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Ilustrace:
Martin Došek (* 1967), narozen v Pardubicích. Ve své početné tvorbě se zabývá odkazem
tradiční surrealistické koláže. Dokáže vystihnout cosi fenomenálního, spojeného s tajnými
sny, věčnými archetypy, ztraceným věděním, ví, kudy se ubírá lidská obraznost. Vytváří
a vystavuje koláže od devadesátých let. Materiál vybírá mezi časopisy, jejichž vizuální stránka
obsahuje nedávný obraz našeho světa, umí v nich nalézt esenci dějů, vztahů a skrytých vazeb.
Každá koláž působí jako střih klipu k písni, film puštěný v čase najednou nebo velmi přesná
vzpomínka na půlnoční sen. Martin Došek se věnuje koláži, protože je zcela svobodná. Přes
nalepené obrazy maluje a píše, není to pop-artová dekoláž, ale pravá a poctivá surrealistická
oldschoolová obsese.
Obálka – Srnky v tichu
Textáž – Tiše
Kontemplum – Hluboký les
Marek Kolařík (* 1992). Pochází z Brna, ale už rok žije v Praze. Je takový, jaké jsou jeho
fotografie. Vinohradské domy, lidé okolo jsou nezbytnou součástí jeho fotografických příběhů.
Světlo je jiné, lidé jsou jiní, fotografie zůstává.
Setkání – (bez názvu)
Poslední slovo – (bez názvu)
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Latentní války, domácí mosty

4

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

---------------------------Když jsme na redakční radě počátkem března vymýšleli název a téma Cesty ticha: Války,
mosty, demolice, když jsem o měsíc později „v exilu“ psal úvodník do předchozího čísla –
v němž jsem se těšil, jak se do příště nejasná situace ohledně viru a zmatených přikázání
naší vlády změní jen v dávnou vzpomínku – ani ve snu by mě nenapadlo, že další úvodník
budu psát v předvečer rozhodnutí o dalším „lockdownu“ a že název Cesty ticha bude tou
dobou v neradostném déjà vu opět nabývat na aktuálnosti. To téma jsme si vymysleli
a schválili ještě před „lockdownem“ prvním, jarním, a říkali jsme si, že až číslo vyjde, bude
dávno po všem. Bohužel není. Tam, kde se na jaře mezi lidmi stavěly mosty, nyní probíhá
(prozatím naštěstí jen) latentní „válka“, v níž se místo uniforem nosí, nebo naopak nenosí
roušky. Do toho se kupí konspirační teorie a jediné, co snad spojuje většinu světa je, že
toho už máme dost. Že to celé neskončí obrovskou demolicí následovanou věčným tichem,
můžeme jen doufat. Proč ale hned tak negativně? Copak není nic, co by lidi i v této těžké
době spojovalo? Naopak. Možná těch mostů stojí kolem víc, než jich tu stálo za celou
věčnost, v době relativního klidu. Jen je přejít.
Ovšem zpátky k literatuře. Nerad bych, aby tento úvodník spadl do kategorie
katastrofického psaní, či naopak plytkých povzbuzujících řečí. Tedy: Jaké mosty si tu
stavíme my s novou Partonymou? Tak předně, po dlouhých letech můžete vůbec poprvé
na našich stránkách najít texty v cizím jazyce nám nejbližším čili ve slovenštině. Konečně
jsme se přes tuhle lávku vydali na blízké břehy… Další most táhne se poněkud dál, až na
kontinent z nejvzdálenějších. Pomalu se stává tradicí, že čas od času otiskneme zahraničního
autora v českém překladu, a tentokrát je nám obrovským potěšením, že můžeme jako první
periodikum v Čechách představit tuzemskému čtenáři verše známé australské básnířky
Koraly Dimitriadis, a navíc v překladu jednoho z našich redakčních kolegů. Leč i domácí
mosty je třeba opečovávat, a tak je nám stejnou ctí tisknout autory z našich luhů a hájů,
a to tichých, ševelivých, ba i hřmotných. Z těch známějších tentokrát přijali pozvání básník
Jan Těsnohlídek mladší či nestor české postmoderny Jiří Kratochvil. A koho z dalších si
určitě přečíst? Jak jinak než všechny. I tentokrát jsme museli vyřazovat texty, které jsme
jinak považovali za velmi zdařilé, leč se zkrátka nevešly. A věřte, že vybrat, co se dostane
na stránky nové Partonymy, nebylo (ostatně jako obvykle) nijak snadné rozhodování.
Drazí čtenáři, doufám, že stejně jako já (a stejně jako kolegyně a kolegové z redakce)
si vychutnáte každou stránku aktuálního čísla našeho časopisu. A když teď zrovna není
na jaké cesty si brát čtivo, doporučuji zalézt si s ním někam do ticha.
Přemysl Krejčík, šéfredaktor

Textáž

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

Textáž
---------------------

Textáž
-------------------------
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Protažena za exody

---------------------------Jitka Fialová

vycházkové intermezzo
poštolka nad strání strnula v letu
hrobové ticho v poslední fázi
táhne se nebem do resetu
každý jsme kořist
někdo predátor
podivná úzkost vymýšlí myš
jen vločky krouží krouží…
proč si z mé úzkosti neulomíš?
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jsou dravci vrazi?

báseň o tichu
zbytečné zjišťovat zda ticho hřeje
když už se plyšově dorozprostřelo
a tahá za tropy i za trocheje
podpírá pelesti
ty zas mé čelo
zbytečné zjišťovat zda ticho tichne
když zrovna listuje v krajině noci
aby si vyčetlo příběh co z knih ne
ten co chceš sebevíc
já mermomocí
zbytečné zjišťovat zda ticho roste
když jsme mu přelili kořeny frází
řečištěm poznání
nad nímž jsme mostem
tak jako tolikrát
křiklavě nazí

T extáž

v rámu krajina
krajina se rozepíná
čím dál z jara tím blíž holá
za ozimy stroze jiná
osvětluje kde víc není
v hradbách kmenů oltář vody     
v letokruzích nulté čtení
protažena za exody
ohněm tradic zaplápolá
generačně pookřeje
pokrčená u potomků
kalamitou výprodeje   
místy rezu hlučně puká
holinami tiše brázdí

7

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

z lesospánku v hojných rukách
probudí snad rámy za zdí
vizí batolivých stromků

Jitka Fialová žije ve Velkém Meziříčí, pracuje jako speciální pedagog, logoped a ve volných
chvílích se z ní stává příležitostná básnířka. Publikuje převážně na serveru Písmák, básně jí
byly otištěny v několika sbornících, literárních časopisech atd.
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Tichá zpověď

---------------------------ALŽBĚTA JOHANKA PETROVÁ

V zimě
Na dvoře mrzne
nechoď tam
zavane tě
štiplavá samota
v nevinném blátě
šlápoty léta
neotvírej
křeslo Ti zasypou
sněhové pápěrky
duší
nenavštěvovaných
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-------------

Tichá zpověď
Zase jednou Ti dávám
svoje pole nezorané
hladké dlaně, které nevěděly
čeho se chytit
oči prachem a špínou zanesené
a zapouzdřené srdce
v nóbl šatech
Není nikdo jiný, kdo by to chtěl, Pane

T extáž

Před bouřkou

Domov
Procházíme se
mezi hrušněmi
bzukot much
v plesnivých plodech
kolikrát jsme tudy už kráčeli
to co je příliš blízko
nepoznáváme

9

Alžběta Johanka Petrová vystudovala dramaturgii a audiovizuální tvorbu na Slezské univerzitě.
Letošní vítězka Literární ceny Vladimíra Vokolka (3. kategorie), držitelka čestného uznání
LSFH 2019. Dosud publikovala ve Tvaru, Textech, Artiklu, Welesu a Posedu. Momentálně
v nakladatelství Klenov Pavla Kotrly připravuje svoji debutovou básnicko-fotografickou sbírku
s názvem Zastaveni.

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

Zatáhni světlo,
jsou v něm vidět všechny skvrny
na lednici.
A utiš hudbu,
překřikuje Tvou tichou sevřenost.
Je před bouřkou.
Z neutaženého kohoutku
kape,
dokud dojde trpělivost.
Čekáš, co blesk
rozčísne.
Nebráníš se a nezavíráš okno.
Porcelán s čajem na stranu.
Ty už nechceš, miláčku?
Klín roztažený
a v něm spadlé ruce.
Jen tak.
Jako kdyby to byla bouřka poslední.
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Tohle je můj hlas

---------------------------KORALY DIMITRIADIS
z angličtiny přeložil Aleš Misař
Originály uvedených textů pochází ze sbírek Love and F**k Poems (Outside The Box Press,
2012) a Just Give Me The Pills (Outside The Box Press, 2018).

ŠŠŠ, ŽENO, ŠŠŠ
Ženo, proč tak nahlas?
Jsi moc upovídaná
moc upištěná, moc citlivá
Měla bys ššš trošku, ššš
Tady v kině tě každý slyší
Směješ se hlasitěji než ostatní
Nikdy předtím ses takhle nesmála
před šesti lety když jsi byla
vdaná a utlačovaná
Zníš opravdu šťastně, opravdu šťastně
Ale celé to kino se chce
naklonit a poklepat ti na rameno
a říct Ššš

10

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

Nikam to v životě nedotáhneš
Nikdy nezískáš muže když budeš takhle
mluvit
Takhle psát
Když takhle budeš
Dělej to jako dřív a ššš
Vzpomínáš jak jsi vždycky tišila?
Dělej to víc, buď více ženská,
víc mateřská, elegantnější

Usměj se na kameru, ššš
Spolkni svůj smích, ššš
Buď slušná, ššš, ššš, ššš
Zaměstnavatelé si chtějí najmout ženy
které jsou částí mužských týmů
tak nemluv nevhodně
neprovokuj
neptej se
nefantazíruj
vše se pro tebe v dobré obrátí
dostaneš vše čeho si žádáš
a vše co potřebuješ
v tomhle mi věř
jedinou cestou k úspěchu
je sevřít své rty pěkně k sobě
a
Ššš
To je ono
Ššš, ššš, ššš

T extáž

DEFINUJ MĚ

modli se za duši mou.
modli se.
upeč mě,
řecké pečivo.
rozdrť ho mou pěstí.
rozplácni.
podrž si mě,
výhru na klopě.
zahákni,
zachyť za tenhle ostnatý drát.
sleduj mě.
sleduj mě, vznítím se,
hořím.
hoď se mnou
na oltář:
rozpraš konfety.
sleduj, jak padají.
zamkni mě
do toho
zamkni mě
do krabičky
čichej mě.
je to pohlaví, co cítíš?
(Nelži si do kapsy)

MÁM TĚ!
Mám tě, ha, ha.
Našla jsem tě.
Myslíš si, že mně se schováš?
Mně?
Ty nevíš, kdo já jsem?
Nepamatuješ si?
Jsem tě děvko našla na Facebooku.
Zkurvila její stránku.
Ha.
Viděla její hnusnou tvář.
Svatební fotku.
Děvka.
Má skrytý profil.
Ale Facebook provedl změny.
Jo.
Změny.
Viděla jsem její skupiny.
Klikla a hned tě měla.
Jsem tě hned rozpoznala
tu fotku tý písečný pláže.
Ha.
Sis myslela, že tě nenajdu?
Omyl.
Znásilnila jsem tvou stránku.
Znásilnila ji.
Si myslíš, že se přede mnou schováš?
Schováš?
Já ti ukážu.

11

požehnej mi,
se zlatými
zvonky

definuj mě.
do toho.
definuj mě.

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

srovnej si mě.
vysoký plot
vztyč.
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VŠECHNO TO ZABRAT DÁVÁ
Všechno to zabrat dává mi
abych se zeptala „stalo se něco?“
mezi reklamními pauzami
Pracovní hodiny se roztahují
do všech stran
Spěch letmých polibků
když je moc pozdě mluvit
a tvůj mozek na fašírku
jako z brambor kaše.
Záchody je třeba umýt
Řízek je třeba osmažit
Dítě je třeba hlídat ostražitě
a tohle všechno
zatímco se snažím vyždímat lásku
z klap klap klap
kláves laptopu…

TOHLE JE MŮJ HLAS
Tohle je můj hlas
Tohle je můj hlas
Tohle je můj hlas
Strávila jsem tolik let odstrkována
slovy, která vycházela z mých úst,
jako by byly jed – zlá otrava
Ale tohle je můj hlas
Není se za co stydět
Tohle je můj hlas

MAKEUP

12

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

Radši si nanesu makeup
jinak by mohl uvidět
mě

T extáž

ŠOPOVÁNÍ

13

Koraly Dimitriadis je kypersko-australská spisovatelka a performerka, která ve své práci zkoumá kulturní a náboženské represe. Je autorkou básnických knih Just Give Me The Pills a Love
and F**k Poems. Svou poezii performovala na mezinárodní scéně včetně Melbourne Writers
Festivalu, Emerging Writers Festivalu, Feminist Writers Festivalu, Human Rights Festivalu,
Miłosz Festivalu (Krakov) a Sardam Literary Festivalu (Kypr). Absolvovala turné po Evropě
a USA včetně představení v The Bowery (New York) a She Grrrowls v The Poetry Society
(Londýn). Své básně také natáčí jako krátké filmy. Pro divadlo debutovala v roce 2016 poetickou hrou Koraly: „I say the wrong things all the time“. Za svůj beletristický rukopis Divided
Island získala několik rezidenčních stipendií. V letošním roce je rezidentkou v Morelandu
a přidruženou umělkyní v Theatre Works. Webová adresa: www.koralydimitriadis.com.
Interview s autorkou naleznete v rubrice Setkání.

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

máma mě dnes vytáhla do obchodů / žádný šopování, obchody / daly jsme si
babychino / šunkový a sýrový sendvič / běžela / běžela / stop, křičela máma, stop
/ to nemám ráda, když máma křičí / nezdvihej oči, řekla jsem / mluv hlubokým
hlasem, řekla jsem / neutíkej, řekla / já neutíkala, řekla jsem / buď hodná holka /
jsem hodná holka / máma mě držela za ruku / šly jsme / máma si navlékla top /
jeden mi taky navlékla / před zrcadly / šly jsme / ale potom jsem uviděla Wiggelsy
/ Wiggelsy, máma / běžela / běžela / stop, křičela máma / stop / stop / plác / plakala
/ pláč / pláču / to nemám ráda, když máma křičí / máma mě objala / řekla promiň
/ to nebylo správné uhodit / políbila mě, pusu pusu / miluji tě, mami / to nemám
ráda, když máma pláče
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Hollymood

---------------------------ROBERT PFEILER

ne moc
pozoruji ptáky, straky a holuby, neustále přelétávají z místa na místo, zatímco já
ležím na posteli
s akčním rádiusem na minimu,
z televize na mně hledí šeptající lidé
aby mne nevzbudili

14

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

venku je nečas, dnešní den není v kalendáři, za oknem se střídá světlo a tma
stalo se mi ticho
musím vyjít ven a zahodit klíče

T extáž

hollymood
kam se podějí, ti se sešitými ústy
celý den na zahradě
pracují
v noci nespí
modlí se
v prázdných knihách
s římskými číslicemi
co poslouchají
ti, jejichž uši jsou zalité voskem
celý den pracují
v noci nespí
myslí na nás
naslouchají šumění
mizí

kost-el
dlouhá rýha zaprášené zdi
stoleté dřevěné hlavy
hledí bez zájmu
neživot
prázdné kazatelny
černý obelisk
světlo na podlaze
pro nikoho
sedím na lavici
v ruce omšelou liturgii
při každém pohybu
to zapraská

15

Robert Pfeiler. Pražská náplavka ze Vsetína, lavírující mezi Reynkem a Švankmajerem, galeriemi
a lesy, bezcílně se procházející po Praze vyznávající krédo, že nejlepší drogou je střízlivost.
Skeptický realista, většinou s dobrou náladou, kterou na sobě nedává znát. Vystudovaný
technik, živící se vývojovou konstrukcí, ale v nepracovním životě absolutně netechnický. Své
texty doposud moc nenabízel, zatím publikoval v Hostu v rámci rubriky Hostinec.

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

jsem tu sám
se starými čísly
katolických novin
tiše se modlím
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Za kopcem je válka

---------------------------JAN TĚSNOHLÍDEK ml.

hranice a zdi
uvidíme se
ještě někdy?
uvidíme se
někdy ještě?

16

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

tisíce
kilometrů od sebe
–
–
–
lidi zase
hlídaj hranice
lidi zase
stavěj zdi – –
uvidíme se
ještě někdy?
uvidíme se
někdy ještě?
–
–
–
tisíce
kilometrů od sebe
plánujeme
sníme
že jo

pohlednice z krakova
vem mě někam kde
je pěkně
kde svítí slunce
voní moře a
rostou palmy
tady
se nedá žít

T extáž

hlavně zachraň sebe
tady
jsme v bezpečí –
známý stěny a
okna

v bezpečí a
spokojený
spokojený a
v bezpečí
zdá se
zdá se že
v bezpečí a
spokojený
spokojený a
v bezpečí ale
válku v hlavě
–
–
–
prohráváme
–
–
–
ve světě kde
jsme se naučili žít
jsou stěny
pevně semknutý a
lidi
daleko od sebe

plánovali jsme cestu do sarajeva
vyprávěla mi
o svý sestře která tam žila
o rozstřílenejch panelákách
o bratránkovi co se zbláznil protože
– ne každej je na to stavěnej a
dovede zabíjet – –
představoval jsem si
jaký to asi bude –
jít se v tom městě projít po sídlišti
chodit těma ulicema
jaký asi bude
kousek za městem odpočívat ve stínu
stromu
na kterym se oběsila čtrnáctiletá holka
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sedíme tiše
se svejma životama

smrt srbům

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

za oknama
noc a
okna
úkrytů cizích lidí –
lidí
jako jsme my
lidi
jak lidi – –
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za kopcem je válka
za kopcem
je válka!
za kopcem
je válka!
za kopcem
je válka ale
tady
si na válku jen hrajou děcka
kvetou stromy
pijeme
kouříme
ptáci zpívaj
vítr voní a
mraků je tak akorát – –
co na tom
co je za kopcem
tady
je všechno tak jak
jsme vždycky chtěli
dneska
je všechno tak

18

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

jak jsme vždycky chtěli

cizinecká policie praha
cizinecká policie je plná lidí který
potřebujou pomoc!
neznaj zákony!
neuměj jazyk!
jsou ztracený!
jsou zoufalý!
děti cizinců brečej!
cizinky omdlívaj!
čekaj od tří ráno ve frontě kterou
stejně před sedmou nějakej rusák
přerovná!
cizinecká policie je plná lidí který
potřebujou pomoc!
celou noc
stojej o místa uklízeček!
kopáčů!
prodavaček v trafice!
prostitutek!
celou noc
stojej přede dveřma cizinecký policie
vyrovnaný v řadě jak
růže na střelnici

T extáž

rakovina
všechny ty krásný
nový domy
ambiciózní
moderní architektura
to nejsou než strupy na kůži nemocnýho těla

lidi na ulicích otvíraj a zavíraj pusy
jako by mluvili ale
neříkaj nic

tohle
se nevyléčí
s timhle
už nejde nic dělat –

se míjej

přejedený a prázdný
prázdný a přejedený

dřív snad
za každejma dveřma bylo místo
kam jít
kam utýct
nebo se aspoň schovat ale
něco se změnilo
něco
hnije a smrdí
unavený lidi
rozšlapávaj hovna po chodníkách tohohle města
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kravaty jak oprátky
auta jak rakve
tramvaje jako plynový komory
prosklený kancelářský budovy jak
odkrytý masový hroby – –

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

tohle město
držej pohromadě dluhy
tohle město
držej pohromadě antidepresiva

Partonyma ( ročník

devátý
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35.-36.)

konec světa
pohlednice z prahy
v nákupnim centru je
všechno v pořádku –
v poschodí plnym restaurací je
u každýho pultu dost lidí který
maj hlad
i peníze
v patrech s oblečením
botama
kosmetikou
věcma do kanceláří
pračkama
televizema
hračkama – –
jsou lidi který
potřebujou zrovna dneska
zrovna tohle a
maj na to peníze
v nákupnim centru je
všechno v pořádku –
zatim

byl krásnej podzimní den –
modrá obloha
vítr
sklízel listí ze stromů
světlo
se trhalo o větve a
lámalo o domy – –
místní říkali že takovejch dní je
v jyväskylä pár do roka a
některý roky takový dny ve finsku
nejsou vůbec –
seděl jsem na lavičce v seminaarinkatu
díval se po lidech a
bylo mi fajn protože
i když ten den jako každej jinej
někomu někde daleko našli rakovinu
ukradli dítě
někoho někde daleko srazilo auto
zmrzačil granát
bylo jasný že
odsud je konec světa
ještě daleko

20
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je všechno v pořádku

Jan Těsnohlídek (* 1987) je český spisovatel, básník, redaktor a nakladatel, držitel Ceny Jiřího
Ortena. Je autorem básnických sbírek Násilí bez předsudků, Rakovina, Ještě je co ztratit, Hlavně
zachraň sebe, Hranice a zdi a románu ADA. Jeho básně byly zhudebněny kapelami Umakart,
Lesní zvěř a Bad Karma Boy, přeloženy do mnoha jazyků a otištěny v českých i zahraničních
časopisech a antologiích.

T extáž

Ulice prachu

---------------------------ELIŠKA KOHLÍČKOVÁ

Ne, nikdy jsi mnou neprošel
Vždycky se nakonec otočím čelem k místu tvého odchodu
je důležitý znát
svý místo
odkud tě nevyženou za to jméno přitlučený na jazyk
chybíš mi víc
než o jedno žebro
tvůj význam s každým dnem o půl stupně zbledne
ale nikdy se nestane úplně neviditelným
vždycky budeš
zvlášť v dny kdy svět najímá nové ranhojiče
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-------------

ano v tyto dny se zaryješ hluboko
vím
kůže je mapa která má místo názvů ulic
konkrétní příjmení.

Partonyma ( ročník
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Do ztracena
Tendence odcházet i zůstávat je nám
vlastní
už od dob
kdy se rukama daly nahmatat první
kořeny
jedna část mě vyhlíží konec léta
ta druhá sčítá co jsme nestačili
zachránit
a věci přežité
převádí přes most najatí tuláci
chybí mi
tvoje slova – ta nejvíc
nadhled
péče
a smích
co probouzel minulé i budoucí
občas mám pocit že cítím v konečcích
prstů zimu
to potom stárnu každý den s tím
že přijde další sníh
v kterém nebudou k vidění
tvoje stopy
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-------------

kdyby se mě náhodou někdy někdo
zeptal jestli jsem na to připravená
mlčela bych
tiskla se v rohu
poslouchala jak venku chodí zástupy
stínů, masa a kostí
následují tě
do otevřených dlaní
vede dlouhá cesta
ulice kterými táhnou jsou nám zdánlivě
povědomé
a ohmatané
teplým prachem.

Polykač konce světa
Jednou bude existovat město
kde nikdo nebude trpět absencí hrdiny
absencí někoho, kdo by měl náprsní
kapsu stvořenou přesně pro nás
kde by nám bylo vše prominuto
a kam by se dalo schovat a poslouchat
tlukot srdce jako tichou, bezeslovnou,
a přesto nejvýmluvnější
modlitbu
před koncem světa
jednou bude existovat
město
kde lidé po setmění budou pokládat
lucerny před dveře
to aby tma neměla šanci
zvítězit
kde nebude třeba každodenních obětí
kde zvuk tvého jména poškrábe na patře
tím správným způsobem
a bude vonět jako tabák
ne, nic z toho nebude bolet
hlavně nebejt sám, proboha.

T extáž

Dlaňové hnízdo

moje papírové ženy přikládají uši
k chodníkům
kam se ztratila ozvěna tvých kroků?

Tvůj život nemá pevný základ
a dům uvnitř tebe
obsahuje ztrouchnivělé schody
zhasnutá všechna světla
zavřená okna
sešlapaný koberec
rozestlanou postel
prach
a rozepsaný dopis
uvnitř tebe je ticho
které nikdo nepamatuje
občas si venku někdo odkašle
někdo se zasměje
někdo vyhraje svou soukromou válku
někdo ztratí smysl života
a občas
občas se v hrdle seknou slova
sotva slyšitelně zašeptaná:
nenastal čas zavařovat víru v dobré konce?
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jednou se podaří tě zašít
a najít někoho kdo poskytne pomoc
někoho
pro chvíle kdy je všechno kolem
plaché
křehké
a citlivé na dotek.

