledy na prvním i druhém
programu propírali předsedu senátu. Prý jako primář ve Štětíně bral od pacientů
úplatky. Ve skutečnosti novináři sloužící vládě dostali za úkol nenechat na senátu, kde
má opozice většinu, jedinou niť suchou. Jindy zase vidím sousedního prezidenta, jak
podepisuje ve Spojených státech jakousi smlouvu. Trump sedí pohodlně za stolem,
hlava severních sousedů stojí a podává s hlubokou úklonou Američanovi důležitou
listinu, jako kdyby o něco prosil. Pak si za týden polský europoslanec v televizi stěžuje,
že bruselská komise odmítá spravedlivou reformu soudnictví. Vždyť, vážení posluchači, celý resort čistíme od komunistů! Jinak řečeno: Poláci se musí chovat odlišně.
Třeba proti všem zvyklostem, které respektuje civilizovaný svět.
Nutkání odlišit se včera podlehla i Olga Tokarczuková. Před slavnostním převzetím Nobelovy ceny asi spěchala ke krejčové a pořád telefonovala svým agentům. Na
přípravu svého projevu neměla čas. První odstavce, slyším, napsala zajímavě – jako
rozhovor s maminkou, když čekala v jejím břiše. Jak může maminka po mně toužit,
když ještě nejsem na světě? Pokud někdo po někom touží, tak ta vysněná už je! Další
dlouhé stránky hodinu trvajícího proslovu Tokarczuková rychle odbývá. Místo aby
vysvětlila, jak se má název Něžný vypravěč k Hrabalovu Něžnému barbarovi, vypočítává
všechny možné problémy naší planety. Polští modernisté pro takovou konfrontaci se
světem vymysleli metaforu – slon a polská otázka.

Poslední

slovo

Arabáši na pochodu
Nerad debatuji s muzikanty o politice, zvlášť během přestávky mezi hraním. Onehdy
mě kolega zaskočil otázkou, proč držíme smutek za člověka, který polovinu Teplic
prodal Arabům. Milý přítel zapomněl, že Alžířané nebo Syřané jezdívali do těchto
lázní už za minulého režimu a pomocí cizí měny drželi město nad vodou. Kupodivu
řeč nepřišla na Karlovy Vary, kde stranické papaláše vystřídali ruští zbohatlíci a dnes
přispívají k tomu, aby staré budovy svítily novotou. Kamarád se tomu vyhnul. Zřejmě
proto, že jeho otec dělával okresního tajemníka Svazu československo-sovětského
přátelství. Naposledy jsem s jednou pražskou kapelou strávil dva dny v Karlových
Varech koncem sedmdesátých let. Vrtalo nám hlavou, jak se místní občané připravují
na filmový festival. Kdy míní z řeky protékající městem vytáhnout otlučené hrnce?
Atmosféru českých lázní všeho druhu, panující za totality, přímo modelově vystihl
Milan Kundera ve svých románech. Nejprve v díle Život je jinde, později v Nesnesitelné
lehkosti bytí. Hosté přijíždějí léčit si – ve dne i v noci – neduhy těla i duše, ale domácím
nepřinášejí štěstí. Přestože lékaři i sestry navazují přelétavé známosti, marně bojují
s vlastní osamělostí, více po něčem pouze touží, než aby „to něco“ dokázali prosadit,
když ne dnes, tak alespoň zítra. Nejlépe by bylo, kdyby lázně nechali za sebou. Ovšem
milý přítel Kunderu nečte. Proč taky? Přednost dává sociálním sítím. Tam se mluví
bez obalu. A všechno, namouduši, sedí jako ulité.
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Kyperského Turka Vamika Volkana, emeritního profesora univerzity ve Virginii, před
časem zpovídali tamější novináři. Prý jak se stalo, že celý život zasvětil zkoumání
etnických, náboženských a politických skupin, když demokratický systém poskytuje
všem stejná práva. Místo aby slovutný badatel vysvětloval mechanizmy konfliktních
situací, začal vyprávět, že v roce 1932 – ještě pod britskou koloniální správou – přišel
na svět v učitelské rodině a během dospívání v Nikózii narážel na nevraživost mezi
Turky a Řeky. Obě etnika – jedno muslimské, druhé křesťanské – toužila po splynutí
se „starou vlastí“, cítila se být „podřadnými“ a o to více usilovala o semknutost vlastních řad. Příslovečný Rubikon budoucí badatel překročil až ve Spojených státech,
kdy mohl založit obor „politická psychologie“. Jedna myšlenka z jeho úvah stojí za
zaznamenání: vyhraněná rozdílnost se projevuje až během ohrožení.
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Slovutného vědce osměluji se doplnit. U nás v Čechách, zvláště v pohraničí, máme
jiný problém. Po odsunu Němců a příchodu nových obyvatel i po sedmdesáti letech
řešíme otázku, zda vlastní identitu vůbec potřebujeme. Toužíme po literárních obrazech, v nichž nacházíme sami sebe? Novopacký rodák Jaromír Typlt to v raných
verších a povídkách vyjádřil chytře: místní motiv „kašny jako středobodu“ a „stíny
hor“ rozvětvil do surrealistických asociací, aniž by se zřekl povědomí o členech Skupiny 42 nebo o poetistických představách Josefa Kocourka. Má ale autor z Pardubic,
který píše o Himalájích, literární východočeský rodokmen? To je přímo na pranici.
Snad k ní nedojde.

Autorský medailon Petra Posledního viz s. 109.
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