Pohledy klíčovou dírkou

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

Roky pod našima rukama připomínají
štvanou zvěř
prsty mají plno práce
na plný úvazek
oddělují maso, kost a tvé jméno

Eliška Kohlíčková (* 1998) pochází z Příbrami. Ve volném čase se věnuje četbě, poslouchání
hudby a psaní. Píše už několik let s většími či menšími úspěchy. Psát začala tak nějak omylem.
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Iba trať načúva tichu

---------------------------GABRIELA GRZNÁROVÁ

Odchádzanie II.
Pospiatky chodí ticho krajinou.
Po prázdnych stromoch vešia prázdne dlane.
Aj múku vezie naspäť do mlynov.
Zbytočne sa ma pýtaš, čo sa stane,
keď do špinavých hárkov papiera
balím si srdcia, pohodené na svet.
Nedovoľuj mi takto zomierať.
Potichu si ma trhaj k sebe naspäť.
Na koncoch sveta majú zastreté.
Pospiatky zvony odchádzajú z veží.
Tak teda nehovor mi o lete,
keď do vtákov tak beznádejne sneží.

S otcom

24

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

Len nedávno si tadiaľ šiel
a teraz šepkáš: Skry ma...
Je divné ticho po výdychu včiel.
Jablone. Had. A zima.

T extáž

Búrka
Keď to povieš,
príboj všetko zmení.
Na dne mora vojská povstali.
Víchor bije ako pred stvorením,
tvoje slová plieska o skaly.

Do(jemne)
Zmietaš sa vo mne ako prudký
búrkový vietor.
Na púti
polámal všetky cudzie smútky.
Náhrdelníky labutí

Bol si o nich taký presvedčený
a teraz sa topia pomaly...
Počkaj,
kým sa zrodím z morskej peny,
aby sme sa aspoň spoznali.

priškrtia rieku.
Z jemnej hrude vypúšťa rybie sforzato.
Nepýtaj sa ma, kto jej bude
závoje hádzať na blato.

Úteky
Krajina mlčí. Iba trať
načúva tichu zabudnutou mušľou.
Ako sa budeš o mňa báť,
keď všetko, čo má krídla,
dávno ušlo?

Noc kradne očká z prsteňov,
zažína lampy s jeseňou,
na púti starne detské kolo.
Do prázdnych ulíc kráča dážď
a ty sa vo mne premieňaš
na všetko, čo už dávno bolo.

V kolískach strácam korene,
kým každá neha zmizne k ránu,
kým bude všetko zmenené
a ktosi cudzí zamkne po nás bránu.
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Gabriela Grznárová (* 1969). Narodila sa v Topoľčanoch, kde v súčasnosti žije a pracuje
ako účtovníčka. Je absolventkou ekonomickej fakulty VŠP v Nitre. Je zakladajúcou členkou
literárneho klubu TakSi Topoľčany. Poéziu začala tvoriť koncom 90. rokov, jej básne boli
uverejnené vo viacerých periodikách, zazneli v rádiách a na literárnych festivaloch. V roku
2017 jej vo vydavateľstve Petrus Bratislava vyšla básnická prvotina s názvom Neha snehu.

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

Po necestách si ticho skáče,
obúva smútok do tratí.
Pošli mi srdce z modrotlače,
nech sa ti vonku nestratím.
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Zívám zírám do černa

---------------------------TOMÁŠ JIREČEK

Jako vítr zavřenej v bedně
Jen bez toho větru
A ani vítr nebere
Kde nic není
Je klid
Děsivej klid
Stopy otisknutý v hlíně
Suchýho strniště

26

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

A když vyplyvnu pastu
Jsou tam kapky krve
V umyvadle

Vraceli jsme se
za tmy pěšky domů.
Plácla jsi rukou na žlutou krabici
a čekali jsme, až se stane
z červenýho panáčka zelenej.
Mezitím jsme dál plácali o tom,
jak slova můžou změnit realitu.
Zelená. Přešli jsme přechod.
Těsně předtím, než jsme stoupli
na chodník druhé strany,
blik zase na červenou.
V ten moment nás minul cyklista.
„Krásná zelená.“ Řekl
a projel.

T extáž

Brzo ráno jsem seděl ve vlaku
a snažil se zklidnit mysl.
Ale myšlenky plný obav
z toho, co přijde,
na mě útočily
jak komáři v srpnu
u rybníka.
Otevřel jsem oči
a podíval se ven z okna.
Viděl jsem volavku,
jak vzlétá z klidné hladiny.
Levým křídlem se několikrát
dotkla vody a tak vzniklo
pět kruhů.

Volavka přeletěla výšku stromů,
změnila směr a zmizela.
Moje hladina byla klidná.
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Pak stoupala kolem stromů,
které byly za řekou.
Říkal jsem si:
„To je nádhera.
To je jako ve filmu.“
A potom jsem si uvědomil,
Že to je skutečnost.
Že tohle je skutečnost!

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

Dívka mi v McDonaldu
podávala hranolky
s takovým úsměvem, jako bych měl být
na věky šťastnej.
A já dneska byl.
Viděl jsem totiž muže, kterej spěchal,
až popobíhal,
ale když zahlídl babičku,
jak se nemůže dostat do obchodu,
protože to přes francouzský hole nešlo,
zastavil se.
Hezky ji pozdravil a otevřel jí.
Usmáli se na sebe.
Viděl jsem ženu, která kojila na
ulici dítě
a bylo to tak přirozený.
Byl jsem u toho, když mladý muž přišel
na to, že může destrukci
proměnit ve tvořivost.
A teď jsem na cestě domů. K tobě.
Usmívám se pod rouškou,
jako bych měl bejt na věky šťastnej.
A třeba budu.

Partonyma ( ročník

devátý

Kocour proběhl
Nejsi
Zívám Zírám do černa
Noc objímá mě
Ta věrná je mi
A ty do temna Do temena
Propíjíš se vzpomínkami
Ženo svěř svět se mi
Kocour zamňoukal
Je čas jít spát
Popřát popravdě
Non pop přání
Ještě chvíli a nejsem k mání
Ani na zádech nehtem
Zdání poškrábání nezabrání
Že oči či i se špehýrkou dějí
A vypínají tak tok dějin

/

číslo

35.-36.)

Vracíme se z procházky parkem.
Jak Kato rapuju a ty do toho tančíš.
Smějeme se sami sobě.
Zaparkovaný auta na nás
šibalsky poblikávají,
poprchává.
O pár kilometrů dál
voda přejela krajinu
jak válečná fronta.
A byla pryč.
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Kocour spí
Ví že zítra bude s ní
Sní o tom kolik ještě šťastných dní
Kočka se protáhla
„Nechrápej“

Tomáš Jireček (* 1985). Má rád divadlo, a proto ho dělá. Má rád jídlo, a proto se učí vařit. Má
rád život, a proto žije a snaží se ho vyfotit do slov.

T extáž

Slon

----------------------------
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PANKRÁC JE ŠŤASTNÝ, jak jen umí být. Je soustředěný a usmívá se. Zbývá mu
posledních pár pečlivých tahů štětcem a je hotovo. Obraz na plátně olejem. Rám má
dvakrát jeden metr. Na tý obrovský ploše je vyobrazenej malej kluk v pruhovaným
bíločerveným triku jedoucí na kole po polní cestě. Naivní malba, ale technicky dobře
vyvedená.
Miluje to. Tu vůni barev. To, že může bejt ve svým ateliéru. Pronajal ho před třemi
léty, hned jak šel do důchodu. Byl to vždycky jeho dětskej sen, na kterej neměl celej
život čas. A ten teď měl.
Cestou do aťasu musí vždycky otevřít těžký vyřezávaný domovní dveře, vystoupat
tři schůdky, projít lítačkama s pískovanýma sklama. A pak vystoupat pět pater. To je
šedesát schodů. Osmašedesátiletýmu chlapíkovi s bílýma vlasama a fousama to dá
trochu zabrat, ale stojí to za to.
Pak odemkne bílý vysoký dveře, který nějakej šikovnej truhlář udělal ještě za
první republiky, a je ve svým prostoru. Je to tam veliký. Skoro všechno je bílý. Nábytek
i kachličky v koupelce. Stojany na obrazy jsou světle přírodně dřevěný. Všude kolem
stěn jsou opřený obrazy nebo natažený čistý plátna. Ale co je nejlepší, to je okno. To
zabírá i kus stropu a pak takovým obloukem vede až k zemi. Je obrovský. Zabírá celou
jednu stěnu. Je tam vždycky dost světla. Pankrác miluje světlo.
Od tý doby, co se tady zavírá a tvoří, hodně přemýšlí. O tom, co bylo kdysi a jestli
to či ono udělal v životě dobře. Přemýšlí o světle. O tom, co je to realita. A jestli vůbec
existuje. Jestli to náhodou není tak, že je nějaká věc nebo událost jen nějak nasvícena.
Jde o úhel i kvalitu světla, ať už je světlo cokoliv. Svoji roli hraje i stín. Občas přemejšlí
v paradoxech. Takže se neptá, jaký to vrhá na událost světlo, ale jaký to vrhá stín.
Má pocit, že čím víc maluje, čím víc proniká do řemesla, tím se umí přesněji vyjádřit a tím ostřeji vnímá svět.
Když se Žofie, jeho dcera rozváděla s Jardou, tak se s ní Pankrác hodně hádal. Měl
jiný hodnoty než ona. A slib je snad slib, ne? O to víc manželskej. Jak tohle mohla jeho

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

TOMÁŠ JIREČEK
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dcera dopustit? Žofie měla tehdy s tím svým Jardou děcko. Jeho vnučku. Dopadlo to
tehdy tak, že Pankrác se Žofií přerušil styky. Tak ho rozčilovala. Nemohl s ní vydržet
v jedný místnosti a ona s ním taky ne. Řvali na sebe. Tím se mu samozřejmě ztratila ze
zřetele i vnučka. Když ji viděl naposledy, byly jí tři roky. Teď je jí 9 let, 3 měsíce a 22 dní.
Není to tak dávno, co Pankrác sebral odvahu a napsal Žofii dopis. Omluvil se jí.
Dokonce spolu byli i na kafi. A bylo to celkem fajn setkání. Bude to chtít čas, spousta
času, ale doufá, že se zase budou vídat. S celou její novou rodinou a hlavně s vnučkou.
Podpis. Hotovo. Cyklista je jako živej. Snad se bude vnučce líbit.
Další ráno zazněly klíče v zámku, cvakla klika. Pankrác si sundal kabát, pověsil
ho na stejný věšák jako každý den. V provizorní kuchyni dal vařit vodu do konve na
dvouplotýnkový vařič. Do hrnku nasypal dvě lžíčky Jihlavanky. Za chvíli bude kafíčko.
Šel se podívat na obraz, který včera dokončil. Počkat, ale pamatoval si ho trochu
jinak. To snad není možný. Cyklista byl o kousek vedle a nakreslil ho víc usměvavýho.
Pankrác na to koukal a nemohl uvěřit vlastním očím. Tohle se přece neděje. Ne jemu.
Ozvalo se pískání konve. Lekl se. Trhl sebou a šel zalít kafe vodou. Dvě kostky cukru.
Trochu mlíka. Mlíko vrátit do lednice. Zamíchat. Vzal hrnek do dlaní a šel se na
Cyklistu podívat znova. Uf. Byl stejnej jako včera. Tak se mu to jen zdálo. „Jsem už
starej blázen. To nic nebylo.“ Smál se Pankrác sám sobě.  
Sundal Cyklistu ze stojanu a opatrně ho opřel na zem o zeď. Na jeho místo dal
nové plátno. O kousíček větší. Za pár dní se má znova sejít s Žofií a teď dokonce
i s vnučkou. Pro vnučku je Cyklista hotovej, ale pro Žofii ještě nic. Dostal ráno cestou
nápad, že než se pustí zase do těch svých abstraktních pokusů, tak jí nakreslí slona.
Pro štěstí. Růžovýho slona z pohádkový knížky, kterou jí četl, když byla malá. To byl
svět ještě v pořádku. A snad zase brzo bude.
Pankrác namíchal barvy a pustil se do toho. Soustředěně pracoval několik hodin.
Špičku jazyka měl vyplazenou a hýbal s ní stejně, jak pohyboval štětcem. Byl při tvorbě
takhle koncentrovaný vždycky. Než začal malovat, dělal tohle naposledy v první třídě,
když se učil psát.  
Hotový slon byl skoro přes celé plátno. Byl přenádherný. Seděl na zadních a měl
na hlavě barevnou čepici s vrtulí. Když se na něj koukal. Musel se usmívat. Snad udělá
Žofce radost.
Slona sundal ze stojanu a dal ho hned vedle Cyklisty na židli. Opřel ho o opěradlo
té sesle.
Na stojan položil nové plátno. Sledoval ho skrze brýle svýma malýma bystrýma
očima. Už měl hlavu zase plnou filozofie. „Jak zachytit okamžik, kterej tu bude,
když já tu nebudu?“ Říkal si Pankrác sám pro sebe. „Možná to udělám tak, že na to
prostě vyliju plechovku s barvou. To je téměř přesný teď. Okamžik, kterej se stane
a jeho záznam zůstane na plátně.“ Přemýšlel. Při tom otevíral plechovku s modrou
barvou. Miloval ten okamžik, když povolí víčko nové pixly. To jak to zavoní. A ten
moment, kdy si prohlíží odstín. Kdy myslí na to, co s tím asi všechno bude moct
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vytvořit. „Krásná.“ Řekl k nové barvě a s úsměvem položil plechovku před židli, pod
Slona. A už byl zase se založenýma rukama a očima u plátna. „Nebo naberu barvu
na štětec a máchnu. To je možná ještě přesnější záznam. Nebo ho budu aspoň moct
víc kontrolovat.“ Pokračoval v úvahách nad svým novým obrazem. Myslel na to, jak
jsou lidé kontrolou posedlí. On v tom býval mistr. On tedy býval mistr, a tak všechny
a všechno kontroloval. Jenže to nejde. To není život. Život není plán a kontrola. Život
je nahodilost, náhoda, překvapení, pohyb, nejistota, nestabilita.
Rána! Lekl se! Vylila se modrá barva. Jak se může vylejt plechovka, která je sama
na rovný podlaze?! Zdálo se mu to, nebo opravdu zahlídl, že se růžovej chobot rychle
vrací do obrazu? Něco podobného se mu přeci stalo včera s Cyklistou. Ale on nemá
o kolečko víc. To teda ne. Je toho na něj trochu moc a má nervy na pochodu, aby
nespackal to setkání s Žofií a vnučkou. „Nic to nebylo!“ Přesvědčoval sám sebe.  
Už už se chtěl rozejít pro hadr, když jeho oči zabloudily na plátno se Slonem. Všechno
bylo stejně, jako když ho namaloval. Až na jeden rozdíl. Zásadní nesrovnalost. Slon
měl na konci modrej chobot.
„Tak jsem blázen?“ Zeptal se sám sebe nevěřícně Pankrác. Tohle nesmí nikde říct,
nebo ho zavřou do Havlbrodu. Sebral odvahu a šel pro hadr. Během cesty do koupelny
se mimoděk ohlédl a viděl, že Slon se v obraze hejbá. Normálně vyndal ten svůj nově
modrorůžovej chobot ven z plátna a houpe si s ním mírnyx tírnyx ve vzduchu. Asi si
ho sušil nebo co. Když Slon ale viděl, že ho Pankrác vidí, ztuhl v pozici, ve který byl
původně vyobrazenej.
A pak začalo něco jako známá hra Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum, ale na
jejich způsob. Pankrác uklízel modrou z podlahy a dělal jakože nic, že si Slona nevšímá. A pak se rychle podíval směrem k obrazu. Vždycky viděl jen zlomek vteřiny,
kdy Slon koprněl.
Šel umejt kýbl a vymáchat hadr do koupelny. A když se vrátil, nevěřil svým očím.
Viděl slona, jak jede na kole a na chobotě veze cyklistu. Přejížděl z obrazu na obraz
a zase zpátky. Vrtulka na čepici se točila. Pankrác si myslel, že je dočista mešuge, tohle
přeci není normální. Štípe se, jestli se mu to nezdálo. Nezdálo. Dělo se to. Přímo před
jeho zrakama. Už to tam nemohl vydržet. Musel jinam. Kamkoliv. Projít se, provětrat
hlavu. Nebo se jít možná rovnou nechat zavřít do cvokhausu. Zanedlouho už zamykal
aťas. „A moc tu nezlobte.“ Řekl na rozloučenou směrem k těm dvěma.
Veronika se protáhla na svý židli. V laptopu právě dodělala animaci dalšího dílu.
Bude to dobrej seriál. Pěkně to vymyslela. Měla radost a těšila se, až to ukáže mámě
Žofii. Co na to asi řekne? Znova ji trochu zamrzelo, že dědu nikdy nepotkala. Že
žádnej takovej dopis nikdy neposlal. Jasně, už se s tím vyrovnala. Ale stejně. Její děda
nejspíš byl úplně jinej než v jejím animáku. Možná, že Pankrác není ani její děda. Jen
nějaká představa. Ale co je to realita?
Dneska už to stačilo. Rozhlídla se po ateliéru, kterej si nedávno pronajala. Představovala si, jakej by měl tenhle prostor na jejího dědu vliv. Zaklapla počítač, vzala si
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bundu, kterou měla přehozenou přes opěradlo židle. Možná žádnej. Ještě se naposled
podívala na růžovýho slona s modrým chobotem, kterej jede na kole a na chobotě má
kluka. Byl to jedinej obraz, kterej tu našla za skříní, když to tady pronajala. Na zadní
straně byl podpis. Pankrác. Dědovo jméno, a tak si ho pověsila nad pracovní stůl.
„Moc tu nezlobte.“ Řekla jim s úsměvem. A když zavírala dveře, zamávali jí. Nebo ne?
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Pomerančový dort

---------------------------PAVLA KOUCKÁ
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No to je zase hrdina! rozčiluju se v duchu. Tohle mě na českých pohádkách vážně
rozčiluje, že hrdinové často vyhrajou nějakým podvodem. Co se tím děti učej!? To
přece není správný!
„Mami, čti!“
Aha, nejspíš jsem se tím rozhořčením odmlčela. Dobře. Teď už to dočíst musím.
K úvahám se vracím později, to už kluci spěj, Vincek svírá moji levou, Kryštof
pravou ruku.
A usínám i já, když zaslechnu tiché ťuk ťuk, a za chvíli zase: ťuk ťuk.
Namáhavě vstávám, belhám se ke dveřím, pootvírám a mhouřím oči před agresivním světlem z chodby.
„Dášenko, Andrejka moc prosí, jestli bys jí nepomohla s tím referátem…“
„A proč mě Andrejka nepoprosí sama? Proč jí zase děláš posla!?“ chce se mi na
muže osopit. Ale neosopím se, protože vím, že bych si vyslechla, jak mě Andrejka nechce obtěžovat, nebo že se mě Andrejka bojí. Házím na sebe župan a útrpně následuju

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

„Čím budeme házet?“ zeptal se kovář.
„Kamenem,“ odpověděl rohatý a chlupatý.
Kovář poodešel stranou, aby si našel nějaký šikovný kámen. A kouká – na zemi sedí
černý holub! Kovář ho chytil do hrsti a obrátil se na čerta.
„Házej, ty čerte čertovská!“
Čert se pevně rozkročil a vymrštil obrovský kámen skoro až do nebe. Celou hodinu
trvalo, než kámen dopadl na zem!
„A teď ty!“ řehtali se čerti.
Kovář se rozkročil, rozpřáhl a hodil. Černý holub mu vyletěl z hrsti a stoupal do oblak
výš a výš. Uběhla hodina, uběhla druhá – a nic. Zpátky už se nevrátil.
„On vyhrál!“ divil se ten nejrohatější a nejchlupatější.
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muže za naší patnáctiletou. Nemá ani čárku. Co se týče sepisování čehokoli, to dítě
se bohužel potatilo.
Škoda že není času víc, i by mě to bavilo: Typy krajiny. Mohli jsme k tomu dodat
spoustu fotek z cest: města, pole, všeliká příroda; našla bych i lom, park, sjezdovku…
Jenže když se o úkolu dozvím ve čtyři odpoledne, není šance. Přitom na to měla dva
týdny! V tomhle je ostatně taky po Martinovi.
Diktuju Andree, co má psát, pak sama sedám za počítač a spokojuju se s tím, že
ospalá slečna kýve na to, co vymyslím. Deset powerpointových oken se staženými
obrázky, půlnoc a konec – dokonalý to holt nebude, mateřství mě naučilo dělat
kompromisy.
V 7:00 začíná druhé dějství mého naštvání. Andrea totiž odmítla vstát! Deka přes
hlavu a nezájem. Do školy nepůjde, bolí ji hlava. Pondělky jsou vždycky kritický. Minule
pršelo, a to by slečně namokly tenisky. Áda z cukru. A táta jí to ochotně omlouvá…
Nesouhlasím s Martinovou výchovou. Jenže co já – macecha – můžu?
Takže Áda celej den doma sjíždí YouTube na tabletu, večer si píše s kámoškama.
A já se ještě vracím v poledne domů, abych jí uvařila.
Ve středu se bolest hlavy plynule přesunula do břicha. Martin se z práce nemůže
utrhnout, a tak s ní s Kryštofem za ruku a Vinckem v kočáře strávím tři hodiny po
doktorech: praktička, chirurgie a ještě běžíme na sono – aby nikde nic nenašli.
A tak vypadá naše domácí klasika: Áda s mobilem v posteli, Martin v práci a já
se u brambor tahám s Vinckem o škrabku, zatímco Kryštof kvičí, že teť hnet počebuje
autodláhu!
„Martine, tohle tý holce neprospívá,“ snažím se domluvit muži večer v posteli.
„Neměl bys jí ty omluvenky psát. Jediný, co se naučí, je vyhejbat se problémům.“
„Máš úplnou pravdu, Dášenko. Zítra do školy půjde, i kdyby tam měla dojít po
čtyřech!“
No to jsem zvědavá.
Ale opravdu, zdá se, že se Martin pochlapil. Sice ji veze autem, ale: Andrea je ve škole!
Jenže večer se záhadná nemoc prudce zhoršuje. Slovo večeře ukotví Andreu
v posteli, a zatímco sedíme u stolu, bytem se nesou její hlasité steny. Martin se na
mě dívá jako čert. Že jsem něco říkala! Po stopadesátý si umiňuju, že se do výchovy
tohohle dítěte nebudu motat.
Andrea dokáže být skvělá: společenská, usměvavá, empatická. Když má náladu,
skvěle zabaví Kryštofa i Vincka. Jenže mnohem častějc ovládá celou rodinu svou
slabostí a nenáladou. Všichni se kolem ní točíme a to je úplně zvrácený, protože tu
její slabost a vyhýbání se jakékoli zátěži jenom posilujem.
V pátek jde Andrea místo školy „čerpat sluníčko“ – v parku s kámoškou, která
taky „čerpá sluníčko“.
„Martine, cožpak to nevidíš?! – Ona je úplně normálně za školou!“
„Je nemocná.“
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„Není nemocná.“
„Bolela ji hlava.“
„Martiné –“
„Křivdíš jí.“
„Já? Já že jí křivdím? To nemyslíš vážně!“ Tohle přepísknul.
„Kdo vaří slečně obědy?“ křičím. „Kdo jí šije po nocích kostým? Kdo jí píše všechny
eseje a referáty a učí se s ní francouzštinu!?“
Role macechy je hrozně těžká: spousta povinností a žádný práva. Ale já to dám.
Celou sobotu se držím: nic po Andree nechci, nic nekomentuju, do ničeho nevstupuju
a plus mínus pohoda.
V neděli slavíme Vinckův svátek, přijde strejček a babičky. Andrea má od rána
dobrou náladu, v přítomnosti galantního prastrýce a milujících babiček vždycky
pookřeje. Přeju jí to a peču, hlavně kvůli ní, pomerančovej dort, po kterym se může
utlouct. Vincíkovi je rok a na tom, jakej bude dort, mu houby záleží. Tak aspoň udělám radost jí.
Oslavence bohužel trápí rýma, v noci pořádně nespal a je protivnej až na půdu.
Vařím a do toho peču a Vincek se mi věší na nohu a kňourá. Potřebuje pochovat. Jenže
to bych neuvařila a neupekla. Martina jsem vyslala pro knedlík. Původně jsem měla
v plánu uvařit hrníčkový, ale to už fakt nedám, vzhledem k Vinckově stavu musím
ze svejch ambic slevit.
„Ádo, prosím, pojď vzít na chvíli Vincka.“
„Jóóó.“
Nic.
„Ádo!“
„No, co je?“ objeví se nakonec ve dveřích. V ruce natáčku a na hlavě hromadu
dalších: „Teď nemůžu, připravuju se.“
Vzdychnu. „Tak prosím tě přijď, jakmile budeš moct.“
S dítětem na noze dodělávám rajskou, poslouchajíc ufňukané štkaní strouhám kůru
z pomerančů a vymačkávám šťávu. Za Kryštofovy spíše kontraproduktivní asistence
šlehám máslo s cukrem, pak do toho přidávám jedno po druhém vejce a přemýšlím,
kde ta Áda vězí. Nejspíš se fénuje.
„Sakra, kdo přenastavil troubu!? Kryštofe!“
Kryštof ječí, že to Vincek.
„Taks mi to měl říct, když jsi ho viděl!“
Konečně se pouštím do toho nejlepšího: orange curd. Připravuju si vodní lázeň
a šlehám v ní pomerančovou šťávu s vejci. Vincek se rozeštkal přímo srdceryvně, už
je to na něj dlouhý. Možná by i potřeboval uspat. Kde je ta holka?
Nakonec odstavuju směs, beru ten uzlíček neštěstí do náruče a jdu si pro ni.
Nacházím ji na posteli, s mobilem v ruce.
„Andreo, slíbilas mi pomoc!“
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„Neslibovala jsem ni-ic,“ odpoví, aniž by vzhlédla od mobilu.
„Tak tě o to prosím!“
„Jo-o.“
„A kdy?“
„Ježiš, Dášo! Teď jsem se kvůli tobě překlepla! To je trapný!“
Rezignuju, odcházím. Ze zavřených dveří se nese kvílení nad tím strašným překlepem a mnou lomcuje vztek.
Tak já tady dělám kvůli ní složitej pitomej dort a ona mi ani trochu, ani trošičku
nepomůže! Ani bráchu nepochová. Zuřím. A nejhorší je, že to pak slízne Kryštof, na
kterýho se osopím, když zakopnu o jeho dopravní veledílo. Kryštof brečí, Áda kvílí
a to rozbrečí i Vincka v náručí. Sápe se mi na prsa. Teď už brečím i já.
Nakonec zalejzám do ložnice, aspoň malýho ukojím. Jen doufám, že se mi to podaří
do deseti minut, protože to musím vyndat z trouby korpus.
Osm minut, Vincek už skoro spí.
„Dr dr dr, bum tum!“ Bytem se rozduněla Andreina „hudba“ a Vincek sebou trhnul.
Na tohle už se mi nedostává ani slov. To není holka, to je čertice.
Nemám absolutně žádnou chuť ten dort dodělávat. Respektive – nemám chuť ho
dát Andree. Bejt to moje dítě, tak řeknu: Pomáhalas? Nepomáhala! Žádnej dort. Jenže
s Andreou to nejde. Babičky by mě rozcupovaly na cimpr campr. Jako bych to viděla:
odsuzující pohledy ke mně, soucitné k Andree. A Martin by mi určitě zase řekl, že
jsem zlá, zase bychom se hádali.
No konečně: dítě spí, korpus naštěstí přežil. A už je tu i Martin.
„Máš knedlík?“
„Dva.“
„Supr.“
Zbývá vmíchat zchladlý orange curd do změklého másla a cukru moučky. Toho
cukru musím dát míň, jinak to bude šíleně sladký. A pak mě napadne, že část cukru
můžu nahradit kokosovou moukou. Jo, to je nápad! Úplně mě to rozradostní.
Hotovo. Dort do lednice, připravit na stůl.
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Nakonec jsem se stihla po obědě i na chvilku natáhnout, nádobí se ujal Martin s pomocníkem Kryštůfkem, hurá! Ve dvě přijdou babičky, to by se mohl Vincek akorát
probudit.
Gratulace, dárečky, rozzářená dětská očička. A samozřejmě dáreček i pro Kryštůfka
a Andrejku. Babičky. Úsměvy, výskot, tisíce pusinek. A pak zlatý hřeb dnešního odpoledne: dort.
Andrea se tak těší, že dokonce sama běží pro talířky a lžičky.
„Andrejko, prosím tě, já ti musím říct, co se mi stalo,“ říkám a tvářím se smutně.
„Představ si, že jsem si v tom zmatku spletla cukr moučku s kokosovou moukou.
Je mi to hrozně líto.“
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Pavla Koucká (* 1975). Bioložka a psycholožka. Věnuje se klientům v soukromé praxi
a v azylovém domě pro matky s dětmi. Provozuje stránky skupinyprorodice.cz, kde je mimo
jiné k nalezení řada jejích článků z oblasti výchovy, psychologie osobnosti či rodinné psychologie. V nakladatelství Portál jí vyšlo několik odborných knih.
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Andrein obličej se protahuje, ruka s talířkem klesá a z holky je uzlíček neštěstí.
„A to nemůže ani malej kousek?“ smlouvá babička Zdenička.
„Alergie je alergie, to nesmíš ani olíznout,“ poučuje strejček.
„To by bylo hrozně nebezpečný, mohla by i umřít!“ přidá se babička Květa a doplní
historku, jak jistý mladý muž kdesi v Americe dostal pusu od slečny, co jedla burákový
máslo – na který on byl alergickej – a už mu nikdo nepomohl.
Rozděluju velké kousky. Dortu by prospělo ještě maličko ztuhnout, ale je to dobrota.
„Ňam ňam,“ pomlaskává si Vincek. Pomlaskávají si i babičky, Kryštůfek chce přidat
a Martin zapomněl, že chtěl hubnout. A já se cítím jako ten kovář, co vyhodil holuba
namísto kamene, a přelstil tak čerta. Ne že bych byla na sebe hrdá, ale myslím, že mě
tenhle typ pohádek přestal rozčilovat.
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Z které koleje jede vlak
na Rokycany?

----------------------------
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VÁCLAV FRANC

„Mirku, bacha!“
Zvedl hlavu od soustruhu. S mašinkou na opracování kovu si začal tykat teprve
před pár měsíci. On, vyučený číšník. Jak rád by studoval, ale k válce chyběl onen
pověstný krůček. Henlein se roztahoval v pohraničí. Doma nebylo peněz nazbyt. Ještě
že mu kamarádi poradili, aby se přihlásil, že je vyučený černému řemeslu. Nikdo nic
nepoznal. Rychle se zapracoval. Byl zvyklý na všelijakou práci, nebál se učit nové věci,
nebál se…, i když teď tváří v tvář smrti… Ale doma se říkalo, nač stahovat kalhoty,
když brod je ještě daleko.
A pak je uviděl, dva členy závodní stráže. Naděje ještě žila, kdyby Ljuba mluvila,
určitě by si pro něj přišli sami gestapáci, jako pro Karla, ale… Mistr Hans se podíval
směrem k Mirkovi. Jako bývalý socdemák si odkroutil pár měsíců v koncentráku.
Zbraň se mu báli dát do ruky, ale do fabriky se hodil, řemeslu rozuměl, hnědokošiláče
taky moc nemusel, ale po koncentráčnické zkušenosti se bál. Plnil rozkazy na více
než sto procent, přece jenom byl lidštější než řada jiných Němců.
Teď Hans jen zaraženě hledí, jak si jej dva muži odvádějí. Jeho Blonďáčka. Říkal
mu tak, protože Mirek, ačkoliv měl věk na to, aby makal u firmy Vomag Ag jako
soustružník kovů, vypadal stále jako klouček, kterému by více slušela školní brašna
než pracovní kombinéza totálního nasazení. Jeho Blonďáček. Oblíbil si ho. Z vlastní
zkušenosti věděl, že s ním nebudou zacházet v rukavičkách. Loučili se očima, zvykli
si na sebe. Vždyť Blonďáček Horstovi občas naznačil, že fronta nespí, ale teď v máji
čtyřiačtyřicátého byl mír pořád ještě daleko, i když nacistická obluda pomalu ztrácela
půdu pod nohama. Ale tady v Plavně válečná mašinérie pracovala ještě stále na plné
obrátky. Fronta si žádala stále nové dodávky. A každá drobná neposlušnost byla přísně
potrestána.
Vyšli před fabriku. Očima pozoroval vzdalující se lágr na Färberstrasse. Z okolních
polí a zahrad vstupovalo do města jaro, naděje na nový život. Ale Mirek jen doufal,
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„Ljubo, pamatuj si, panimáješ, heslo, ně zabuď parol: Z které koleje jede vlak na
Rokycany? A ty odpovíš: Nevím, ale můj bratr pracuje u železnice. Skaží ty,“ lámanou
čechoruštinou se domlouvají.
„Panimáju. S katóroj koléji iďót...,“ snaží se Ljuba, krásně špulí rty, ale čeština jí
nejde. Učí se navzájem, ona jeho ruštinu, on ji češtinu.
„Ne, musíš se naučit aspoň pár českých vět, pojedeš sama, kdyby tě zastavili na
běžnou kontrolu, papíry budeš mít v pořádku, aspoň doufám, že to…,“ bál se říct
Honza. Co člověk neví, to u výslechu nepoví. „Že to kluci zařídí. Pamatuj si, jmenuješ
se Alena Novotná a jedeš do Plzně na pohřeb své mamince.“
Ljubě se zalesknou oči. Kde je její mamince konec? Naděje, že by žila, je minimální.
Od května 1942 nikoho z rodiny neviděla, už dva roky. Ale ona musí přežít, už kvůli
mamince, aby mohla o téhle prašivé době podat svědectví.
„Jmenuji se Aléna Novotná a jedu na pochžeb mamince do Plzně,“ ruský přízvuk
je slyšet, české „ř“ se nenaučí, ale není moc času pilovat výslovnost.
Chce to změnu, Mirek chápe rychle: „Jmenuji se Alena Novotná a jedu na funus
mamince do Plzně.“
„Jmenuji se Aléna Novotná a jedu na funus mamince do Plzně,“ opakuje Ljuba.
„A teď to heslo,“ Mirek poroučí, i když by raději Ljubě řekl, jak se mu líbí, ale na
lásku není čas. Příkaz doby: přežít! „Nevím, ale můj bratr pracuje u železnice.“
„Ně znáju, nět… Něvim, ale muj brat pracuje u železnice,“ usměje se. „Charašó?“
Ljuba větu snaživě zopakuje ještě jednou, když vidí, že se Mirek mračí: „Něvim, ale
muj brát-r prácuje u želéznice.“
„Da, éto lepší, no charašó nět, musíš si to opakovat, naučit se všechno mechanicky.
Musí ti to prostě přejít do krve, jako kdybys byla Češka, a ne Ruska.“
„I kagdá ty meňá ...?“ ptá se nedočkavě Ljuba. Ví, že jí hoří půda pod nohama.
Při sčítání se vždycky bojí, aby nezaznělo její jméno. Vystoupení z řady. Musí zmizet,
nebo…
„Zatím ti víc neřeknu, co kdyby, musíme být opatrní, ale koncem dubna, jestli
všechno půjde dobře, tak…“

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

že nesměřují k velké budově na náměstí ozdobené hákovými kříži, které se všichni,
nejen z totaleinsatzu, báli jako čert kříže. Ačkoliv mu bylo stále více jasné, že se nemůže
mýlit, pořád ještě doufal, že za pár chvil nevstoupí do oněch dveří, že jej nespolkne
hnědá obluda, nesežvýká, nerozdrtí ve svých chapadlech, nevyždímá poslední zbytky
vědomí a sil a… Ani nechce domyslet. Vždyť ani ne za dva týdny, počátkem června,
oslaví dvaadvacáté narozeniny… a oslaví je vůbec? Přežije výslech? Uvidí ještě někdy
rodiče? Bratra? Sestru? Kamarády? Uvidí ještě někdy vycházet slunce? Nebo bude
v nějaké kobce čekat na vysvobození smrtí od nelidských výslechů? A vydrží?
Nepromluví? Co o něm vlastně vědí? A co Ljuba? Promluvila? Doufá, že ne.
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Stojí v kanceláři. Stůl. Židle. Všude visí hákové kříže. Kožená uniforma se k němu
blíží: „Die tschechischen Schweine! Ty český prase, ksindle jeden!“ Na uvítanou
dostane facku. Cítí, jak se mu na tváři udělal otisk. Trochu se oklepe. Bude to horší.
Ze rtu se řine pramínek krve. Jazykem olízne ret, krev polyká.
„Co můžou vědět?“ opakuje si. Ljubě věří, určitě nepromluvila, ale jestli je mrtvá?
Bojí se, že jej budou s Ljubou konfrontovat. Uhne očima? Pozná ji ještě? Bude její
krásná tvář znetvořena výslechy? Co všechno může prozradit?
U nich doma se tou dobou pálily čarodějnice. Je 30. dubna 1944. Nemůže vědět, že
přesně za rok spáchá vůdce sebevraždu. Kdyby ho chytili, našli by v kapse vstupenku
na onen svět. Balík pro Ljubu konečně přišel. Odesilatel byl smyšlený, jeho jméno je
pravé. Protektorátní legitimace, falešné doklady, propustka od gestapa, smuteční oblečení a zpráva, že matka zemřela. Nic nechybí. Ljuba přichází na smluvené místo tajně,
utekla z lágru, je celá v černém. Možná ji už hledají. Mirkovi se zdá ještě krásnější. Není
nápadná, kolem je řada žen v černém, vdovy po padlých. Koupil Ljubě jízdenku do
Plzně. Není moc času, jen letmo se na rozloučenou políbí. Jako dva loučící se milenci.
„Hodně štěstí, Ljubo!“
„Spasíba, Mirek! Ja ně zabúdu na těbjá nikagdá.“
„A kdyby něco, tak…“
„Ně nádo bojáťsa, ja kljanús, já nikagdá ně skažú nikamú…“
Opravdu „nikagdá“? Co když ji umlátili, vytloukli z ní duši i jeho jméno. Nakonec kdo
ví, jestli i on se tady před tím hákošem nepodělá strachy. Ljuba je sotva dvacetiletá
dívka, i když zocelená životem v lágru. Vydržela?
Gestapák pátrá v lejstrech. Vezme list papíru a blíží se k Mirkovi. Po těch ranách
nějak špatně vidí, dvojitě. Cítí, že mu otéká levé oko, ale teď rozpoznává, že je to fotografie. Fotografie Ljuby? Strčí mu fotku před obličej. Snaží se zaostřit. Ljubu zapře,
je rozhodnut už dávno.
„Znáš ji?“ udeří jej levou rukou do zad. Sotva se drží na nohou.
Ale… na obrázku je nějaká mladá žena, směje se, ale tohle přece… není Ljuba.
Kdo jen to má být? Měl by ji znát? Pátrá v mozkových závitech.
„Nicht kennen! Neznám,“ řekne po chvíli rozhodně.
„Nein?“ zařve gestapák otázku, až má strach, že mu praskne bubínek.
„Nicht kennen!“ opakuje německy. Ještě štěstí, že se tak dobře naučil jazyk ještě
jako číšník v restauraci, do pohraničí to nebylo daleko, občas chodili i Němci jako
hosté. Ale časem se stále více roztahovali.
„Ty českej pse všivej,“ rány dopadají na jeho hlavu.
Proč mu tu ženu ukazují? Není ani trochu podobná Ljubě.
Ve vlaku sedí u okna, pozoruje krajinu. Krajina u nich doma je poničená válkou, ale
jestli přežije, vrátí se a všechno vybudují znova. Jen přežít pár kontrol. Ve vlaku sedí
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„Co udělám?“ říká si a pomalu bilancuje svůj život.
Už ani rány nepočítá. Z nosu mu teče čůrek krve. Roztírá si jej a na pravé ruce vidí
krev. Svoji vlastní krev. Ale přece jen mu něco říká, že toho mnoho nemůžou vědět.
Určitě by mu ukázali Ljubu, třeba mrtvou, ubitou, ale… Proč se neptají na falešné
doklady? Tady něco nehraje.

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

vojáci wehrmachtu, smějí se, laškují. Dívají se na ni. Kdo by se nepodíval na mladou
dívku. Kdyby věděli… Kontrola. Znejistí. Raději nebude mluvit.
„Das Dokument!“
Vytahuje legitimace z kabelky. Kapesníkem si utírá oči, jede přece na funus.
„Das Begräbnis?! Pohřeb?!“ položí spíš řečnickou otázku kontrolor.
Pokyvuje hlavou.
„Mutter? Matka?“ prohlíží lejstra.
Už má na jazyku „da“, ale včas se zastaví „áno, Mutter, matka“. Rusky je to kratší
„mať“, ale naštěstí v českém slově matka není žádné „ř“.
„Richtig, v pořádku,“ podá jí muž váhavě doklady.
Oddechne si, aspoň na pár chvil je zachráněná. Ale cesta je ještě dlouhá. Trvá celou
věčnost, jede přes noc, usíná na dřevěné lavici, ale spí jen chvíli. Vojáci jsou hluční.
Stejně ji z krátkého klimbání budí nekonečné kontroly.
V hlavě si opakuje heslo.
„Nevím, ale můj bratr pracuje u železnice. Ně znáju, no moj brat rabótajet na
želéznoj daróge.“
Vědí v Plzni, kterým vlakem přijede?
Blíží se k cíli cesty za svobodou, ve vagónech je slyšet čím dál víc čeština. Nerozumí
sice všemu, ale ani neví proč, najednou je klidnější, i když nemá zdaleka vyhráno. Pilsen.
Plzeň. Hauptbahnhof. Hlavní nádraží. Vystupuje, trochu se rozhlíží, jde nejistě. Nikdy
tady nebyla, a přitom jako Alena Novotná tady má znát od narození každou uličku,
každý kámen. Co když ji někdo pozoruje? Zjistí, s kým se setká, a potom je oba…
Co bude dělat, když nikdo nepřijde? Už pár desítek minut bloumá nádražím.
Dělá, že si prohlíží odjezdy a příjezdy vlaků, jako by čekala na další vlak. A přitom
se snaží nenápadně pozorovat, jestli se někdo blíží…, užuž si myslela, ale starší muž
ji minul jako vzduch.
Náhle jako z nebe se vedle ní objevuje mladší, asi třicetiletý muž, má rozhalenou
košili a krátkou bundu do pasu. Nese černou tašku.
„Slečno, z které koleje jede vlak na Rokycany?“ zeptá se ležérně. Snad nemá ani
strach.
Najednou ta věta, kterou si tolikrát opakovala, jako by zapadla nějak do ztracena.
„Já…,“ ale nakonec se vzchopí. Mazlí se s každým slovem, každou hláskou: „Nevím,
ale můj bratr pracuje u železnice.“ Nespouští oči z mladého muže. Co když je to náhoda? Co když je to provokatér? Co udělá, když…
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Je máj. Z plzeňského nádraží odchází dvojice mladých lidí. Drží se kolem pasu, jako
by se dva milenci vrátili z výletu. Ona celá v černém, jdou ulicí a pomalu se zanořují
do sestupující tmy.
„Štó búdět sa mnoj?“
„Neboj, máme to promyšlené, ale v Plzni dlouho zůstat nemůžeš.“
„Aber…,“ zachmuřil se vyšetřovatel nad papíry. „Tady něco neštimuje,“ mne si bradu.
„To máš pravdu,“ myslí si Mirek, i když jen těžko polyká krev z rozbitých rtů.
Viděl už pár kluků z lágru, jak se dostali do rukou těmhle v dlouhých kožených
pláštích. A kolikrát šlo o prkotiny. Tonda z jeho cimry si začal s jednou Němkou,
Gerta nebo Gréta, tak nějak se snad jmenovala. Srovnali ho do latě. My ti dáme, prznit
nám rasu! Na pár týdnů zmizel někde v arestu. Když se vrátil, byl jako vyměněný. Za
ženskou sukní by se neotočil za nic na světě.
Rozzuřený gestapák vstal ze židle. „Tak ty tvrdíš, že Ingrid Voigt neznáš, ja?“
„Neznám,“ trvá si na svém. A mluví pravdu.
„Ale máme tady udání, že tě viděli,“ pak se na chvíli odmlčí. „Když se dobrovolně
přiznáš…“
„Nemám se k čemu přiznat, opravdu tu ženu neznám,“ trvá si na svém.
„Vy Češi, proč si myslíte, že jsme tak hloupí a nedozvíme se pravdu?!“ teatrálně se
zasměje. Ale v obličeji je rudý, brunátný vzteky.
„Ale já opravdu…“
Gestapák jde pomalu ke stolu: „Pavelka, Pavelka, nelži? Ale my tě naučíme mluvit
pravdu… Ty si vzpomeneš… ty…“
„Ale já nejsem Pavelka, já jsem Havelka, Miroslav Havelka!“ křičí.
„Havelka?“ zahledí se do papírů. „To je bordel, takový bordel všude!“ Zvedne
gestapák dokumenty a opakuje nahlas: „Miloslav Pavelka? Miloslav Pavelka! Ja?“
Oči se zabodávají do Mirka.
„Nein, ich bin Miroslav Havelka,“ s nadšením se hlásí ke svému jménu, dostal jej
po otci a je na něj náležitě hrdý.
„Havelka, Pavelka, to jsem blázen, ale stejně všichni Češi jste prašiví psi, ksindl
jeden!“
Zvedne telefon a německy nadává. Za chvíli jsou v kanceláři dva členové závodní
stráže.
„Koho jste to přivedli, to není ten, co se kurvil s tou mrchou kantýnskou, Pavelka,
to je Havelka!“ vysvětluje a dva strážní se na sebe nechápavě dívají.
„Havelka,“ jde pomalu k Mirkovi, „pamatuj si, že jestli se sem ještě někdy dostaneš,
tak odtud živej nevylezeš!“
Další, snad poslední rána dopadla na Mirkovu tvář.
„To máš na cestu!“ prudce vytrčí ruku. „Táhni! Ty česká svině!“
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Mirkovi se chce běžet, ačkoliv jej bolí celé tělo. Rány necítí, když za ním zapadnou
těžká vrata. Dýchá májový vzduch. Podruhé se narodil. A Ljuba…? Ještě se určitě po
válce setkají. Určitě, určitě…!

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

„Fantastický,“ pravil Dan a rozhlížel se kolem. „Jak to děláš?“
„Některý lidi mají zelený prsty, tak je mám asi taky. A mám dobrý hnojivo.“
„Kde ho kupuješ?“
„Nekupuju, lepší je vlastní kompostér, támhle v rohu,“ ukázal jsem Danovi na
velkou šedou bednu u zídky. „Stačí trochu žížal… Pojď se podívat.“
Došli jsme ke kompostéru, otevřel jsem víko a předvedl jeho obsah.
„Víš, čemu se říká žížalí čaj?“
„Ne, ale zní to hrozně, snad to nepiješ,“ řekl Dan.
„Žížalí čaj je právě to hnojivo. Hele, je to strašně jednoduchý, sem dáš žížaly, kon�krétně kalifornský, ty jsou nejlepší, a tady do těch pater se dává odpad, ze kterýho
pak ty žížaly udělají kompost. Koupil jsem extra velkou bednu, vejde se tam toho
hrozně moc.“
„Takže tam můžeš dát jakejkoli odpad?“
„Musí to být bioodpad, takže zbytky z jídla a podobně. Jak vidíš, zahrada po tom
roste jak divá.“
Vlastně jsem za své pěstitelské úspěchy mohl vděčit jednomu kolegovi. Pomohl
mi před časem vyřešit hned dva problémy najednou, a já na něj teď proto vzpomínám
v dobrém, ačkoli by tomu věřil málokdo, kdo nás oba znal od počátku.
Dalibor patřil k tomu typu lidí, kteří kdekoli okamžitě zaplní prostor. Nejen proto,
že disponoval břichem objemu menšího sudu, ale především z toho důvodu, že projevy jeho ega zahltily všechno volné místo, ať už v místnosti pobývalo sebevíce lidí.
Ovládnul všechny rozhovory, i když je sám nezačal, každému radil, ač o jeho rady
nikdo nestál. Vždycky věděl všechno lépe, neexistovalo místo na Zemi, kde by nebyl,
nebylo oboru, který by s přehledem neprobádal do posledních detailů.
Přesto, nebo možná spíš právě proto disponoval ještě jednou výraznou vlastností:
uměl se zavděčit nadřízeným tak, že mu zcela důvěřovali a nechávali mu volnou ruku
ve všem, co dělal, ba jej s oblibou pověřovali úkoly, při nichž mohl velet jiným. A právě
to bylo místo, na kterém jsme se střetávali.
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„Vzpomínáš, jak mi Dalibor kdysi přinesl ten budík? Abych jako nechodil tak
pozdě do práce…“
„No jo, to bylo vtipný, tyhle záležitosti uměl řešit takovým svým způsobem, že jo?“
zasmál se Dan. „Hele, můžu se podívat na ty žížaly?“
Cokoli jsem udělal, podroboval Dalibor rozsáhlému zkoumání a co hůř, probíral
a kritizoval nahlas před všemi ostatními. On sám by to udělal mnohem lépe, protože
přece ví, jak se tyhle věci správně dělají.
Původně neškodně vyhlížející obtloustlý tlučhuba se postupně v mých očích měnil
v monstrum. Jakožto čtenář hororů jsem začal mít podezření, že se v něm skrývá
nějaká zásvětní bytost, a sledoval jsem s obavami, jestli mu z pusy nebo z uší někdy
nevykoukne špička chapadla nějakého toho Cthulhu nebo jiné lovecraftovské obludy.
Že se tak nikdy nestalo, ještě neznamenalo, že by to nemohla být pravda.
„Ty makaj, bestie,“ upřímně se bavil Dan při pohledu na hemžení šedorůžových
tvorů. „Ty makaj!“
Na oslavě dvaceti let založení pojišťovny, v níž jsme oba pracovali, už jsem se
skoro neovládl. Daliborův chechot se mi zarýval do mozku jak nebozez a přeorával
moji mozkovou kůru. Kdysi jsem ve filmu Atlas mraků viděl, jak spisovatel shodil
při střešní párty literárního kritika a pak si nonšalantně objednal na baru tequilu.
Naše oslava se ale neodehrávala na střeše a rozhodně se při ní nepodávala tequila.
Pojišťovna střední velikosti, jako byla ta naše, při takové příležitosti servíruje zteplalé
červené víno obdobně střední kvality.
Někdy tou dobou jsem začal mít také problémy se zahradou, kterou jsem zdědil po
dědovi a která mi skýtala relaxaci po práci. I když jsem dělal vše, co bylo třeba, květiny ani
zelenina neprosperovaly tak, jak měly. Koupil jsem si dokonce vermikompostér, abych
rostlinám dodal co nejvybranější a opravdu přírodní hnojivo, ale ani to nepomohlo.
Jedné bezesné noci mě napadlo, jak vše vyřešit.
„A jak teda vypadá ten jejich čaj? Votevři ještě to další patro.“ Dana můj kompostér
zajímal čím dál víc.
Začal jsem vůči Daliborovi projevovat vstřícnost dříve nevídanou, vmísil jsem se
do zástupu jeho obdivovatelů a stal se jeho pevnou součástí. Málokdo se smál jeho
vtipům tak bouřlivě, jen pár lidí z firmy jej vyhledávalo tak často a vůbec nikdo si
nenechal od něj radit v pracovních záležitostech tolik jako já. Dalibor byl přímo
zaplaven mým obdivem a bylo vidět, že mu to dělá náramně dobře.
Vrcholem tohoto vývoje byl zřejmě okamžik, kdy jsem před ostatními kolegy
nahlas přiznal, že si se čtvrtletními tabulkami pojištěnců vůbec nevím rady a jediný,
kdo může problém vyřešit, je Dalibor. V gestu, s nímž mne odstrčil od počítače, bylo
obsaženo vše, co činilo Dalibora Daliborem.
„A tady zespoda to jako bereš a odvážíš?“ Dan přidřepnul k šedé bedně a snažil
se nahlédnout pod ní.

-------------
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Nikdo z pojišťovny netuší, že vlastním zahradu a jaký má význam v mém životě.
Když jsem na ni Dalibora pozval, bylo to gesto nad jiné intimní. Pozvání zaznělo
v kuchyňce u kávovaru v okamžiku, kdy tam nikdo kromě nás dvou nebyl. Věděl
jsem, že Dalibor miluje některé druhy kořalek, a koneckonců, proč by si dobří přátelé
nemohli na čerstvém vzduchu posedět, popít a popovídat?
O pátečním odpoledni jsme se přesunuli na moji zahradu, kde už bylo vše připraveno.
Dalibora zjevně flóra příliš nezajímala, více ho zaujaly láhve s exotickými vinětami,
podařilo se mi pro něj zajistit dokonce vynikající albánský koňak Skënderbeu. K tomu,
aby naplno rozezněl výbuchy pištivého smíchu, ostatně ani moc alkoholu nepotřeboval,
bavil sám sebe víc než dobře.
Když jsem ho vyzval k tomu, aby se podíval na jednu zvláštnost, kterou stoprocentně
nikdy předtím neviděl, jeho krok už byl poněkud vratký, ale přesto v předtuše toho,
že by mě mohl přece jen poučit, že tohle on už dávno zná, vydal se se mnou do kouta
zahrady k mému exkluzivnímu kompostéru.
Teď, po půl roce stojím s kolegou Danem u téhož zařízení a díváme se na to, co
ti šikovní tvorové dokážou, když jim člověk dodá kvalitní materiál v dostatečném
objemu. A jako na zavolanou Dan začal v práci také trochu zlobit.
„Dane, ještě se mrkni sem. Budeš se muset asi naklonit…“
Zeď kolem pozemku je naštěstí dost vysoká a skýtá dostatek soukromí. A moje
zahrada s novým hnojivem bují, radost pohledět.

Martin Friedrich (* 1970). Básník, prozaik, učitel. Autor povídkového souboru Smrt
& potěšení (Epocha, Praha 2008), jako básník debutoval sbírkou Venkovský hřbitůvek / Barbaresky
(Triskelion, Praha 1991), v současnosti publikuje básně pouze časopisecky.
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Když leží člověk v půl třetí v noci pod mostem, obdivuje jeho konstrukci a počítá
hvězdy, které okolo něj prosvítají, může to znamenat dvě věci.
Buď jste beznadějný romantik, co oželí luxus a raději si čistí hlavu s výhledem na
předaleké galaxie, nebo máte v krvi dvě a půl promile a nezvládnete se po čtyřech
doplazit k nejbližší okresce, aby vás nějaký zoufalec svezl na záchytku.
A pak je tu samozřejmě třetí možnost.
Ta moje.
Abych nevykládal úplné nesmysly – tři a půl promile mi v těle nekvasí, ale dvě
krabice Hradní svíce taky dokážou nadělat pěknou neplechu.
Jenže město schválilo akci Čisté ulice a to znamená, že chrabří rytíři, co do té doby
znali nebezpečí jen z filmů, museli vyrazit do terénu.
A já se přihlásil dobrovolně.
Mám ženu, tři holky (ta nejmladší si hraje s autíčky a opakuje po mně „to mi ho
vyndej“, ale jo, pořád ji řadím mezi holky), několikagenerační barák, svoje auto, Lídino
auto, na zahradě altán, v kterém by mohla bydlet čtyřčlenná rodina a zahraničními
dovolenými zhýralou mysl. Potřebuju si udržet práci a k téhle podmínce patří i neremcání a nestěžování si.
Takže si nestěžuju.
To, že se prodávají v temných zákoutích drogy, ví každý. Čteme detektivky, ne?
Koukáme na filmy a na zprávy a vůbec… nejsme natvrdlí. Svět není jedna velká růžová zahrada, kde by zpívali plameňáci a zlo bylo jen nějaká vzdálená esence. Drogy
tu s námi jsou a je to boj, který jako policista podstupuju denně. Trávu jsem si už
párkrát bafnul, ale tím končí veškerá sranda.
Když se poprvé objevila Bílá orchidej, vyděsilo to popravdě půlku našeho sboru.
Droga, která je na bázi paracetamolu, není vystopovatelná, protože v krvi nezanechává lautr nic, a ten, kdo ji vyráběl, dokázal srazit cenu pod úroveň acylpyrinu.
To byla ta nejnebezpečnější část. Fakt, že si tohle svinstvo bude moct dovolit každý
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školák, co dostává od rodičů peníze na rohlík a pribináčka, nás všechny budil hrůzou
ze sna. Malá kulatá tabletka s vyraženou kytkou.
Nemohli jsme dovolit si tímhle nechat zamořit město.
Chvíli to trvalo, ale nakonec jsme se dopracovali ke zdroji.
Údajnému zdroji.
A k našemu překvapení se jednalo o bezdomovce.
Filip Král byl chlap mnoha tváří. V deseti zapálil školu, protože mu třídní učitelka
zabavila nejnovější číslo časopisu ABC. V patnácti, v prvním ročníku střední školy,
zachránil spolužačku, kterou napadlo bojové plemeno psa. Vlezl mu do cesty a rány
schytal on, převážnou většinu do obličeje a krku. V osmnácti napadl rodiče té samé
spolužačky, jelikož o něm na třídních schůzkách prohlásili, že je nekontrolovatelné
individuum s psychotickými známkami a sklony k násilí. Budiž, asi se jim to snažil
vyvrátit. Ve dvaadvaceti se dostal do vězení za opakované podvody s akciemi a ve
třiadvaceti se po dvou odvoláních z basy dostal a peníze nabyté zmíněnými podvody
s laskavým přispěním dalších podvedených lidí ještě rozmnožil.
V pětadvaceti podstoupil plastickou operaci obličeje, aby se zbavil traumat z dětství.
A to se mu povedlo tak úspěšně, že zmizel a už ho nikdy nikdo neviděl.
Ale rozhodně o sobě dával slyšet.
Někdo říkal, že vypadá jako Lukáš Langmajer (zvrhlejší mozky tvrdily, že to
dokonce je on) a že bydlí v Mníšku vedle Jana Rosáka. Objevila se i informace, že si
nechal změnit pohlaví a přestěhoval se na Bali, kde se živí jako břišní tanečnice…
Abych se přiznal, nikdy jsem úplně nechápal, kde se tyhle fámy berou.
Můj kolega přišel se zajímavou hypotézou.
Všechny ty bludy vypouští sám Král, aby zmátl slušné a zarputilé vyšetřovatele.
Taky možnost, řekl bych.
A teď zasraná Bílá orchidej.
Přes síť informátorů jsme se dostali k informaci, že ji do ulic vypustil právě on.
Proč?
Protože může.
Stal se z něj multimilionář, který se pohybuje po světě jako duch, nikdo pořádně
neví, jak vypadá, takže si může dovolit cokoli.
A nudí se. Páni, jak ten chlap se nudí.
Když se k nám doneslo, že se vydal sám do ulic, chrápe po squattech, na opuštěných
staveništích a pod mosty, brali jsme to s rezervou.
Dobrá, nudí se, ale pořád má zatraceně prachy. Tolik, že si může najít lepší zábavu
než čuchání smradlavých ponožek někde v kutlochu na kraji světa.
Jenže podobných hlášení přibývalo. Prosáklo to od někoho z jeho okolí. A šířilo
se to jako lavina. Nikdy jsme nemohli vědět, co je pravda a co ne, ale tohle se mu tak
podobalo, že to vyústilo…
…mnou pod mostem, kde čuchám ponožky ostatních bezdomovců.
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Nejlepší variantou, jak poznat, jestli vážně on vypustil ten levný humus mezi mladý,
je stát se jedním z lidí na okraji společnosti.
A nebyla to švanda.
Nejsem cimprlich a už jsem párkrát snědl maso, které mi spadlo na zem. Protože do
sedmi sekund se to…, nebo tak nějak to bude, nikdy jsem dost dobře určitý pravidla
nepochopil. Ale zvykl jsem si na ně rychle.
I na krabičáka.
Tam už to jinak nejde. Krabicové víno je vlastně halda siřičitanů napajcovaná
nějakým vinným aromatem, aby vám to hned nevypálilo chlupy v nose. Abyste tomu
dali šanci. Já vyloženě při pití trpěl, ale když jíte během dne chleba, který berete z ruky
chlapa, co se šťourá v nose, v prdeli, v zubech a krmí krysy na výpadovce na Cheb, tak
moc na výběr nemáte. Siřičitany jsou zlo, ale aspoň vypalují mikroby.
A nakonec jsem si i zvykl na Grošácký most.
Ten tu stojí snad od sedmnáctého století, pokud mě paměť nešálí. Název dostal
od mýtných, kteří vybírali za cestu přes něj jeden groš. Dneska už je to polorozpadlá
stavba, ale tehdy, před těmi čtyřmi stovkami let, to byla paráda. Viděl jsem fotky
a můj současný domov byl jednou z nejluxusnějších částí města. Byly na něm krámky,
malíři, malá pouliční zoo. Pořádali se na něm rauty a plesy, což je skoro k neuvěření,
protože si nedokážu představit, jak se mohlo dámám v tehdejší době tancovat v podpatkách na dlažebních kostkách.
Dneska už to taková paráda není.
Koukám na konstrukci a vidím špínu, rez a dokonce i nějaké graffiti, ve skoro
dvacetimetrové výšce. To potřebovalo hodně kuráže, hodně krabičáků.
Chvilku mi trvalo, než jsem si zvykl na určitou hierarchii.
Na pilíři jsou nasprejované znaky. To aby bylo jasno, kdo kde spí. K mému překvapení se tohle dodržuje. Je to stejné jako s fleky na žebrání ve městě. Stoupneš na
něj někomu jinému a ráno najdeš bágl s náhradním oblečením spálený. Stalo se mi
to jednou a od té doby jsem si dával hodně velký pozor.
Co se týče „vydělávání“, byl jsem dopředu připravený na to, že dobrá místa budou
zabraná, a byl jsem za to neskutečně rád. Měl jsem v plánu mezi nimi žít, ale s žebráním
by to byla čára přes rozpočet. Dětem jsem vysvětlil, že jde tatínek na tajnou misi. Tam
to problém nebyl. Už odmala chápali, co moje práce obnáší. Horší to bylo s kamarády
a známými. Nemohl jsem si dovolit, aby mě někdo poznal. Takže jsem nežebral, hotovo
tečka. A vždycky jsem to okecal nějakou větou, že jsem vydyndal pár drobáků po cestě
tam a tam, nebo něco vylovil v kašně. Chlapi mi to žrali. Co čekat od podobné sorty
lidí? Spoléhal jsem na pomalejší otáčení zrezlých koleček.
V půl třetí ráno to ale moc nemyslí ani mně.
Snažím se utřídit fakta.
Za sedmnáct dní na ulici jsem se ke Královi nijak zvlášť nepřiblížil. Ani k někomu,
kdo zná někoho, kdo zná někoho, kdo zná Krále. Ani tak daleko jsem se nedostal.
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První tři dny jsem dělal docela úspěšně zoufalce a imbecila, snažil jsem se udělat
„kamarády“, další tři dny jsem trousil drobky, nenápadně naznačoval, že bych klidně
pro někoho Orchidej prodával. Snažil jsem se zasít semínko do hodně vyprahlé půdy.
Uslyšel jsem šramot, tak jsem se otočil k levé části pilíře, kde je nákupní vozík se
starými plesnivými a pochcanými hadry. Nouzovka pro ty, co zmoknou.
Vyloupl se tam chlap ve vyšisované kostkované košili a džínách s dírou v levém
koleni. Vlasy měl rozcuchané, okolo krku kus nějakého šátku a šoural se s lahví v ruce
k červenému vykřičníku nasprejovanému u rozdrolené části pilíře.
A teď byl čas ukázat, jak moc jsem se toho naučil. Dodělal jsem vysokou houmlesáckou a musel jsem se trochu předvést. Nikoho v mé pozici nenechá lahev v ruce
v klidu, i kdyby v ní bylo ředidlo.
„Hej, kamaráde,“ řekl jsem polohlasem, abych nebudil ty, co spali dál od nás.
O alkohol se zásadně nedělíme. „Tam nemůžeš.“
Otočil se na mě, loupl po mně skelným zrakem a šel dál.
U vykřičníku se opřel o zeď a pomalu po ní sklouzl na zem do prašné zeminy.
Donutil mě vstát a ukázat mu, jakého příkladného bezdomovce ze mě společnost
udělala.
Až dva kroky od něj jsem si všiml, že má natržený ret. Alkohol na něm musel
pekelně pálit. A taky měl ránu na obočí a něco, co vypadalo jako říznutí nožem na
uchu. Někdo se na něm vyřádil.
Ale pravidla jsou pravidla.
„Tady nocuje Krejza, chlape,“ řekl jsem dobrácky a držel panenky na lahvi, abych
mu ukázal náklonnost. Byla to poloprázdná flaška meruňkovice, docela žádané zboží.
„Stáhne tě z kůže, jestli zjistí, žes mu to tady ocejchoval. On to nemá rád. Fakt by ses
měl odsunout o pár metrů dál.“ Usmál jsem se. „Venca Pánek minulej týden zemřel
na céčkovou žloutenku. Můžeš se přesunout na jeho flek. Podle mě už to tam dávno
není infekční.“
Chlap se napil, odříhl, ale komunikace vázla.
„Dáš mi aspoň hltnout? Nemůžu usnout, pálí mě žáha.“
Kupodivu ke mně natáhl ruku s lahví. Přijal jsem ji, loknul si tak jako ještě nikdy
v životě a ucítil na patře nepříjemnou pachuť zvratků. Chlápek měl za sebou těžkou noc.
Vrátil jsem mu jeho pití a uvelebil se vedle něj.
Riskoval jsem, že budu staženej z kůže stejně jako můj kolega, ale musel jsem
myslet na práci a na to, proč tu jsem.
„Dobrý pití,“ mlasknul jsem si, „to už jsem neměl léta.“
Až na domácí loňskou meruňkovici od tchána z Moravy.
„Kde tě tak zřídili?“ nadhodil jsem. Na něco by mohl zabrat.
Vydal z hrdla něco mezi zachrápáním a povzdechnutím. „U Texasu.“
No hurá. Ledy prolomeny. Texas byl uměle vyhloubený příkop za lázněmi, kde se
měl stavět hotel. Sešlo z toho, majitel pozemků vycouval ze smlouvy, ale rozbagrovaný
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pozemek už zůstal a postupně zarostl. V létě se tam parádně spalo pod širákem na
měkké půdě. A chodili tam studenti z nedalekého gymnázia.
Ucítil jsem něco, co tu už dlouho nebylo.
Náznak příležitosti.
Neříkal bych tomu přímo stopa nebo vodítko, ale jestli dostal tenhle chlap na
budku u Texasu, bylo to od dealerů. A jestli to bylo od dealerů…
„Zkoušel jsi něco vysomrovat?“ zeptal jsem se na rovinu.
Chvíli na mě koukal, prohlížel si mě jako plakát miss června v Playboyi a nakonec
opatrně přikývl.
„Ale nic ti do toho není.“
„To ne,“ souhlasil jsem a natáhl se znova pro lahev, abych podpořil naše nově
vzniklé přátelství. „Ale měl bys vědět, že tenhle most je stejně nebezpečnej jako Texas.
Blbě něco kvákneš, nebo si sedneš, kam nemáš, a už ti tahají střep z nohy. Já se tě jen
snažím varovat.“
„Proč?“
Pokrčil jsem rameny. „Protože tohle?“ ukázal jsem mizející alkohol.
Tak mluv, chlape, nenech se pobízet. Bezdomovci toho nemají moc na práci. Žvanění je jejich druhý největší koníček hned po pití nekvalitního alkoholu.
„Ta sračka je levná jak prášek na praní,“ vypadlo z něj nakonec. „Vůbec by je
neubylo.“
„To ne,“ souhlasil jsem okamžitě a dušička ve mně zatrylikala, „to ne. A o čem je řeč?“
„Ta bílá droga, co teď všude lítá.“
Zavrtěl jsem hlavou. „Drogy jdou mimo mě.“
Kéž by to byla pravda. Spíš byly drogy posledních pět let můj život.
„Je to taková malá kulatá tabletka, dřív byla oválná. Prý chutná sladce. A vidíš po
ní svoje mrtvý prarodiče.“
Zasmál jsem se a vyprsknul, musel jsem se otočit a utřít tekutinu kolem pusy. „To
si klidně odpustím. Můj děda byl kripl, mlátil tátu i mě.“
Dědečkovi jsem se v duchu omluvil, sloužil třicet let u pražské kriminálky a byl
to ten nejhodnější člověk pod sluncem.
Vrátil jsem mu láhev, on s ní zatřásl a rozvlnil hladinu. Znovu si přihnul.
„Ráno jim to můžeme vrátit,“ řekl jsem odhodlaně. Výhodou tohohle krátkodobého
pobytu je, že můžu občas udělat nějakou volovinu a nikdo mi za to později nebude
sundávat frčky. Nemohli čekat, že budu během života na ulici číst o samotě v kanále
Kafku. Získat si náklonost určité sorty něco stojí. „Je horko jak na Sahaře, můžeme
jim to tam vypálit, mladý tam přestanou chodit. Mají rádi přírodu a tak.“
Zakýval pochybovačně hlavou. „Možná před sto lety. Dnešní mladý mají rádi
chlast a nechráněnej sex.“
„Tak to toho máme hodně společnýho,“ zasmál jsem se.
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Chlápek se sklouzl po zdivu ještě níž, hlavu měl do pravého úhlu a zíral někam
na hladinu řeky, z které vystupoval lety omletý pilíř. Měsíc svítil jak divý, bylo vidět
až na druhý břeh, někam k zahrádkářským koloniím, které loni právě bezdomovci
tak rádi vykrádali.
Přisunul jsem se k němu a ukázal nahoru. „Spíme nejspíš pod děckama. Dřív rádi
zazdívali do konstrukcí děti. Krutý ne? Takhle trestali rodiny.“
„Některý si to určitě zasloužili,“ podotknul a vypadal, že každou chvíli vytuhne.
Potřeboval jsem ho udržet při životě.
„Mluvil jsi s těma, co to prodávají?“
„Možná,“ odpověděl ostražitě.
„Jestli to je nějaká novinka, jak říkáš, možná by stálo za pokus –“
Jeho výpad byl nečekaný, abych řekl pravdu. Ne, že bych nebyl úplně připravený,
poslední roky mě naučily, ale jeho mrštnost mě trochu zaskočila.
V jednu chvíli se válel nemohoucně v prachu a v tu druhou mi rval nějaký lesklý
tesák do krku.
Ležel na mně, obě kolena mi tisknul do rozkroku a pohledem se mu upřeně opíral
do tváře.
Neměl v ní kromě čerstvých ran žádné jizvy, žádná znamínka.
Jedinou vrásku.
Což mi jasně napovědělo, že to nebyl obličej bezdomovce. Nikdo, kdo tráví čas
na ulici, není bez poskvrnky. Ať s tím bojujete sebevíc, špatná strava, chlast, absence
zdravotní matrace a nemoci všude kolem z vás udělají po čase trosku.
A taky mi to jasně řeklo, koho mám před sebou.
Nebo vlastně nad sebou. Tahle tvářička byla mistrovským dílem moderní plastické
chirurgie.
Cenil zuby, prskal mi do obličeje a plnou vahou ležel na rukojeti nože. Měl jsem
co dělat, abych si držel ostří od krku a ten zatracený alkohol mi vůbec nepomáhal.
„Věděl jsem, že seš to ty,“ procedil Král mezi zuby. Špatně se mu dýchalo, stejně
jako mně.
Snažil jsem se nůž odklonit, ale on ho vrátil na správnou cestu. Na tu pro něj
správnou.
„Žádnej polda mi nebude škodit v rajonu,“ zasyčel. „Jsi jako otravnej plevel a já tě
přijel osobně vyhubit. Podříznu tě, hodím do řeky a s trochou štěstí tě proud vyplaví
někde u vašeho baráku, kousek od míst, kde si hrajou tvoje děti.“
Zatmělo se mi před očima, zabral jsem a odhodil ho i s nožem na špinavou zem,
daleko od temného pilíře.
Kromě nás tu v tmavých koutech spali ještě tři chlapi, ale alkohol je naštěstí odrovnal.
Stejně jako to hovado přede mnou.
Viděl jsem, že se snaží vstát, ale nohy se mu zamotaly do sebe a on sebou švihnul,
hlavou se bouchnul o vyčnívající kámen.
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Zkusil to znova a se stejným výsledkem.
„Dneska v noci už se na nohy asi nepostavíš, kamaráde,“ vysvětlil jsem mu.
Koukal na mě trochu připitoměle, ale to jsem mu nemohl mít za zlé. Midazolam,
hozený do alkoholu, působí docela svižně. Pře dvěma lety jsme řešili případ gangu,
jenž uspával po hospodách osamělé turisty a doslova je svlíkal z oblečení. Midazolam
je šikovný společník, když potřebujete vyřídit protivníka a moc se při tom nenadřít.
Hodil jsem mu ho do flašky přesně ve chvíli, kdy jsem vyprsknul smíchy a odvrátil se.
Prozradil se, když mi řekl, že tabletka Bílé orchideje bývala oválná. To byl jen testovací prvek v úplných začátcích a objevil se na Moravě, dál se nedostal. Rozhodně
by to nevěděl obyčejný bezdomovec. Ne, pokud by do toho nebyl zapletený.
Došel jsem až k němu a kopl do lahve, která se válela na zemi.
„Hodně jsi mi ušetřil práci, když sis to s sebou přinesl. Nemusel jsem ti nabízet
svůj.“ Zamračil jsem se, ale jen na okamžik. „Ten můj je hroznej patok. Na tom se
pozná, že seš extratřída.“
Klekl jsem si k němu a jemně ho chytl za ruku s nožem.
Vyklouzl mu z dlaně okamžitě a bezproblémově.
V tom zádrhel nebyl.
Otázka bude, co s tělem.
Ale všechno pěkně postupně. Nakonec asi stejně přijdu s verzí, že mě odhalil,
zaútočil na mě a neměl jsem na vybranou.
Víte, co stojí peněz údržba baráku a ženy? To možná i ten dům dokážu ošidit, dům
se mě na nic neptá a nic mu nemusím vysvětlovat. Ale ženská ve správném rozpoložení
je jak studna, na jejímž dnu je bahno. Něco tam hodíte, ono to začvachtá, nakloní
ke straně a potom jen smutně koukáte, jak to mizí v temných hlubinách. Tak takhle
nějak jsem se cítil s Lídou první roky.
Musel bych mít tři práce a ještě doma ve spíži oslíčka, co se otřese a vy z něj
vyrýžujete kopu zlaťáků.
Jenže nemám.
Místo oslíčka jsem si pořídil tři děti.
A ta nejmladší už začíná mít Lídiny moresy. Cítím to. Když se na mě podívá, změknu jak hrouda másla a koupím všechno, na co si svýma buclatýma prstíčkama ukáže.
Vím, že mezi vámi není žádný účetní, ale schválně – jak má tohle běžnej smrtelník
zvládnout utáhnout?
No nemá. Nemůže. Prostě ne.
Ledaže by měl přístup do skladu s důkazy, uzmul tam pro sebe pár kilo kokainu
a bez živnosťáku si otevřel podnikání v pár městských uličkách.
To bylo jen pro začátek. Věděl jsem, že si nemůžu dovolit krást donekonečna, jen
jsem si potřeboval podchytit nějakou klientelu. Našel jsem si pár kluků, který rozuměli
obchodu, díky akci Čisté ulice jsem pro ně dokázal vždycky sehnat zboží… a pak se
vyloupla ta zatracená Bílá orchidej a udělala mi čáru přes rozpočet. Kde má člověk brát
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na kožichy a drahý večeře. Víte, co dneska stojí ústřice? To už by se mi spíš vyplatilo,
aby byla Lída drogově závislá, míň by to lezlo do peněz.
Musel jsem se prostě přihlásit dobrovolně, to by každý pochopil. Musel jsem
toho hajzla dostat z ulic, stejně jako jeho bílou sračku, kterou to tady zamořoval
a vytlačoval mě.
A světu bez něj bude líp.
Jednou už zmizel, může to udělat znovu.
Nekoukal na mě.
Zíral nahoru, do špinavých zákoutí mostní konstrukce.
Možná tam viděl duchy malých dětí nebo třeba přistávající UFO. Bylo mi to jedno.
Tenhle most byl mým domovem skoro tři týdny, ale byl čas se vrátit k Lídě. K dětem.
Táta se vrací domů.
Zabořil jsem mu nůž do krku a nechal ho pod Grošáckým mostem krvácet.
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---------------------------JAN SVITÁK

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesus Domine,
dona eis requiem. Amen.
Tommaso de Celano

55

Seděla u stolu, snídala ovesnou kaši a zapíjela ji kávou. Hnědou břečkou s kyselou
pachutí, jedinou kávou, kterou měla k dispozici. Ve skladu za zády leželo ještě šest
zatuchlých pytlů, které už nikdy nikoho nezklamou.
Skrz otevřený prostor hlavní místnosti „tanečního sálu“, jak mu kdysi někteří říkali,
pozorovala lůžko přiražené ke stěně. Pokrývka byla batikovaná skvrnami a škraloupy
rozličných tělních tekutin, třásla se v hypnotickém rytmu a přítomnost muže pod
ní prozrazoval spíš hluk než silueta. Zbyla z něj jen kostra, která se do večera zbaví
zbytků, a potom bude klid.
Odložila hrnek, postavila se a pomalým krokem přešla celý „taneční sál“ k osamělému lůžku. Zpěv smrti začal doplňovat i její nezaměnitelný parfém, který neměl
lautr nic společného s čímkoliv lidským. Zadívala se do krví podlitých očí, zaražených

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

Z noční můry ji vyrval zpěv smrti.
Posadila se na lůžku a poslouchala obehranou kakofonii složenou ze skučení, chrčení
a chlemstavých nádechů, které se draly oteklým hrdlem. Poslední fáze přišla rychleji
než obvykle. Bylo jí jasné, že až se příště uloží ke spánku, bude v „hrobce“ úplně sama.
Protáhla záda, nazula si boty a zamířila k toaletě.
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do hlavy, jako by se jich přes noc zmocnil zlotřilý loutkář. Pohled muže byl přítomný,
což bylo s podivem, s ohledem na stav jeho těla. Kmitavě si mezi všemi mžitkami,
stíny a halucinacemi našel její obličej a držel se jej zoufale a zarputile. Jeho ústa se
pokoušela artikulovat, ale třes sanice, sucho a oteklé hrdlo hrály proti němu. Přesto
věděla, co se snaží říct. O co se snaží poprosit.
Ještě chvíli jej pozorovala a pokoušela se cokoliv ucítit. Potřebovala napovědět, jak
se zachovat, ale necítila nic. Ani smutek, ani zlost, ani strach, a dokonce ani radost.
Její srdce bylo pusté, a tak se po chvíli otočila a vrátila se ke své kávě. Ale v hlavě jí
to ulpělo.
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Možnosti byly dvě. První nevyžadovala vůbec nic. Po miliardách praktických zkušeností
poslední doby byla smrt nejspolehlivější „bytostí“ na planetě. Jenže s jídlem roste chuť.
Stala se lačnou, hravou a neukojitelnou, jako by ani jí nedošlo, že brzy přijde hlad.
Ale když se na vás pověsí a začne vás sápat na kusy, nechcete trpět, pokud se objeví
milosrdnější cesta. Ano, možnost číslo dvě obnášela světlo na konci příliš krátkého
tunelu. Tunel představovala dutá jehla a světlo skrývalo fluidum namíchané v chemické laboratoři v dobách, kdy ještě člověk držel prst na tepu pokroku a všichni byli
přesvědčení, že i zítra bude svět stejný. A zatímco eutanázii jsme si uvázali na vodítko
jako rozverného čokla, vyráběli muži a ženy v bílých pláštích tuny a hektolitry vyšší
spravedlnosti. Z lidstva se stalo zvíře, které se rozhodlo sníst samo sebe, a je třeba
ocenit, s jakou efektivitou to dokázalo.
Byla to jejich tichá shoda, snad od prvního umírajícího v „hrobce“. Cesta krátkým
tunelem jako jistota. Vyfouknout té sadistické zrůdě potěšení z posledního aktu.
U kohokoliv jiného, kdo s ní „hrobku“ sdílel, by ani vteřinu neváhala. Jenže tento
muž se vůči ní provinil. Stal se jejím nepřítelem. A tak seděla, kroužila hrnkem po
desce stolu a pokoušela se ve svém mozku zjistit, zda nepřítelem zůstal, i když se jeho
fyzická forma změnila.
Nevěřila v Boha. Po tom, co viděla, slyšela a zažila, snad ani věřit nemohla. Ale teď
náhle začala být zmatená. Nepřipadalo jí to v pořádku. Musela to být hra. Cílená,
nepříjemná, uměle vytvořená okolnost, která obsahuje pointu, cíl… snad pobavení.
Ale koho? Boha? Mohl by být (pokud skutečně existuje) natolik zrůdný? Jistě, je
potřeba brát v úvahu, že nevděčné děti zbavené odpovědnosti za hřích začaly šplhat
i na jeho trůn, a tak bylo potřeba zatřást světem. Jenže melodrama musí pokračovat
i přes absenci vhodných figur. A tak v okamžiku, kdy už chtěla jen dovadnout a zmizet,
musí čelit tomuto tichému patosu, který se ji snaží přimět k rozhodnutí. Vyber si
stranu! Černá, nebo bílá? Dobro, nebo zlo ve světě, kde ani pro jedno nezůstalo místo?
Ale člověk musí brát v potaz i následky. Mohla se svézt na vlně pasivity. Uvařit si
další kávu. Přečíst si další knihu. A ticho by přišlo. Dřív, nebo později. Jenže její srdce
bude tlouct dál a srdce, to je nevypočitatelná bestie.
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A kde je prostor pro spravedlnost?
Desítky nocí ležela na lůžku a oči měla dokořán. Prošla si tu temnou cestu úplně
celou, od strachu k nenávisti a pak… desítky nocí přemýšlela o spravedlnosti, která
získávala tvar pomsty, tvar smrti. A nyní, náhle… nečekaně… je ten okamžik tady
a zvolená cesta je tak snadná. Káva. Kniha.
„Do hajzlu!“ vykřikla a mrštila plechovým hrnkem do kouta. Ozvěna jejího hlasu
byla silnější než rachot hrnku, než zpěv smrti. Rezonovala v „hrobce“ a marně hledala
skuliny, do kterých by mohla zalézt, ve kterých by mohla zmizet. Chloupky na předloktí se postavily do pozoru, musela vyskočit na nohy a otřást se, jako by ji omotala
neviditelná chapadla, která je třeba shodit. Její hlas, téměř cizí, téměř zapomenutá
věc, utichal a bolest z něj páchla skoro jako hniloba z umírajícího muže.
Rozhodla se! Představení zamířilo do finále, Bůh se může zasmát, sbalit si svých
pět švestek a táhnout do prdele.
Ráznou chůzí zdolala „taneční sál“ ke skříni s medikamenty.
Stříkačku vybalila se zručností narkomana. Z fialového kanystru natáhla tolik
jedu, že by to člověka dokázalo zabít patnáctkrát.
Nejkratší cestou vykročila k muži. Nebyl důvod to jakkoliv prodlužovat, již bylo
rozhodnuto, jako by se stalo.
Zanořila se do toho odéru, který by nutil ke zvracení, být to jinde, být to jindy.
Přikrývku měl na mnoha místech hnisem propojenou s tělem, tak jen nahmátla zápěstí
a vytáhla na světlo útlou ruku. Černé žíly byly jako hadi. Do jednoho z nich zapíchla
jehlu. Nepromluvila na něj, nejraději by se na něj ani nepodívala, ale… přeci to byl
stále živý člověk… poslední živý člověk, kterého kdy spatří.
Jeden krátký pohled do toho propadlého, zoufalého obličeje. „Ne… ne…“ říkala
by jeho ústa, kdyby mohla. Hlava se nakláněla zleva doprava a zpět. Ne. Ne.
„Proč ne? Proboha! Proč ne?“ Třásla se. Měla v očích slzy, aniž by k tomu byl důvod.
Tep cítila až ve spáncích, rychlý, jako by běžela. „Proč ne?“
A pak si všimla, že něco svírá v dlani. Rozevřela mu prsty, nedalo to žádnou práci.
Stříkačka plná jedu. Do háje!
Nachystal se. Věděl, v jakém je stavu, a svou budoucnost viděl tolikrát, že se na
ni připravil. Mohl to udělat kdykoliv sám. Mohl už být dávno pryč, ale nebyl. Proč?
„Proč?“ vykřikla směrem k jeho obličeji. Oči mu kroužily, jako by skenovaly let
zběsilého hmyzu.
A ústa promlouvala, rty se chvěly, čelisti cvakaly, ale chropotem a skučením
neproniklo jediné slovo.
Vytáhla jehlu z předloktí a naklonila tvář k jeho. Přiložila ucho téměř až na popraskané rty a fyzicky cítila veškerou sílu, kterou vynakládal do slov, jež se chystal
vyslovit. Na moment zavřela i smrt svou hubu a spíš z nárazů horkého dechu na ušní
boltec než z jakékoliv akustiky vyluštila, co se jí snaží říct.
„Promluvit si,“ řekl. A pak se to spustilo nanovo. Narovnala se.
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„Promluvit si,“ zopakovala a on udělal něco, co mohlo být přikývnutí. Jeho pohled
ji chvíli držel a pak se rozběhl za neviditelnou můrou.
„Proč, Bože? Proč?“
Melodrama. Výsměch. Dva poslední lidé ve světě, který se smrskl na jednu smradlavou díru v zemi. Nepřátelé. Muž a žena. Poslední dějství.
Odešla od něj, posadila se ke stolu a regulérně se rozbrečela.
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Věděla, co je potřeba udělat. Byl k tomu druhý kanystr. Přesně odměřená dávka podle
přiloženého návodu od něj odežene smrt. Na hodinu, dvě, možná o kousek víc. Uleví
se mu natolik, že bude schopen vnímat a reagovat. „Propustka“, tak tomu říkali.
A v tom je pointa celého vtipu.
V „hrobce“ žilo dvanáct lidí. Kdysi. Po konci. Na začátku… Záleží, jak to chcete
brát. Dvanáct lidí a jedním z nich byla ona. Zbývá jedenáct lidí. A jen jeden z nich
si ji vzal tak nečekaně, potupně a vztekle… Po tom všem, čím si všichni prošli, našel
jeden z jedenácti v sobě tolik zla, aby jí stiskl dlaněmi krk a během několika vteřin ji
připravil o veškerou sebeúctu a křehkou důvěru, která v ní zbyla.
Teď je deset z jedenácti pryč. Přišla si pro ně smrt, ať o ni stáli, ať si ji přivolali, nebo
ať je zaskočila nepřipravené. Deset je pryč. Zbyla jen ona a jedenáctý. Ten, kterému
nechtěla věnovat nic. Ani slovo, ani myšlenku. Jedenáctý, ke kterému v duchu promlouvala bez ustání, kterému patřila většina myšlenek, které jí v „hrobce“ prošly hlavou.
Jedenáctý si řekl o „propustku“, protože si chce promluvit.
Jedenáctý, který měl zemřít dávno před ostatními, protože si nic jiného nezasloužil.
Jedenáctý… jediný člověk, který jí zbyl.
Vstala a jako očarovaná zdolala „taneční sál“. Ve skříni s medikamenty našla
správný kanystr, odměřila přesnou dávku a splnila umírajícímu muži poslední přání.
Hodinu, dvě, možná o chlup víc.
A pak věčné ticho.
Když se jednou rozhodla, udělala to dokonale. Byla taková z podstaty. Všechno, nebo
nic. Napustila si dva lavory teplé vody a opatrně z muže sundala přikrývku i oblečení.
Omyla mu tělo, smyla z něj krev, hnis, moč i černé, řídké výkaly. Boláky přestříkala
tekutým obvazem. Přes celý „taneční sál“ protlačila čisté lůžko a překlopila muže na
něj. Zakryla jej čistou přikrývkou a pod hlavu mu nastlala nový polštář.
Muž se utišil. Oči měl zavřené. Jeho tělem stále zmítala horečka, ale věděla, že i ta
na chvíli ustoupí. Brzy se bude cítit lépe, a pokud smrt nezaťala drápy příliš hluboko,
probudí se. Do předloktí mu zavedla kanylu a nad lůžko zavěsila láhev fyziologického
roztoku.
Všechno smrduté a špinavé naházela do gumového pytle, ten uložila na znečištěné
lůžko a odtlačila do útrob „hrobky“ za dvoje vzduchotěsné dveře kolem nepřetržitě hučících generátorů a filtračních systémů, do mrazáku, kam tyto věci ukládali.
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Upřeně ji pozoroval. Opětovala jeho pohled. Nehodlala na sobě dát znát cokoliv
z toho, co k němu cítila.
Otevřel ústa a pokusil se promluvit. Slova se mu vzpříčila v hrdle a rozkašlal se.
Postavila na zem svůj hrnek a odešla pro láhev s vodou. Přiložila její hrdlo ke rtům,
které připomínaly rozpukanou kukuřici, a druhou rukou muži nadzvedla hlavu. Napil se, pracně polkl a pak se napil znovu. Položila zpocenou hlavu zpátky na polštář,
zavřela láhev a vyměnila ji za hrnek. Posadila se zpátky na svou židli.
Muž promluvil znovu a tentokrát byl úspěšnější. „Děkuji,“ řekl a bylo vidět, že
mu to dalo práci.
Neodpověděla. Jen se napila kávy a opět se změnila v sochu. Muž ji pozoroval,
bylo vidět, že se odhodlává k dalším slovům, chystá si je do oteklých úst, aby je mohl
vypustit k jediným uším, které byly k dispozici.
„Chci…“ Sípavý dech a ticho. „Chci se omluvit...“
Opět žádná reakce. Za chvíli jí dojde káva a bude si muset zvedat k ústům prázdný
hrnek, nebo si jít uvařit novou.
„… že jsem tě znásilnil,“ řekl muž. „Trápí mě to.“
Tak tebe to trápí, ty hajzle? Celé tohle představení se odehrává jen proto, aby sis ulevil
na svědomí?
Dopila zbytek kávy, ale hrnek držela dál. Nesnesla by v tuto chvíli mít prázdné ruce.
„Vím, že to trápí i tebe. Slyším, jak křičíš ze spaní… noční můry noc co noc…“
Rozesmála se. Nechtěla, přála si, aby dál seděla jako figurína, vyslechla si tu snůšku
sebemrskačství a pak ho nechala vlastnímu osudu, jenže to nedokázala ovládnout.
Všechny emoce, projevy, které v sobě musela dusit po celou věčnost v „hrobce“, začaly
vřít a tlak, který způsobily, trhal ventily z pozic. Smála se, až ji to zlomilo v pase, až ji to
sundalo ze židle a na čtyřech, jako kočka zvracející klubíčko chlupů, lapala po vzduchu.
A pak to přešlo. Rázem. Postavila se a zadívala se na chatrnou, kůží potaženou lebku.
„Jediné, co mě mrzí, je, že jsi nevydržel šukat ani jedinou minutu. Bylo to ubohé.
Bože…, asi jsem doufala, že ze mě vymrdáš duši, když už je to naposledy v životě,
ale ne… Ty si otřeš tu svou pastelku jednou tam a zpátky a je hotovo. Co to proboha
bylo? Jsi kripl a ubožák. Hajzl. Hajzl zkurvenej, abys věděl… Jsem ráda, že chcípneš.
Jsem… jsem…“
Posadila se. Hrnek jí vypadl z rukou, které nemohly zůstat prázdné, tak se jí přimkly
k utrápenému obličeji.

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

V namodralém světle se pokoušela nevnímat hromady pytlů ani šepot duší, které
v nich zůstaly uvězněny.
Pak se osprchovala, převlékla do čistého oblečení a uvařila si další hrnek kávy.
Přinesla si k mužově lůžku židli a teď na ní seděla, usrkávala kávu a čekala, až bude
připraven.
Netrvalo to dlouho.
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Co se se mnou děje? Takhle jsem mluvit nechtěla!
Brečela a muž taky. A Bůh se za břicho popadal.
„Zranil jsi mě,“ řekla po chvíli. „Velmi. Nechtěla jsem tady být. Chtěla jsem jít domů
a umřít tam. Nenávidím lidi. Toužila jsem být sama. Nechtěla jsem, aby mi někdo
ublížil, a chvíli to vypadalo, že jsme tady k sobě všichni našli cestu, že to spolu dokážeme, že to nakonec nebude tak špatné… No a pak uděláš tohle…“
„Mrzí mě, že jsem ti ublížil. Navedl mě snad ďábel…“
„Hovno! To je alibismus. S tím běž do prdele, buď tak laskav. Udělal jsi to ty, tak
do toho netahej ďábla!“
„Ano, udělal jsem to já.“
„Proč zrovna mně?“
„Nevím.“
„Udělal jsi to ještě některé?“
„Ne.“
„A co před tím, než… než jsme se ocitli tady?“
„Ne.“
„Dobře. Takže zkrat?“
„Nevím… nevím, kde se to vzalo. Nic jsem neplánoval. Jen prostě… když jsme
spolu šli pro…“
„Už prosím ticho!“
„Přál bych si, abys mi odpustila.“
„V žádném případě. Pěkně si s tou vinou chcípni.“
„Dobře. Prostě… trápí mě to. I že máš noční můry.“
„Noční můry nesouvisí s tebou, zase se nepřeceňuj.“
„A o čem se ti zdává? O těch věcech, co se staly… venku, když…?“
„Ne.“
„Tak o čem?“
„Zrovna tobě se budu svěřovat, cha cha,“ řekla. „Jestli je to všechno, co jsi měl na
srdci, odeberu se zpátky ke stolu. Uvařím si další kávu a budu si číst. Ty si tady dělej,
co chceš, injekci máš pod polštářem, tak až uznáš za vhodné…“
„Nejsi vůbec vyděšená?“
„Z čeho?“
„Že tady za chvíli budeš sama.“
„Jsem zvyklá být sama. Co ty víš? Možná se na to těším. Celý tenhle ráj mít jen
pro sebe…“ Rozhlédla se a v hrudníku se rozezněla prázdnota. Strach? Dost možná,
ale nepřiznala by ho, ani kdyby ji mučil.
„Já bych asi zešílel.“
„Žádný strach, fialové sračky je tamhle ve skříni ještě šest a půl litru. Myslím, že
si nějak poradím. Navíc… kdo říká, že tady zůstanu?“
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„Kam bys šla? Ven?“
„Kam jinam, génie.“
„Dveře se nesmí…“
„Otvírat, já vím. Ale kdo mě zastaví, když tady budu sama? Třeba půjdu domů.
Mám to odtud jen přes park, kolem jednoho bloku, zvládala jsem cestu pod pět minut.“
Mlčel a přemýšlel. Pak se pokusil natáhnout pro vodu, ale nenašel dostatek sil.
Opět mu přidržela láhev u úst, hlavu již zvládl zvednout sám.
„A víš co? Udělej to,“ řekl poté, co se opět usadila na židli.
„Co?“
„Odejdi. Třeba… třeba to venku nebude tak strašné, jak říkali. Třeba tam teď svítí
měsíc a nebe je plné hvězd.“
„Těžko. Jsou tři odpoledne.“
Usmál se, ona si všimla, a aniž s tím dokázala cokoliv udělat, úsměv ji zahřál.
První úsměv po nekonečné době. Od chvíle, kdy si Linda ve sprše podřezala žíly
a ona s ním zůstala sama, chodili kolem sebe s naprostou ignorací. Žádné slovo, žádný
úsměv, žádná vlídnost. A náhle… jako záblesk na temné obloze.
„Jaké je datum?“ zeptal se.
„Nevím… srpen… asi ještě.“
„Srpen. Třeba je venku krásný den.“
„Když jsem tam byla naposledy, nepřipadalo mi, že by ještě někdy měl být krásný
den.“
„Víš, co by bylo paradoxní? Kdyby tam normálně žili…“
„Všichni byli po smrti, když jsme odcházeli. Zabila je ta posraná nemoc a co nezvládla ona, dokonala radiace. Copak jsi zapomněl?“
„Já vím… já vím, jen fantazíruju. Jako takový… Boží vtípek.“
„Být tebou, tak o Božích vtípcích držím hubu a jsem ráda, že jsem ráda.“
„OK… dobře.“
Potom chvíli mlčeli. Chtěla se zvednout a jít si uvařit další kávu, ale nešla. Věděla,
že brzy bude mít na vaření kávy celou věčnost, ale mluvit s člověkem… proboha…
Začalo to na ni dopadat jako kusy skaliska a panika se drala na povrch. Rozhovor
v ní otevřel víc, než by si přála. Dokud byla zakuklená, nedokázalo ji nic ranit, jenže
náhle… mluvila s ním. S tím parchantem, který jí sevřel dlaněmi krk a vytřel se do
ní, jako by byla pouhý kus masa.
Musíš okamžitě přestat, nebo doopravdy zcvokneš. To, co tady předvádíš, je nějaký
pitomý stockholmský syndrom!
Nebo jenom milosrdenství. Zpověď možná… Poslední šance vyslechnout jiného
člověka. Poslední šance svěřit se s vlastní bolestí. Člověk je společenský tvor a já budu
sama! Úplně sama, na věky věků!
„O čem přemýšlíš?“ zeptal se jí.
„Jestli ještě existuje Stockholm.“

-------------
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„Stockholm? Máš s ním něco společného?“
„Doufám, že ne.“ Pak rychle přehodila výhybku. „Víš, co si myslím, že se stane,
pokud někdy otevřu dveře?“
„Co?“
„Vletí dovnitř tolik jedu, chladu, radiace, démonů, že mě to srazí na zem, a než se
proplazím ven, budu tuhá jako všichni ostatní.“
Přemýšlel. „Co nám říkali i co se píše v manuálech, to jsou všechno dohady. Spekulace. Nikdo nikdy takovou situaci nezažil a nemůže s jistotou říct ani kulové. Musíš
věřit, protože víra…“
„Víra… S vírou běž do prdele. Tolik lidí věřilo, doufalo, modlilo se a podívej, kde
jsou? Myslíš si, že jsem se nikdy nemodlila? Že jsem nevěřila? Že jsem nezaprodala
svou duši za trochu naděje? Bůh, pokud je, tak je buď hluchý, nebo hajzl. Tolik k víře.“
Přikyvoval a po tváři mu tekla slza. Jedna jediná. Stekla až k polštáři a pak se do
něj rychle vsákla, snad aby ji znenadání nikdo neutřel.
„Kdo jsi?“ zeptala se ho.
„Jak to myslíš?“
„Povolání… profese. Kdo jsi?“
„Nikdo.“
„Ale no tak. Kdo jsi byl, než se… všechno stalo?“
„Nechci to říkat.“
Zvedla obočí a zakroutila hlavou. „Probudil jsi ve mně zvědavost.“
„Mrtvá věc. Nemá smysl se o tom bavit.“
„Jestli sis neráčil všimnout, všechno je mrtvá věc. I ty budeš za chvíli mrtvá věc.
I já budu brzy mrtvá věc. Tak to ze sebe vysyp.“
„Dobře, ale ty první.“
„Byla jsem knihovnice.“
„V této knihovně?“
„Ano, v této… o dvě patra výš jsem seděla den co den za stolem a půjčovala knihy.
Vypisovala lejstra, posílala upomínky, evidovala knižní fond a rovnala regály. A ty?“
„Já… já jsem…“
„No tak, dělej, ty s tím naděláš… byl jsi striptér, nebo gigolo? To by totiž bylo dost
smutné, po tom, co jsem viděla…“
„Kněz. Byl jsem kněz.“
„Kněz… no tak… to mi poser záda.“
Odešla, aby si nalila do hrnku pořádného panáka vodky. Vypila ho, nalila si dalšího
a zamířila s ním k muži. První alkohol, co si dala… za jak dlouho? Snad za celou věčnost. Alkohol se jí hnusil ze své podstaty, navíc měla subjektivní důvody. Jenže teď…?
„Proboha. Kněz! Prznil tě kněz! Beztak prznil i děti, co k němu do farnosti chodily.
Víš, jak poznáš ministranta? Má pěkně ulízané vlasy…“
„Nikdy, můžeš se uklidnit. Nikdy jsem žádné děti neprznil.“
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Zarazila se. „Já jsem mluvila nahlas? Proboha… myslela jsem, že jenom…“
„Abys poznala hloubku mé hanby, kterou vůči tobě cítím, chci ti říct všechno.“
„Nevím, jestli chci všechno slyšet.“
„Pokusme se. Když mi bylo osm, devět let, vrátil se můj otec z kriminálu a začal
doma vařit piko. Matka se do té doby držela vzorně, ale jeho návrat… jako by ji otočil naruby. A pak se u nás scházela ta nejhorší sebranka, jakou si dokážeš představit.
Sjížděli se tím, co otec uvařil, a občas… prostě pohlavně zneužívali mě a mého bratra.
Byl starší o rok a půl. Snažil se mě chránit, ale co zmohl desetiletý kluk? Jednou vytáhl na otce nůž a pořezal ho na ruce. Otec ho zmlátil tak, že Vojta… můj bratr… on
umřel. A tak se to profláklo. Matka povolila, zavolala policajty… nějaké soudy, otec
putoval zpátky do tepláků, matka se oběsila a já… já jsem skončil v dětském domově.
V křesťanském. Představili mi cestu očištění. Naději. Boha. Víru. A já se po té cestě
vydal a až do doby, než jsem tě… než…, jsem si myslel, že jsem dobrý člověk.“
„To je jak báchorka od Dickense, tím krm někoho jiného,“ řekla a hodila do sebe
zbytek vodky.
„Cítil jsem v sobě temnou polovinu. Část stejných genů, jako měl můj otec, ale
přísahám, že jsem ji nikdy neuposlechl. Měl jsem víru. Ježíše Krista, který byl barikádou mezi mou podstatou a mou realitou. Kompasem, který mi ukazuje správný
směr. Jenže potom… potom co se stalo… Proboha…“
Tvář muže se stáhla v hrozné grimase, která jí nahnala strach. Chtěla si jít pro další
vodku. Pro další. Další. Ale k čemu by to bylo?
„Neumím si vysvětlit, proč se to muselo stát. Jak mohli být lidé natolik zlí, aby si
tohle udělali?“ Brečel a ona začínala taky. „Rozum zůstal stát. Snažil jsem se být se
svými farníky a oni se mě ptali na důvod…, jako by jeho znalost dokázala zmírnit
dopad. Jenže já důvod neznal. A tak jsem se snažil poskytnout duchovní útěchu. Zatímco umírali…, krváceli ze všech otvorů, ze kterých krvácet lze, zatímco jim umíraly
děti, stál jsem vedle nich, zoufalý stejně jako oni, zbytečný…, úplně zbytečný se svým
Ježíšem a Bohem, kteří se na nás vysrali a nechali nás svému osudu. Vodu… prosím…“
Dala mu napít a on pokračoval.
„Nejdříve jsem si myslel, že je to jen pokušení. Jako Ježíš na poušti. Jenže… nevím, jestli mě ďábel zlomil, nebo jsem celou dobu věřil fámě…, každopádně jsem jej
proklel. Proklel jsem Ježíše Krista i jeho otce za věci, které dopustili. A od té chvíle
byl kolem mě jen ďábel. A zůstal tam až do dne, kdy jsem… kdy jsem tě znásilnil.“
„Takže terapie? Jsem ráda, že aspoň tobě pomohla, protože já jsem…“
„Nepomohla…“
„Neskákej mi do řeči, buď tak laskav! Já jsem pak večer co večer bojovala sama
se sebou, se svým strachem, se svým sebevědomím, se svým vztekem a s nenávistí,
co jsem vůči tobě cítila. Plánovala jsem tvou smrt. A dnes… Dnes stačilo, abych se
na tebe vysrala a ty bys chcípnul jako poslední parazit na zeměkouli. A víš, proč se
tak nestalo?“

-------------
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„Proč?“
„Protože bych tím tvou… hanbu, jak říkáš, nabrala na svá bedra. A o ni fakt nestojím,
děkuji pěkně. Požádal jsi, vyhověla jsem ti. Doufám, že ti naše rozmluva pomohla.“
„Velmi, děkuji.“
„Jdu si pro další vodku. Dáš si taky?“
Muž zavrtěl hlavou. Postavila se a svět se začal motat.
„Co se stalo s tvým ďáblem potom, co jsi mě… však víš co?“
„Ztichl. Přijal jsem zpátky pána Ježíše Krista. Prosil jsem ho za odpuštění.“
„A odpustil ti?“
„Ne.“
„To máš dost blbé.“
„Pochopil jsem jednu důležitou věc. Pokud uznáme existenci Boha a Ježíše Krista,
musíme ho taky umět ztotožnit. Jistě… jsou trojjediní. Otec, Syn a Duch svatý. Ale je
vcelku ješitné prezentovat jejich existenci a současně je považovat za abstraktní bytost.“
„A kde je tedy ten tvůj Ježíš Kristus, když ho potřebuješ?“
„Sedí vedle mě.“
„Kde? Nikoho nevidím.“
„Vše do sebe zapadlo až dnes. Zůstali jsme sami dva. Dva lidé v tomto protiatomovém krytu. Dva lidé dost možná na celém světě. Pokud skutečně existuje Ježíš
Kristus, mluví tvými ústy.“
Rozesmála se. „Ježíš Kristus to dnes asi přežene s vodkou a asi se mými ústy pobleje.“
Pozoroval ji a usmíval se. Nikoliv pobaveně.
„Takže se mi snažíš říct, že jsi ošukal Ježíše Krista a teď se ho snažíš přimět, aby
ti odpustil?“
„Nezasloužím si odpuštění, stejně jako jsem si myslel, že si ho nezaslouží můj otec.
Nechal jsem zlobu v sobě růst tak dlouho, až jsem jí podlehl a poznal ji i z druhé strany.
Pokud bych to mohl změnit, nebo napravit, neváhal bych ani vteřinu, ale obávám se,
že taková možnost neexistuje. Proto mi nezbylo, než se ti podívat do očí a omluvit se.
A v té bezmoci, do které jsem se postavil, v jejím přijetí, je mé pokání.“
„Bezmoc. Víš vůbec, co je bezmoc?“
„Ano, myslím, že…“
„Nemyslím tvou sobeckou bezmoc, ale myslím… Proboha, já nevím, proč s tebou
ještě vůbec mluvím.“
„Protože máš poslední možnost. Lék začíná ustupovat, nevím, jak dlouho vydržím.“
„Mám ti zkusit píchnout další dávku, třeba ještě zabere a…“
„Ne, mluvme, dokud to půjde, a pak bych tě chtěl požádat, jestli…“
„Jasně, sebevraždu nemůžeš z náboženských důvodů. To bys u Božího soudu
aplaus asi nesklidil.“
„Soud probíhá právě teď. Sebevražda v součtu nehraje roli.“
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„Byla jsem vdaná. Jmenoval se… na to sere pes, jak se jmenoval. Ale byl fajn. Nosil
bradku a dredy, hrál na kytaru, pracoval ve fabrice na plastová okna, to je fuk. A pil.
Nejdřív piva. Čtyři za večer, pět, pak osm, pak tvrdý a pak, aniž bych tušila, začal hrát
automaty a s tím přišly problémy. Problémy v domácnosti znamenají hádky. A hádky
jsou tím větší, čím větší je číslo na složence ve schránce. Pracovala jsem. Musela jsem
před ním schovávat výplatu a platit věci tajně…, aby nevěděl. Ale sralo mě to, co ti
budu říkat. Přemýšlela jsem o rozvodu. Úplně ideální situace pro to, abych otěhotněla.“
„Vodu, prosím…“
„Jistě.“ Dala muži napít a pokračovala ve vyprávění.
„Otěhotněla jsem. Nejdřív jsem mu to ani neřekla, ale těhotenství začne být vidět.
Jo, měl vztek… On už měl vztek na všechno. Udělal nějakou habaďůru a kriminálka
mu šlapala na paty. Do toho exekuce ze všech stran. A rázem… miminko na cestě.
Myslím si, že tím jsem mu připomněla, o co všechno přijde, až se celý papírový domeček snese ze stolu. Nedalo se s ním moc mluvit, pil víc a víc a já jsem od něj chtěla
pryč, ale víš jak. Není to tak jednoduché. Taky… nedokázala jsem se rozhoupat.

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

„Přestaň mě laskavě angažovat do rolí, o které nestojím. A ano, píchnu ti jed, až
přijde správná chvíle.“
„Děkuji. Chtěla jsi hovořit o bezmoci.“
„Chtěla? Opravdu? Musím si přinést další vodku.“
„Nebylo by rozumné přinést celou láhev?“
„To by asi nedopadlo dobře. Ale dala bych si cigaretu.“
„Jsi kuřačka?“
„Byla jsem. Jenže v „hrobce“ se nesmí kouřit. A taky… nemám co.“
„Také jsem byl kuřák. Možná tě potěším. V mém saku, v mé skříni by měla být
krabička cigaret. Jsou od teď tvoje.“
„Vážně? A nebude ti vadit, když si teď…“
„Budu rád.“
Zvedla se a zmizela. Za chvíli byla zpátky s krabičkou Lucky Strike. Zapálila si.
„Jaké jsou?“
„Hnusné. Vyschlé. Fantastické… Chceš šluka?“
„Ne, děkuji. Ale líbí se mi pozorovat kouř. Barvu. Vůni.“
„Mně taky. Právě nastala anarchie.“
„Vodku sis nepřinesla.“
„Srát na vodku.“
„Tak co? Povíš mi o bezmoci?“ zeptal se a z koutku úst mu vytekla krvavá slina.
Utřela mu ji rohem peřiny.
„Dobře. Povím, ale bude to tajemství. Zůstane mezi námi,“ řekla, pevně sevřela
rty a zavřela oči. Několikrát se zhluboka nadechla. Bylo to příliš velké. Příliš těžké.
Bezmoc. Tuny betonu, které ji pohřbily zaživa.
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A tak jsme po sobě řvali den co den, jemu se kolem krku stahovala smyčka. Jednoho
večera se všechno sešlo tak pěkně, že jsme se dostali od křiku k pěsti, dostala jsem
jednu do břicha. Byla jsem v sedmém měsíci, malou ze mě vyndali na operačním
sále a zavřeli ji do inkubátoru. Chvíli to vypadalo, že zemře, ale ona byla bojovnice
a všechno zvládla. Nenudím tě?“
„Ne, pokračuj,“ řekl muž. Začal ztěžka dýchat a celé tělo posedl třes. Vyndala
z krabičky další cigaretu, zapálila si a pokračovala.
„Zvládla to. Krásná, šikovná holčička, jmenovala se Rozárka. Ve všem byla pomalejší než jiné děti, ale to mi vůbec nevadilo. Kvetla mi do krásy, rostla jako z vody.
Ráda zpívala, tančila, krásně malovala, chodila do školky a v sedmi letech šla do první
třídy. Snažili se ji nacpat na praktickou, ale chtěla jsem, ať chodí do normální. Našla
jsem učitelku, která s tím neměla problém, vždyť… jediné, co Rozárka potřebovala,
byla trpělivost. A víš co? Zvládala školu bezvadně. Až do třetí třídy.“
Odmlčela se. Pozorovala špičky svých bot a její pohled vypadal, jako by byla někde
jinde. Někde, kde to zná jen ona.
„Onemocněla. Ne tou hnusotou, kterou pak za půl roku onemocněli všichni ostatní,
ale starou dobrou rakovinou kostní dřeně.“
Muži z očí tekly slzy. Z úst krev. Horšil se.
„Našli jí to na začátku prosince. Přestala chodit do školy, začali pro ni hledat dárce.
Čtrnáctého prosince měli vánoční besídku. Hrála jednoho ze tří pastevců, co spatří
hvězdu a zamíří k Betlému. Úplně zbytečnou roli, která měla snad jen jeden žblept. Ale
chtěla při tom být. Navštívila naposledy školu, viděla se se svými spolužáky. Vánoce
jsem proklečela na kolenou. Prosila jsem toho vašeho Boha, aby jí pomohl. Aby mi
pomohl – a světe div se, čtvrtého ledna našli vhodného dárce kostní dřeně. Němce,
který přijel téměř okamžitě. Pátého ji operovali a osmého v šest hodin ráno umřela
na celkové vyčerpání organismu. Konec příběhu.“
Odhodila cigaretu na zem a plakala. Plakal i muž.
„Pojď ke mně,“ řekl a otevřel svou náruč, co mu slabost dovolila. A ona se k němu
přivinula a z úst jí vycházela snůška nesrozumitelných stenů.
„Brzy se s ní opět shledáš. Je součástí tvého srdce. Budete spolu navždy.“
„Doufám… doufám…“
Oči měla rudé, ale již suché. V hrnku byla nová vodka, mezi prsty nová cigareta. Muž
zase skučel. Oči měl zavřené a přikrývka se natřásala. Byl čas.
Potáhla si z cigarety.
„Je to strašné,“ řekla. „Jsme tady poslední dva, loučíme se a hodnotíme své bytí
a jediné, co si řekneme, jsou strašné příběhy, smutné a bolestné. To nám z těch životů
víc nezbylo?“
Otevřel oči a našel její obličej. Pokusil se usmát, ale už to bylo nad jeho síly.

T extáž
„Není to tak,“ řekl a na chvilku si odpočinul. „Mluvila jsi o lásce, jen ji cítím
z tvého příběhu.“
„Knězi,“ řekla a opět jí vlhly oči, „prosím, udělej pro mě jednu věc. Ať se dostaneš
kamkoliv, najdi tam mou malou Rozárku, řekni jí, že ji miluji a že už za chvíli budu
u ní. Pohlídej mi ji, prosím.“
„Ano, slibuji. Děkuji.“
„Děkuji,“ řekla i ona, odhodila cigaretu, dopila vodku a odložila hrnek na podlahu.
Zpod polštáře vylovila injekční stříkačku a sundala z ní kryt.
„Udělám to teď,“ řekla a muž pokýval hlavou.
Vyndala mu ruku zpod peřiny a zapíchla jehlu do žíly. Palec položila na píst
a pomalu ho zmáčkla.
„Odpouštím ti,“ řekla. Pak vyndala jehlu a sledovala krvavou slzu. Poslední v životě.
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„V těch snech… můrách… je znovu besídka. Venku prší a je tma. Rozárka je s ostatními
dětmi v učitelčině kabinetu. Oblékají se do kostýmů, opakují si scénář, jsou nervózní, jistě si to umíš představit. A všichni okolo sedí na lavicích, které jsou přiražené
k jedné stěně, a čekají. Povídají si, koukají do telefonů, jen já hledím ke dveřím a chci,
ať už se otevřou, ať vidím konečně svou malou Rozárku s tím pitomým pasteveckým
kloboukem na hlavě, jak se usmívá stejně jako ostatní děti. Ať ji vidím ještě jednou
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Tělo nechala tam, kde bylo. Odebrala se do svého lůžka, obutá a oblečená se svalila
na prostěradlo. Hlava se jí točila z vypitého alkoholu a vykouřených cigaret. Tepalo
v ní a svět byl rázem zcela jiný. Ano, bylo ticho. Ano, byla sama. Ale uvnitř to vřelo.
Zavřela oči. Pokoušela se usnout. Přála si usnout, získat odstup od prožitých událostí, aby si je mohla v klidu a bez emocí uspořádat.
A před očima stále viděla jeho tvář. Jeho slzy a hlavně ten děsivý škleb, co ji vystrašil.
Pokoušela se posunout jinam. Uvolnila se. Realita se rozklížila a dala prostor pro vstup
snů a vizí. A rázem bylo nebe modré, na něm oblaka a ptáci, tráva zelená, protkaná
květinami jako perský koberec. Slunce hřálo. Svět voněl. Rozárka se smála. Běžely
spolu do kopce, na hlavách měly věnce z pampelišek a nic na světě by je nedokázalo
zastavit. A pak to zase spadlo tam, kam nemělo.
Seděla ve 3. C, venku byla tma a padal ledový déšť. Z vedlejší třídy byly slyšet koledy
a ostatní rodiče byli v párech, povídali si, posmrkávali a čekali, až začne vánoční besídka.
Ne. Prosím. Znovu ne!
„Ne!“ vykřikla a ozvěna ji probudila. „Proboha, už nikdy.“
Vyskočila z lůžka. Hlava se jí stále točila. Pokud skutečně usnula, příliš dlouho
nespala.
Přeběhla „taneční sál“ k židli, kterou nechala stát u knězova lůžka. Posadila se na
ni a vytáhla z krabičky další cigaretu. Předposlední, která v ní byla.
„Musím ti povědět všechno,“ řekla tichému, chladnoucímu tělu.
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živou. Silnou a šťastnou. A pak se skutečně dveře otevřou a děti jdou dovnitř. Učitelka a drobci za ní jako housata. Josef, Marie, dva co mají společný kostým velblouda,
dokonce i pastevci, ale žádný z nich není má Rozárka. Nepřišla s nimi. Asi se zdržela
na chodbě, zašmodrchala si šatečky, nebo se jí rozvázala bota, ale mohli na ni počkat.
Měli na ni počkat, do háje, takhle bude zklamaná. Jenže poslední dítě za sebou zavírá
dveře, to není v pořádku. Začínají zpívat: My malí čerchmanti, jsme natěšení, přišli jsme
zazpívat o narození. Leč je to k nevíře, malého Ježíše narození…
Zpívali a Rozárka tam nebyla. A přitom trénovala ze všech nejvíc, do hajzlu. Přejela
jsem přes jejich tváře pohledem dvakrát, třikrát, ale neviděla jsem ji.
Paní učitelko! Paní učitelko! snažím se v tom snu upoutat její pozornost, ale ona
dělá, že mě nevidí. Paní učitelko, není tady Rozárka!
Pšt! Tiše, ženská, nevyrušujte!
Učitelka mě ignoruje, ale ostatní rodiče ne. Otáčejí se ke mně, dávají si prst před
ústa, klepou si na čelo.
Není tady moje dcera, ona někde zůstala. Ona…
Zavři hubu, proboha. Je besídka, tak neruš!
Okřikují mě. Jeden z nich do mě šťouchne.
Moje dcera tady není, do hajzlu, vykřiknu a snažím se procpat prvními řadami,
dostat se ke dveřím, abych našla svou milovanou Rozárku, ale oni mě nechtějí pustit.
Chytají mě, táhnou mě zpět a k zemi. A čím méně to jde, tím víc se snažím dostat
pryč. A oni mě mlátí, kopou, tlučou, křičí a děti zpívají:
O velkém zrození, lásce a těšení, zvěstovati…
Ležím na zemi. Vřeštím, volám její jméno a oni mě kopou do břicha, šlapou mi
po obličeji a snaží se mě utišit.
A já vím, že je mrtvá. Že tam s nimi být nemůže, že navždy bude stát na chodbě
a plakat a já se k ní nedostanu. Nedostanu! A to bolí ze všeho nejvíc.
Úplně každou noc. Bezmoc.
Tohle jsem ti chtěla svěřit.
Tím pádem je to všechno.“
Vytáhla z krabičky poslední cigaretu a zapálila ji. Chutnala hrozně. Stejně jako
káva. Stejně jako cokoliv v „hrobce“. Protože všechno v „hrobce“ bylo mrtvé.
Nebyl důvod čekat.
Oblékla si mikinu i bundu. Okolo krku si omotala šálu a na hlavu nasadila čepici. Byla
Lindina, ale Linda už ji potřebovat nebude. Pak naposledy v životě přešla „taneční
sál“ a zamířila k východu.
S dveřmi chvíli zápasila. Nedařilo se jí otočit klíčem. Navíc konstruktér nepředpokládal, že je bude otevírat někdo jejího vzrůstu a tělesné konstituce. Vztek nakonec
zvítězil. Vzduch zahvízdal a za chvíli už stoupala po schodech do vestibulu knihovny.

T extáž
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Budova ještě stála, to byla dobrá zpráva. Prošla mezi sloupovím ven a zadívala
se na oblohu. Nebyla tam. Víra selhala. Celý svět byl červenočerný. I mlha, která ho
pohlcovala, která ji dusila. Zemi pokrýval prach nebo popel, ve vrstvě sahající téměř
po kotníky. A byla zima.
Rozkašlala se a chvíli se jí nedařilo dostat dech pod kontrolu. Pozvracela si špičky
bot, ale to nevadilo. Nic nevadilo. Všechno bylo v pořádku, protože vylezla z „hrobky“. Byl srpnový podvečer, co na tom, že neviděla na tři metry a třásla se zimou?
Nehodlala si kazit radost.
„Haló!“ zavolala a vyvolalo to v ní další dávivý kašel. Počkala, dokud nepřejde.
Pak si přetáhla šálu přes ústa a zamířila k domovu.
Temnota ji pohltila po pár krocích.

Jan Sviták (* 1983) žije v Kroměříži. Píše příběhy pro děti (Čertovo kopyto, Temný dům
v mrtvém lese), i pro dospělé (Stará bolest, Šest nevinných). Má rád horor, fantasy, psy a pivo.
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JANA VANĚČKOVÁ

„Vedeme války v našich srdcích,“ pravil muž a šlapal chladnou vodu. V nose ho lechtala
vůně oceánu a na vysušených rtech pálila slaná voda. Na Orknejích žil spousty let. Byl
to život osamělý, ale nepřišel si sám. Douglas Murphy byl chovatelem lososů. Kluzká,
do růžova zbarvená stvoření byla až na několik jeho kolegů jedinou společností, která
s ním nehostinný ostrov a vody jej obklopující sdílela.
Své matince Muriel nesčetněkrát do telefonu vysvětloval, že se mu daří dobře,
děkuje za optání. Ne, práci si domů netahá a žije i jinak. Jeho ctěná matka, která strávila většinu svého dospělého života za přepážkou pošty a nic od života už nečekala,
si pokaždé nahlas oddechla. Byl tak daleko a ona si jen přála, aby byl šťastný.
„Dougu,“ říkala mu, když přijel na Vánoce domů do Walesu. „Měl by ses přestěhovat
do Londýna a najít si normální práci, třeba v Přírodopisném muzeu v Kensingtonu.
Brzy ti bude pětatřicet, měl by ses usadit a najít si nějakou milou ženu.“ Její hubený
synek seděl se svěšenými rameny na gauči v obývacím pokoji a věděl, s čím se jeho
matka vytasí potom. Mlčky přejížděl pohledem po místnosti a jejím vybavení, počínaje
starou ženou a konče zaprášenými fotografiemi nad krbem.
„Poppy, víš, ta, jak jsme spolu pracovaly na pobočce ve Falmouthu, než jsem se
přestěhovala sem za tvým otcem. Ukazovala mi tuhle u čaje fotky vnoučat. Není to
pro mě jednoduché, když mám jen tebe a ty jsi většinu roku tak daleko.“
„Vím, matko. Na severu ale platí slušně a mně tam je dobře, do muzea se můžu
zašít, až budu starej,“ odvětil Douglas a snažil se skrýt v hlase podrážděnost. Odhrábl
si světle hnědé kudrnaté vlasy z čela a propadl se o trochu hlouběji do pohovky.
Pravda byla ale taková, že práce na něj v poslední době doléhala čím dál těsněji.
Domů si ji sice nenosil, v posledních měsících se mu ale zdávaly podivné sny, o kterých
se samozřejmě nikomu nesvěřoval. Pravidelně usínal v objetí velkého narůžovělého
lososa a jeho ploutve ho příjemně konejšily, než se propadl do hlubokých vod říše snů.
Ženy se mu líbily. Pokaždé, když se ale při vzácné příležitosti přiblížil k jejich rtům,
nemohl se zbavit dojmu, že mu trochu připomínají ústa ryb lapajících po dechu. Radši
už se takovým setkáním snažil vyvarovat.

T extáž
Když svým svěřencům sypal každé ráno hnědé granule do vody, vhánělo mu slzy
do očí, že jsou v sítích uvězněni a že jejich jediným životním posláním je naplnit na
druhé straně zeměkoule někomu žaludek. Když se nikdo nedíval, konejšil je a něžně
k nim promlouval.
Jednou se při obědě v kajutě lodi začal svěřovat svému kolegovi, kterého tam považoval za svého jediného přítele, i když si byl vědom jejich občasné jazykové bariéry.
„Ty, Maxime, všiml sis těch jejich očí?“
Dobrosrdečný Rus s kulatým obličejem seděl přes dvě židle a sušil si mastné prsty
od posledního z bramborových chipsů, které do sebe spolu s dvojitým lančmítem
během pěti minut natlačil. Hleděl zkoumavě na Douglase a v jeho očích se odrážela
modř mořské hladiny.
Doug nečekal na jeho odpověď a rozhodil rukama. „Podle mě ti lososi tam mají
duši a rozumí tomu, co se jim tu děje.“
Maxim konečně odhodil na talíř použitý ubrousek a buclaté prsty si založil na hrudi.
„Dagles, tys můj drug, kámoš, jak vy tu govoříte. Ale ty už tolik nepej, moc alkogol, moc kaos tady,“ řekl a poklepal si na masitou hlavu. Odmlčel se a pak se plácl
do stehen. „A teď – do raboty,“ zvolal bodře a s mastnými otisky dlaní na kalhotách
vykročil ke dveřím. Douglas litoval, že se o věci zmiňoval. Na druhou stranu měl
Maxima rád za jeho upřímnost a životní nadhled. Tentokrát by mu ale více pomohlo,
kdyby ho pořádně vyslechl.
Dny pravidelně přicházely a odcházely. Světlo z letních dní mizelo stejně jako
vypasení lososi v rybářských sítích připravení na transport do kuchyní celého světa.
Ve dne i v noci před sebou Douglas vídal ploutve, viděl kluzké šupiny, snil o žábrách
ve svém vlastním těle, o bublinách nad svojí hlavou, toužil se navždy ponořit pod
hladinu a najít to, co všichni ostatní nacházeli na souši. Bezpečí, lásku a klid.
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Toho dne si přispal. Na obzoru se třpytilo moře, bylo pozdní sobotní dopoledne
a on i ryby měli víkend. Bezvýrazně hleděl do ranního šálku s rozpustnou kávou
a míchal hliněnou lžičkou. Chystal se právě zakousnout do svého každodenního
toustu s džemem, ale pak se s trhnutím zastavil. Zbláznil jsem se, pomyslel si, dočista.
Ne, v jeho hrnku nemůže plavat losos, ani malinkatý. Takoví neexistují a už vůbec
neplavou v levném Nescafé. Jedině, že by ho omylem osolil?
Uvědomil si, že ho jeho myšlenkový proud odnáší do míst, kde by se žádný normální člověk s kvalitním zázemím a stabilním finančním ohodnocením neměl ocitnout.
Položil toust rozvážně na talíř a opakoval pohyb lžičkou. První kolečko v kávovém
rybníčku. Nic. Oddychl si a míchání zrychlil.
A zase! Přísahal by, že zahlédl ocasní ploutev. Zvedl se a zapřel o stůl. „Přepracování,
normální přepracování,“ uklidňoval sám sebe a snažil se zhluboka dýchat. „Spraví
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to trocha vzduchu,“ odpověděl sám sobě a otevřel zrezlé okno. Udělalo se mu lépe,
pokoušel se najít ztracenou rovnováhu poslechem šumění mořských vlnek, jak se
přes sebe líně převalují.
Zaslechl ale ještě něco jiného. Bydlel v ubytovně na druhé straně ostrova, a přesto
se nemohl zbavit dojmu, že slyší, jak se pod jeho okny přes sebe mrskají tisíce ryb
a šplouchají do všech stran. Vyhlédl ven a musel se chytit parapetu. Nemýlil se. Přímo
před ním se vařila voda a v ní tolik lososů, že je ani nedokázal spočítat. A ti lososi,
kteří podle Maxima z Nižného Novgorodu neměli duši, plavali ve formaci. Douglas
Murphy stál v okně své stísněné garsonky a jako školák prvního stupně hláskoval:
„P-O-M-O-Z-J-I-M.“
„Pomoz jim,“ zopakoval celé spojení a tvářil se zmateně. A pak pochopil. Popadl
plavky pohozené přes opěradlo židle, klíče od mola, u kterého lodě kotvily, a kvapně
vyběhl z malého bytu. Dveře za sebou zapráskl a ani je nezamkl. Čekají na něj. Běžel
po silnici, která se táhla podél útesů, a zanedlouho doběhl k molu. Na chvíli se
zastavil, aby popadl dech, ale pak hned raději odemkl a ještě za chůze se začal svlékat.
Zkontroloval, již v plavkách, nádrž s benzínem, nastartoval a loď si s hlasitým hučením
začala razit cestu přes moře.
Dorazil k malému molu uprostřed tichých vod, jež od potopení drželo několik
prázdných barelů. Loď připoutal k jednomu ze sloupků, vypnul motor a hbitě vyskočil z lodi. Měl si vzít neopren, na moment mu proletělo hlavou. Ale tak co, chvíli ve
vodě vydrží. Skočil do ledové vody a chvíli lapal po dechu, než si jeho tělo na ledové
okolí zvyklo.
„Přišel jsem vás zachránit,“ zavolal směrem ke kádím, ve kterých se o sebe třelo na
stovky lososů. Uvězněné ryby muži odpověděly mlčením a bezvýrazným šploucháním.
Douglas ale věděl, že mu rozumí. Snažil se zachytit jejich jednotlivé pohledy a četl
v nich jasné sdělení, prosbu, že chtějí být konečně volné.
„Vedeme válku v našich srdcích,“ pokračoval. „Ta válka je v nás, je v každém z nás
a vedeme ji v každém pokolení zas a zas. Válčíme proti svým druhům, abychom jako
lidstvo sílili. A přitom dosahujeme opaku. Naše planeta slábne, protože vězníme naše
přátele. Při každém nabodnutí sousta vidličkou v našem podvědomí cítíme bodnutí
viny. Ta vina je v nás a denně s ní bojujeme. Někteří z nás ji prachsprostě přehlíží
a pasují se na pány světa.“ Cítil, jak se mu do žil vlévá adrenalin.
„Ale já s tím skoncuji. Vy, kamarádi moji, patříte do volného oceánu. Plujte, objevujte skryté jeskyně, skryté světadíly a ztracené ideály. Místo vás, lososů, je tam,“
ukázal mokrou rukou kamsi k horizontu. „Tam, kde je svoboda. Jak můžeme my
být svobodní, když vězníme jiné. Změna začíná u jednotlivce a já svou válku tímto
krokem vyhrávám. Stávám se skutečným chovatelem lososů, protože k vám chovám
úctu. Osvobodím vás!“ křičel už teď Douglas Murphy a zkřehlými prsty začal jednu
síť za druhou trhat.
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K osmé, poslední kádi už se nedostal. Obklopilo ho hejno osvobozených lososů
a jejich společná síla mu neumožňovala plavat k nejvíce vzdálené síti. Pohltila ho
euforie. Lehl si na hladinu a splývaje se nechal šupinatou masou odnášet po moři.
Hleděl na modré nebe, cítil na tvářích hřejivé sluneční paprsky, viděl šedobílé racky
kroužící nad poklidným mořem. „Kamarádi, vyhráli jsme. Jste volní a já také. Teprve
teď cítím, že nastal mír mezi mnou a matičkou Zemí. Splatil jsem svůj dluh,“ spokojeně
diskutoval s němými tvářemi a o ty jeho se mu otírala kluzká tělíčka.
Konečně se mu splnily jeho sny. Ocitl se v náruči svých nejmilovanějších. Byl tak
otupený adrenalinem a studenou vodou, že ani necítil chlad, který mu prostupuje
tělem. Přivírala se mu víčka. Snažil se neusnout, ale objetí příliš připomínalo to snové,
vlnky houpaly příliš poklidně a sluneční paprsky ho příliš hřály do tváří. Splýval
a stal se jedním z nich. Byl králem lososů, emancipátorem, stal se ve svých očích jejich
i svým bohem. Usmíval se.
Ploutve volných lososů naposledy objaly jeho chladné tělo a odnášely ho daleko
na širé moře, daleko od mola, lodě, ubytovny, od jeho matky i od budoucí ženy, již
zatím nepoznal.
Tak daleko Douglase Murphyho nikoho nenapadlo hledat. Popravdě by jim to ani
nebylo nic platné. Hladoví lososi naučení na pravidelný příjem od granulových bohů
nad nimi nebyli zvyklí shánět si potravu sami, a tak se lačně vrhli na velkou rybu,
jež po několika dnech opět zázračně vyplavala na hladinu. Naplnili si své žaludky
a nepocítili jediný osten viny. Kdyby se jich někdo zeptal, s radostí by odpověděli, že
co je mrtvé, to neplave.
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---------------------------ALEŠ MISAŘ

Něco se pokazilo. Někdo se spletl a z výpočtů, které se obvykle rozepisovaly na desítky
stran, unikla jedna setina. Možná nechyboval člověk, možná jen na desetinné čárce
vypověděla službu tužka. To by ho samo o sobě možná netrápilo, kdyby mu stroze
neoznámili, že odchylka opouští pouhou teorii a chystá se tvrdě dopadnout do jejich
oblasti. Za chvíli bude rozhodovat nejen o svém životě a smrti.
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1.
Od telefonu se Robert vrátil jako jiný člověk. Vypotácel se na terasu penzionu, kde
se obvykle cítil jako kapitán na můstku své lodi. Toho časného rána tomu nebylo
jinak, ale tentokrát řídil potápějící se loď. Jeho první reakcí na šokující oznámení byl
pohled na hodinky a naprostá bezmoc. A potom jej zachvátil neskutečný zmatek:
kam dřív skočit, co nechat být, co dříve zachránit a co naopak obětovat? Třeba ty lidi,
které si pozval na dnešní akci. Aby se uklidnil, začal je přepočítávat. Povětšinou už
obsadili svá místa a na pozemku pár metrů pod sebou je měl na dlani. Ale ani to ho
příliš nepovzbudilo. Od pohledu jich bylo o mnoho více, než by potřeboval. Sevřel
rukama oprýskané zábradlí, ve dřevu to zapraštělo (chtělo by natřít, pomyslel si, ale
vzápětí se pousmál nad svou pošetilostí). K čertu! Chtěl jsi publicitu, tak ji máš! Chtěl
jsi tučnou pokladnu? Ani ji neuneseš, jak bude plná, ale k čemu? Ještě můžeš vrátit
někomu vstupné, ale ne život, ušklíbl se nad sebou. Přesto ho napadlo, jestli to celé
trezor vydrží. Ale zastyděl se – vždyť na něm především teď leží celá tíha té telefonicky
suché zprávy z ústředí a on ji musí citlivě předat ostatním. A co je nejhorší, zbývá
mu čtvrt hodiny, nejvýše dvacet minut, jestli mluvili pravdu. A on nemá důvod jim
nevěřit. Dávat se na útěk už nemá smysl. Žádný automobil nebude dost rychlý, leda
snad tryskové letadlo, ale to by už muselo zaklapnout dveře za posledním pasažérem
a zažehávat motor.
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Odtrhl pohled od hodinek na zápěstí, už se na ně nechtěl podívat. Co s tím?
Když ho nenapadají činy, alespoň promluvit by mohl, nějak lidi připravit, naladit.
Co se dělá v takových chvílích? Měl za sebou desítky proslovů k Novému roku, ale
pro tento scénář si nepřipravil ani půl věty. Napadlo jej znovuobjevit ve své skromné
knihovničce bibli a nalistovat náhodně nějaké moudro, ale myšlenku zapudil. Dělat
ze sebe kašpara na poslední chvíli. I beztoho už se zdržel dost! Dole shromážděná
společnost praská šumem jak čerstvě nalitá limonáda. Zalidněné stolky, lavice, lehátka a deky různých vzorů připomínají model křivolakých a hustých ulic nějakého
orientálního městečka, nejspíše Cařihradu, i když ten znal pouze z fotografií. Ale
dost možná tam brzy vyrazí všichni. Pokoušel se rozpoznat jednotlivé tváře. Některé
z nich patřily dlouholetým přátelům, ale většinu tvořili známí lepící se okatě na jeho
úspěch. Mnoho jich oslovil osobně a získal je skrze svou výřečnost. A spoustu dalších
mu přihrála struna dálnice pnoucí se velkoryse od východu k západu. Povedlo se mu
tu rozbít hotový tábor, stepní piknik. Mezi tím jak dvounohé vlaštovky rychlejší než
vítr se pohybují servírky v krojích, které by jim záviděly i pin up girls. Vždycky měl
chuť najít špendlíky a připíchnout si je na překližku šatní skříňky. Copatá ptáčata
poletují, rozdávají drinky, přisypávají nezbytný cukr úsměvů. Neschází vám nic? Pod
nohama se pletou děti jak obtížné drobty vzaté na milost možná jen proto, že chybělo
přes noc hlídání. Ale rodiče si daleko spíše přejí, aby se potomci stali svědky něčeho,
o čem také oni budou vyprávět svým dětem, pokud je sem přímo nevezmou – říká
se tomu úsvit jaderného věku. Připomíná to hemžení v letním autokině, jen ten film
bývá skutečný a plátnem obloha u čáry horizontu – 60 mil odtud, přesněji řečeno. Je
to kolikátá repríza a neomrzí se, naopak diváků mu v jeho podniku přibývá. Je přesvědčen, že právě dnes by napočítal rekordní účast. Proklatě, proč zrovna dnes? Ale
i kdyby přijela jen polovina zvědavců, jeho úděl by nebyl o nic lehčí. A oni si myslí,
jaké mají štěstí. Viditelnost je skvělá, jedno slunce právě vychází, aby připravilo scénu
pro příchod druhého, nového a po právu slavnějšího.
Ovšem i zdejší hoteliér byl celebrita, miláček bezpočtu lidí (skoro stejně měl i závistivců, ne-li přímo zarytých nepřátel), ve společenském živlu blaze smočená duše,
která teď ovšem ztratila řeč. A ten starý lišák čas nezapomíná spěchat. Už by měl něco
udělat, už by měl…
„Pane řediteli, scházel jste nám, nepůjdete mezi nás dolů?“ volá na něj jakýsi pořízek
s vizáží kráčející hory, který se svou flanelovou košilí a šátkem pod bradou násilně
seřízl do stylu Divoký západ. Kde máš kolty, kovboji? Ptá se Robert v duchu. Vůbec
si není jistý, odkud ho ten hombre zná. Nač ta lepkavá žovialita? Ty mi tak teď budeš
rozkazovat! Ani se nepohnul. On přece musí přemýšlet, musí...
„Chápu, chcete nás mít jako na dlani,“ mávl kovboj rukou nad jeho nemluvností.
„Počkej, pan ředitel se třeba chystá na přípitek,“ okřikl ho kamarád, rozkurážený
kdoví kolikátou plechovkou piva.

-------------
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„K čemu oficiality, Royi, ať to nehrotí, tohle není Silvestr,“ namítl kovboj a na
to se pivař rozohnil. Vzbudil dojem vola, který si umanul, že může stát na zadních
a kázat o pokroku.
„Je to něco víc. Milník dějin technologie. Jo, a ten ohňostroj taky, to bude větší
paráda než nějakej trapnej Silvestr! Hej, Bobby, nevyvyšuj se a pojď mezi nás,“ alkoholik už s obtížemi vzpírá svůj pohled směrem k terase. V očích mu svítí očekáváním
příštích výbuchů.
„Ne, děkuji, snad později!“ odbyl ho Robert na své poměry nevrle, ale opět se
musel ušklíbnout. Co bude později? Kde bude on a kde tenhle otrapa? Zadíval se na
něj. Sice nevynechal jedinou produkci, ale pokaždé se nachmelil ještě dříve, než to
vypuklo. Hrál si na to, jakým je fanouškem techniky, ale kdyby věděl, co mu za pár
minut předvede, to by mu ta opilecká zmáčená bradka řachla údivem. Hoteliér si s nelibostí uvědomil, jak se mu na zábradlí potí ruce. Nikdy dříve se mu to nestalo. Také
mu došlo, že terasa by skutečně byla nejlepší tribunou k tomu, aby promluvil o věci,
do které se mu ani za mák nechce. Takže co kdyby se do toho pustil hned? Místo toho
se očima znovu probírá v tvářích soustředěných do hloučků, ale teď už jde najisto
a zoufale hledá svou Claudii a Julese. Proč jej to zatroleně nenapadlo dříve a stará se
raději o tohle hejno, co se slétlo na jaderný zob? Konečně když se před ním vynořila
tato priorita s jasností majáku, pocítil úlevu, teď se mohl držet nějakého plánu. Nejprve
musí dostat do bezpečí svou rodinu. Pak bude dost času na řeči. Jestli tedy od něho
přijdou nějaká slova, musí je pečlivě volit, ještě pečlivěji než ten nešťastný reverend,
který je oddával před dvaceti lety. Co kdyby neřekl vůbec nic? Prostě tu ty lidi nechá,
ať je to oslní a pak... Nebudou už o ničem vědět. Nebude to už na něm.
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2.
Ale nesmí si nic zjednodušovat, nesmí. Až příliš mu v dětství vštípili, že kapitán
opouští loď poslední. Někteří lidé už si důležitě nasazují tmavé brýle, jiní se po nich
po přátelském upozornění sousedů narychlo shánějí, dámy za chápavého povyku
šacují své kabelky, vnucují brýle neposedným dětem, ti pak připomínají podivné
pětiprsté brouky, nejspíše další evoluční fázi člověka za tisíc let. Ale on teď míří za
svými. Přidal do kroku a na schodech sebou div nestrhl několik hostů, kteří se po
něm – jak jinak – začali shánět. Žovialita jen ukapávala od úst. To je dobře, že už
jdete, pane řediteli, pojďte se dívat s námi! Proč mu, krucinál, říkají řediteli, nikým
takovým se necítí být?! Už nemůžu uřídit, co oni tam na ústředí zpackali! Další dotěra
na něj čekal na úpatí schodiště u recepce. Robert měl kdoví proč dojem, že se mu
klaní. Patolízal! Odplivl si v duchu. Kdyby věděl! Ale on už brzy bude muset vědět!
On pozná. Hoteliér se zachmuřil.
„Můžu nahradit citron limetou?“ střelí od boku barman skrze ševelící stěnu hostů.
Připravuje v kalupu specialitu, jaderný koktejl, kde citron představuje ohnisko výbuchu.
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„Pane řediteli! Pane šéf! Pane vedoucí!“ pršelo na něj z různých stran. Ten vedoucí
by se mu ještě zamlouval. „Kam ten spěch? Budete se dívat s námi?“ Probůh, zrovna
dnes ho mají všichni tak rádi, roztrhali by ho samou láskou! Copak láska… Když na
Claudii narazil v rojnici kamarádek soustředěných okolo piknikového koše, k úděsu
žen doslova vpadl mezi veškeré pracně vyrobené pochoutky. Co s tím? Nemá ani čas
na omluvy. Vzal manželku za loket a vytrhl ji z družného kruhu – právě tak předtím
jeho vytrhl ten mrazivý telefonát. Uvědomí si, jak má bělostnou a útlou paži. Skoro
jako sádrový anděl. Jen její výraz je nelibý. „To bolí!“
„Vím. Pojď stranou. Kde je Jules? Měl být s tebou!“ Tiskl silněji. Kdyby čas tak
šíleně neubíhal!
„Já nevím,“ vzlykne. Když cítila jeho stisk, poprvé se jí zmocnil strach.
„Jak nevíš?“ naléhal a měl chuť s ní lomcovat. Uvědomil si to a odolal. Tím silněji
ale tiskl.
„Myslela jsem, že je s tebou,“ špitla, ohromená tou naléhavostí. Takovou u něj už
léta nezažila.
„Se mnou určitě ne. Naposledy běžel za tebou. Tak kde je?“ osopil se na ni za
účastného pohledu kamarádek. Neušlo mu, že jedna z nich měla vlasy vyčesané do
tvaru jaderného hřibu. Napadlo ho, že musela mít na hlavě dobré odpalovací zařízení.
Upnul se na ten tupírovaný módní výbuch, a proto mimoděk povolil stisk, ale svou
ženu stále držel.
„Řekneš mi, prosím tě už, co se děje?“ zeptala se, už ztrácela trpělivost.
„Nezlob se, ale musím vás odtud odvést, oba dva a hned!“
„Odvést kam? Čekali jsme přece jen na tohle, za chvíli to má začít a...“
„Volali mi… Prý se spletli. Kdo? Nevím. Někdo od nich, od navigátorů. Spadne
to blíž, než jsme čekali. Mnohem blíž. Tak přiveď Julese. Musíte do bezpečí a hned!“
Nechápavě na něj zírala. Nic podobného si nikdy nepřipouštěla, ačkoli se, zejména
od doby, kdy ji zjitřily mateřské city, počítala mezi starostlivé bytosti. Natolik věřila
vládě, že má mušky na jaderné střelnici srovnané. A měla na to nárok. Tohle nikdo
nečekal ani ve snu. Černé scénáře zůstávaly na spisovatelích sci-fi.
„Ale kam do bezpečí? Co kdybys mě pustil? Najdu našeho syna, přece tu musí
někde být, řádil tady s ostatními dětmi.“
„Samozřejmě, ale pospěš si. Až ho najdeš, na mě nečekejte a uhánějte do skladu
vína!“
„Proč zrovna tam? Nerozumím ti!“
„Ve skladu vína máme protijaderný kryt!“
„Jaký kryt? Proč jsi mi o ničem neřekl!“

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

„Hoď si tam, co chceš! Z cesty, spěchám! Kde jsou moje žena a syn?“ je s ním
rychle hotov.
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„Protože jsme nepředpokládali… Protože já nečekal… Ale to je jedno. Nechtěl
jsem tě zbytečně děsit. Claudio, poslyš, prostě sejděte do sklípku a otevřete ty malé
železné dveře mezi dvěma největšími sudy. Tamtudy po žebříku slezete do chodby
a budete v bezpečí, než se přežene to nejhorší.“
Dívala se na něj jako na zjevení.
„No dobře, Bobby, dobře, uděláme to, ale co ty? Půjdeš s námi?“ Na tu očekávanou
otázku si ve všem shonu stačil vymyslet obecně uspokojivou odpověď: „Přece přijdu
za vámi. Ale nejprve tu musím vyřešit ostatní. Víš, kapitán opouští loď jako poslední.
Prostě tam jděte a hlavně – hlavně nikoho dalšího nepouštějte.“
„Proč nikoho? Jsou tu přece Erika, Cynthia, Stuart…? To jim nic neřekneš?“ V životě
ji neviděl tak vyděšenou. V očích se jí srážely budoucí slzy za všechny známé, kteří
měli brzy zmizet z povrchu.
„Claudio, hlavně najdi Julese, prosím tě o to! O hosty se postarám, když jsem si je
pozval! A já za vámi přijdu později, ano?“
Ano, hosté tu jsou… A co s nimi? Sami se sem hnali na vlastní riziko. Zatínal zuby.
Trochu ho dráždilo, že se jeho žena ptá na cizí lidi, když hledají vlastního syna. Co si
myslí? Že je všechny zachrání? V tomhle množství?
Claudia mezitím zverbovala kamarádky, které se, vedeny upřímnou starostí,
rozprchly hledat jejího syna v provizorní osadě. Jednou z hledaček byla také ta s jaderným hřibem rostoucím z temene hlavy. Dlouho z ní nemohl spustit oči. Nebude
mít za chvíli na hlavě skutečný výbuch? Nechal ochotnou smečku pátrat a pod palbou pokračujících rádoby přátelských poznámek se rozběhl zpět do hotelu. Teprve
na schodech si uvědomil svou nedbalost. Claudia může někde neopatrně utrousit
poznámku o krytu a řetězová reakce paniky předběhne všechny další. To se nesmí
stát. Měl zdůraznit, že právě teď nastává ta chvíle, kdy mlčenlivost prudce stoupá na
hodnotě. Snad jí to dojde. Už takhle svým výstupem vzbudili nepatřičnou pozornost.
Měl chuť se pokřižovat. Kdyby si jen pamatoval, jak se to dělá.
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Kryt. Dal ho vyhloubit, když to v jejich oblasti začalo padat. Viděl, co to způsobilo
nad Japonskem, a nevěřil uklidňování z ústředí, že tohle na zdraví přece nemůže
mít vliv. „Zachovejte zdravý rozum, na rozpálená kamna taky nesáhnete, ne?“ odpovídali mu na dotazy tónem chladným jako závan z právě otevřené lednice. Ale ani
pochyby mu nikterak nebránily zpeněžit divadlo vědy a techniky s bombou v hlavní
roli. Proto si dával tak záležet na plakátech a nejvíce si vyhrál se slogany. Například:
„Jádro se nejen štěpí, jádro nás dává dohromady!“ Na ten byl obzvláště pyšný. Anebo:
„Samotná krajina se stává laboratoří a vy můžete být svědky technického pokroku
v nahé kráse!“ Na poslední dvě slova byl hrdý, dobře je vyladil! Letáky nechával před
každou akcí tisknout v neskromném množství. A teď litoval, že tak bodovaly. Nikdy
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ho nenapadlo, že bude řešit i způsob, jak co nejrychleji jaderné výsluní opustit. Že
vezme zavděk i propadlištěm.
Potíž spočívá v tom, že při stavbě krytu počítal s kapacitou jen pro rodinu a nanejvýš
ještě pár členů personálu. Jakou část toho zde přítomného Babylonu dokáže uhostit?
Polovinu? Zbožné přání. Čtvrtinu? Ano. Za tu cenu, že naplní chodbu od podlahy po
strop. Co třeba osminu? Tomu už se dá věřit. Vyvolená osmina! Ta ďábelsky svůdná
možnost zahrát si na boha a rozhodovat, komu o krytu řekne a komu ne, ho zaujala.
Udělovat ortely a milosti. Nesmysl! Vždyť to říkal. Stačí mezi ně upustit semínko
informace a nahrnou se mu do krytu jako starozákonní kobylky po staletích půstu.
Musí ze scény zmizet nepozorovaně. Vyvolení jsou přece Claudia a Jules. Není snad
jeho svatou povinností zachránit hlavně rodinu? Kvůli tomu se na něj nikdo nemůže
zlobit. A nejméně Bůh.
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Žena mezitím našla syna, kterého i přes jeho odpor a nepochopení dovlekla před
Roberta. Chlapec zažil už pár výbuchů a nešlo mu na rozum, proč zrovna teď mu jeho
zábavu berou. On i matka byli ještě zadýcháni z předchozích tahanic. Zato Robert si
oddychl: „Zaplať bůh jste tady!“ říkal jí s úlevou do ucha. „Ale říkal jsem vám přece,
kam máte jít! Proč jste tam nešli, Claudio?“ vyjel na ni zlostně a opět ji chtěl chytat za
loket. Tentokrát se hned vyškubla. Něco se pokazilo. Měl by se na ně vrhnout a samým
vděkem je umačkat. Ale nedokáže to, cítí pohledy lidí v zádech, ví, že dav dobře vidí,
co se děje na terase, vidí to, i když výbuch se má odehrát na opačné straně. Trochu
neohrabaně je tlačí přes práh zpět na chodbu penzionu.
„Pojďte stranou. A teď, Claudio, mi zopakuj tu cestu. Kam máte jít? Prostě mi to
teď zopakuj,“ naléhal. Claudia netrpělivě zopakovala, co jim kladl na srdce. Uklidnilo
ho to. Ne tolik ji.
„Tak pojď s námi! Bez tebe se nehneme!“ trvala na svém a on poznal, že odpor je
marný.
Prober se, jsou tu tvoje žena a syn, na co čekáš? Ale veškeré jeho vnímání objal
oblak otupení. Nutil se přemýšlet, ale ve výsledku byl stále těkavější. Podíval se před
sebe na množství tábořící v hloučcích. Ne, těm už nepomůže. Kdyby jim cokoli nakukal
z kapitánského můstku, nenapraví cizí chybu ve výpočtech.
„Dobře. Pojďte, ukážu vám to!“
Dovedl je bezpečně i špalírem udivených pohledů hostí za bar až do sklípku.
Přitom trnul, aby je nikdo nevystopoval. A když na ně limetkový pingl vrhl udivený
pohled, ihned reagoval: „Menší rodinná degustace,“ usykl. Ke krytu se dostali už celkem nerušeně. Ale když se za ženou a synem zavírala dvířka, nenechal se přesvědčit,
aby zmizel pod zemí s nimi. „Já vím, drahá, ale říkal jsem, že tu mám své lidi, mám
zodpovědnost, musím jim to ještě vysvětlit. Prosím Tě, Claudio, počkejte tu na mě,
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Julesi, pochop to, ty to pochopíš, viď, jsi velkej kluk, dej pozor na maminku, a hlavně
nesmíte od této chvíle vystrčit ven ani nos!“ Chlapec přikývl, vážnost situace dolehla
už i na něj. Naštěstí vycítil, že se musí chopit příležitosti působit dospěle a ochránit
matku. I Claudia pochopila i za cenu slz, které se jí tiše a výmluvně vyřinuly po tvářích,
a nechtěla syna ani muže pustit z objetí, mezi ně se však už tlačily přivírající se dveře.
On ji beztoho skoro nevnímal, spíše by se uplatnil v nějakém sousoší než ve vroucím
objetí ženy a syna. „Miluji tě, Claudio, Julesi!“ Jak tomu věřit z kamenných úst?
Nemohl se ale dál zdržovat. Vymanil se skoro násilím z prosebně natažených paží.
„Jenom na mě počkejte, já za vámi přijdu,“ poslední větu už rozpůlilo přibouchnutí
dveří. Jistěže se vrátí. Jen neví, v jaké podobě. A teď se musí vrátit ke svým lidem.
Znovu vyběhl na terasu, tentokrát už pevně rozhodnut. Druhá část plánu se objevila
a on se jí držel jako poslední cesty, která měla smysl, než přijde cíl. Ještě jednou se
pod ním otevřel pohled na stohlavý dav. Měl by na sebe být hrdý, tohle množství je
jeho zásluha. Stejně jako pod ním ten bytelný penzion, který vybudoval nesmírnou
prací s vynaložením téměř veškerých prostředků. Jenže co se mu z toho vrátí? Ze
všeho je nejdůležitější nakonec ten kryt, který nikdo nevidí. Ale dobře tak! Povšiml
si, že nálada dole se změnila. Už se po něm nikdo neptal. Většina hostů byla otočena
k penzionu zády, připravena nechat se oslepit, ševelení se poněkud ztlumilo. Teď
všichni do jednoho měli na očích tmavé brýle a celé to pro změnu připomínalo sraz
udivených obřích ploštic.
Poprvé od telefonátu udělal to, co se mu ošklivilo – podíval se na hodinky. Pět minut.
Pouhých pět minut zbývá! Ale o tom oni neví. A kapitán potápějící se lodi jim to musí
říci. A také to řekne. Ještě posledních pár vteřin předtím, než si odkašlal, zadoufal, že
se opět rozezvoní telefon, který mu po chladném ortelu oznámí milost, ať si klidně
chladným tónem! Nic takového. Namísto toho se ozve za jeho zády dupot a na terasu
přibíhá jakási žena středních let:
„Claudia mi říkala, že nám hrozí nějaké nebezpečí, je to pravda?“ sype ze sebe
dýchavičně. Má oči laně, která před chvílí spatřila vlka. Co odpovědět? Je v koncích.
Veškerá slova, která mu přicházela na mysl, se zadřela na mělčině i s nákladem vysvětlení či útěch.
„Prosím, vzali jsme s sebou syna, nechci riskovat!“ naléhala.
„Co vám přesně Claudia řekla?“ zamručel.
„Že se máme obrátit na vás, víc nevím, hledala přitom syna, pak někam zmizela.“
„A vy tu tedy máte děti?“
„Čekají dole s manželem, vždyť to má brzy začít, nebo ne? Stalo se něco?“
„Prosím vás, vraťte se co nejdříve k nim. O nic nejde, Claudia je před každou akcí
trochu nervózní. Vraťte se dolů a užívejte si to jako vždy. Dnes to bude...“ zaváhal. Proč
se na něj dívá tak pátravě? „Bude to speciální. Ujišťuji vás jako majitel penzionu, že
odtud neodejdete nespokojeni!“ Její neochota uvěřit byla úměrná topornosti projevu.

T extáž
„Jako vždy? Ale my jsme tu poprvé, pane Offenheime!“ proč se najednou zatvářila
jako Sibylla? Podráždilo ho to. Měl na sebe vztek za ten omyl, s námahou se pousmál,
nebylo v tom za mák povzbuzení. Nechtěl tu potížistku už vidět, doslova ji tlačil
pohledem zpět z terasy, až se konečně odporoučela a on za okamžik uviděl, že způsobně
vplula zpět do svého hloučku. Ale necítil žádnou úlevu, ostatně jako jediná se po něm
ještě zdola ohlížela. Jedno oko ze sta. A on jí nemůže ten pohled oplácet beze studu,
raději nechá veškeré tváře dole, aby se mu slily ve strakatou sloučeninu, potom se
konečně opře do zábradlí a nadechne se.
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„Věnujte mi pozornost,“ musel se vydat ze sil, nevybavil se amplionem. Ještě párkrát
si odkašlal, než se většina hlav otočila k němu. Zdvihla se nová vlna povyku, která
směřovala k jeho můstku. Tahali se za rukáv, ukazovali na Roberta. Všechna připravená
slova se mu rozsypala jak hrady ze suchého písku, ale nedal se: mluv, prosím tě, mluv!
„Dámy a pánové, žádám vás naléhavě, věnujte mi pozornost, musím vám něco
oznámit!“
„Heleďte, co jsem říkal, proslov bude! Jdi do toho, Bobby, posloucháme,“ pivař
ožil z předběžného deliria, zdvihl plechovku a okřikl teatrálně svého známého, který
ještě ze setrvačnosti dobýval jakousi blondýnku v modrých kraťáskách: „Tokat teď
nebudeš, idiote, Bobby teď mluví!“
Nadaný rétor se mezitím pustil zábradlí, snad aby ukázal, že má ještě sílu udržet
se na vlastních nohou.
„Vážení přátelé, jenom nečekejte proslov, protože mám čas položit jedinou otázku,
a vy ji dobře poslouchejte, ptám se: je mezi vámi dívka jménem Nela?“ Řady obrýlených broučků se ohlédly, mnozí opět sňali své klapky a byly to znovu oči lidí, mžikavě
a s neskrytou zvědavostí přivykající na denní světlo.
„Volám Nelu Chainovou! Slyšíš mě, Nelo?“ opřel se opět do zábradlí. Konečně to
zapůsobilo a vzápětí se věnec údivu utvořil okolo jakési mladé ženy s hřívou vlasů
jasnějších než celý ten den. Už před tím na ní bylo patrné, že dorazila bez doprovodu. Teď tam stála sama a náhle přitáhla veškerou pozornost. Proč se nehýbe? Proč
za ním už neběží? Nemíní se už dívat na hodinky. Telefon nezazvoní? Vyběhne ona
k němu včas?
„Nelo, moc bych rád, abys šla sem ke mně nahoru,“ kuje železo, dokud je žhavé,
ale strach už i jemu škrtí hrdlo. Jen neplakat, jenom neplakat, nikdo nepotřebuje
vidět slzy. Leda dojetí.
Lehký údiv zvlnil lidskou masu. Proč? Nezapadá to do sebe. Kdo je Nela? Současně
s tím dívčím jménem zazněla z několikerých úst užaslá otázka po Claudii a Julesovi.
Jeho žena tu schází a nějaká Nela teď má zaujmout její místo? Tou výzvou Robert zavěsil do vzduchu ohromný otazník. Před pár okamžiky se ještě všichni stáčeli směrem
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k horizontu na jihu, teď si pohledy ihned jak piliny v magnetickém poli našly dotyčnou
Nelu. Nejvíce na ní ale visel řečník.
„Čas tak letí. Moc tě prosím, přijď ke mně nahoru!“ Nela se nejprve zdráhala, stří�davě bledla a rudla a ptala se očima ostatních, co oni na to říkají. Skoro se mu zdálo,
že mu ji dav nejprve musí vydat, určitě většina z nich tušila, že je ženatý. Nejraději
by poklekl, ale hned si uvědomil, že mu v tom překáží zábradlí, a šašků už se tu sešlo
dost! Pokračoval tedy:
„Nelo, nečekej, žádám tě o to, pojď, dnes to bude úplně jiné, rád bych, abychom se
na tu nádheru dívali spolu!“ Opravdu řekl veřejně slovo „nádhera“? Ale očividně to
zabralo a vrátilo to život do končetin překvapené dívky, která se najednou rozběhla
dovnitř penzionu provázena lačným zájmem diváků. Jeviště oné podívané se najednou
přeneslo na terasu, kde se konečně potkali dva hlavní aktéři.
„Ty šílenče!“
„Má bláznivá!“
Nela se šťastně usmívala a okamžitě se k němu přivinula. Ve chvíli, kdy si padli
do náruče, přestala se dotýkat nohama podlahy. Tolik se mu po ní stýskalo. Vložil do
svého objetí veškerou lásku, kterou nedovedl dát své staré ženě.
„Ale, ty filuto, takhle veřejně?“ zašeptala mu do ucha.
Neodpověděl jí, už ani nechtěl. Přišel čas dokončit, co načal. Obrátil se čelem
k publiku už s Nelou po boku.
„Vážení, dovolte mi jednu poslední otázku: Je mezi vámi někdo kněz?“
Mluvil z posledních sil, do očí mu vstoupily slzy, jakkoli se jim bránil. Ale lidé lační
senzace mu je přímo pili z očí, dav dostal, co chtěl. Dnes to přece má být úplně jiné!
Než se na poslední otázku stačil kdokoli přihlásit, postřehl, že se zajiskřilo v Neliných
zřítelnicích, věřil, že to bylo štěstím, a potom oslepující záblesk a ohlušující výbuch
roztrhl oblohu a úsvit druhého slunce vše živé na povrchu sežehl. Bylo to dílo několika
vteřin.
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a Dvě skladby (Erika Eurydika, Kovboj v bílém, 2018).
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Kykyryký!

---------------------------JIŘÍ KRATOCHVIL
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Začíná to banálně, totiž že kuřecí krmičku sežrala v hale rychlovýkrmu hladová kuřata.
Iveta D. přišla v neděli ráno nakrmit brojlery. Na rampě si nahodila na ramena tři
pytle s granulovaným krmivem a doklopýtala s tím do haly, kde se jí však na kuřincích
podsmekly nohy a pytle ji převážily, takže spadla a udeřila hlavou o železný klandr.
Zůstala tam ležet zle omráčená, možná polomrtvá. Brzy se k ní osmělili vražedně
vyhládlí brojleři, ti opeření termiti. Ivetu našel do mrtě ohlodanou až v pondělí ráno
při své obchůzce hlídač pan Chalupa.
Nic takového se dosud nestalo. Inženýr Chloupek, správce drůbežárny, byl toho
názoru, že by to mělo zůstat pod pokličkou. Ale starosta Pik věděl, že se to stejně
neutají, a rozhodl, že zprávička o tom se musí objevit v Datlovském zpravodaji. Radní zkoušeli několik formulací, ale na žádné se neshodli. A nakonec se tam objevil
jen řádeček o smrtelném pracovním úraze v drůbežárně. A tím by to zhaslo, nebýt
Chloupkova abiturientského večírku.
Večírek se konal v Brně, v hotelu Slovan (do roku 1949 známém jako hotel Passage),
kde se jeden ze spolužáků znal s ředitelem hotelu, takže vyfasovali sympatický salónek.
Sešlo se jich stále ještě dost a bylo stále ještě na co vzpomínat, alzheimer totiž u většiny
z nich teprve počal svoji práci.
Mezi spolužáky byl nejúspěšnější JUDr. Bonifác Pásek. Přijel na abiturientský sraz
až z Prahy, kde jeho politická kariéra zatím končila na poslanecké lavici. Ale mířil
mnohem výš, jak o tom nikdo v salónku nepochyboval.
A co ty, Štěpáne?
Inženýr Chloupek kdysi s Páskem seděl v jedné lavici. Ale dobře věděl, že školní
a poslanecká lavice, to jsou dvě hodně rozdílné lavice, a tak se teď k Páskovi radši
nijak neměl. Ale ten si už k němu přisedl.
A co ty, Štěpáne? zopakoval.
Jsem teď drůbežář. V Datlově, v takovém malebném městečku kousek od Brna.
Tak to si žiješ v poklidu. Což já o sobě nemůžu tvrdit. Politika je blázinec. A když
do něho jednou vlezeš, seš už v řiti, a z řiti, jak známo, vede pak cesta jenom do hajzlu.
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Promiň, že ti to říkám takhle na rovinu. Ale kdybych ti měl o tom povídat, tak to bych
tě připravil o iluze. Což bych moc nerad. A Bonifác se s chutí rozpovídal.
Nechal donést další láhev výtečného sauvignonu, a když si pak udělal vypravěčskou
pauzu, drbl do Štěpána, aby taky on něco. A ze Štěpána, který nebyl moc zvyklý pít,
nakonec nechtě vylezlo, že i na malém městě, v malé drůbežárně, se občas něco přihodí.
Ale to jsou věci, podivil se Pásek.
A když se pak pozdě v noci rozcházeli, vzal Bonifác Štěpána za rameno: Co říkáš,
kdybych se někdy na skok podíval do toho tvýho malebnýho městečka?
Štěpán nebral jeho slova vážně a tak kývl, netuše, že tím právě pro městečko Datlov
odkývl jeho úplně novou kapitolu.
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2.
Už do čtrnácti dnů se Pásek ozval: Rezervuj mi prosím jednu noc v nějakým hotelu
tam u vás.
Ale to nepřipadá v úvahu. Místní hotel není nic, čím bysme se chtěli chlubit. Ale
tady u mě v domě je pokoj pro hosty. Takže se můžem těšit?
Zbývaly čtyři dny do toho pátku a inženýr Chloupek rozhodl, že poslance tady
bude čekat královská večeře. Lenka je výborná kuchařka a její bratr nimrod opatří
bažanta nebo koroptvičku a ve sklepě jsou pro takovou příležitost ta nejlepší vína.
Provedl Páska po městečku, kde nebylo věru na co hledět, malebnost Datlova
spočívala totiž jenom v jeho uložení do krásného kraje vůkol. Samotný Datlov už
dávno upadl do fádní bezvýznamnosti.
Večeře byla připravena v zahrádce před domem, odkud byl právě ten nádherný
výhled na kraj vůkol, protože drůbežárna se nacházela nad městečkem, přímo na
kopci, kde býval kdysi cukrovar, z kterého tady zůstal jenom dominantní komín.
Ale nerad bych tě připravil o tu halu rychlovýkrmu, kde se to přihodilo. Nabídl
Štěpán ještě před večeří Bonifácovi a otevřel velká plechová vrata a prošli malou
komůrkou, totiž šatnou s WC pro krmičky, a v hale je už uvítal řev věčně hladových
kuřat, těch malých nenažraných bestií.
A co jste udělali s kuřaty, co sežrala tu krmičku?
A co jako myslíš? Velkopavlovické drůbežářské závody si jak vždycky odvezly každoměsíční várku na zpracování. Mezi tím byla i ta kuřata, co zkonzumovala krmičku.
Ach tak, řekl Pásek a šel blíž k plechové stěně, na níž byl nalepen papírek a na něm
už obtížně čitelná básnička.
Za normalizace, vysvětlil Štěpán, jsme tady měli jako nočního hlídače zakázanýho
spisovatele a ten si tu nalepil tu básničku. Teď je redaktorem v nějakým časopise.
Poslanec četl: My kuřátka nesem tíhu světa
Po drobných něžných je vždycky prvně veta
Na otočných grilech a v ránech krhavých
Snímáme my všeho světa hřích
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Asi byste to měli dát pod plexisklo, upozornil, vždyť je to památka na to, v jakých
poměrech tady tenkrát žili básníci.
Asi máš pravdu, souhlasil Štěpán, něco s tím uděláme.
A potom Páskovi představil halu. Jak vidíš, tak je rozdělena na kóje nízkými
železnými klandry, takovými obrubníky, protože i v tom krmení musí být řád, jinak
by ta větší kuřata sežrala ta menší.
A potom se už odebrali k tomu bohatě prostřenému stolu.
Bažant, nebo nakonec křepelka? Což vůbec nehrálo roli, protože Lenka, ta výborná
kuchařka, dokázala, když přišlo na věc, připravit bažanta jako křepelku či křepelku
jako bažanta. Ale tím největším zážitkem byl přece jen nádherný pohled s toho kopce
do krajiny vůkol. Bylo vidět až do Rakous. Však, připomněl Štěpán, za komunistů
tudy utíkali na Západ. A v okolí jsou rozesety stodoly, v nichž ti budoucí emigranti
přespávali čekajíce na příhodné počasí. A jaká škoda, dodal ještě Štěpán, že Datlov,
to naše nešťastné městečko, uložené do tak přímo pohádkové krajiny, je přitom tak
bezvýznamné, nicotné. Lidi už zde netěší žít, a tak tu stále ubývá obyvatel, demografická
křivka tu jde strmě dolů, buď se nerozmnožujou, anebo rovnou utečou do okolních
měst a městeček.
Ale s tím se určitě dá něco dělat, mínil poslanec.
A ty bys, Bonifáci, mohl? zeptal se tiše Štěpán.
Pásek se s požitkem zakusuje do většího sousta bažanta zakukleného do křepelky
či křepelky zakuklené do bažanta a na Štěpánovu otázku napřed jenom kývne. Jsou
prostředky, praví až po chvilce převraceje v ústech to lahodné sousto, jisté politické
prostředky, jak z dosud bezvýznamného městečka udělat přímo městský klenot.
A ty bys to dokázal?
Nejen dokázal, ale taky chtěl. A poslancova ruka zapátrala na stole po číši a Lenka
mu ji dolila a podala a Pásek ji zvedl k přípitku: Tak na budoucí rozkvět a slávu vašeho
městečka!
A poslanec se potom rozpovídal, doslova napěchován roztomilými i ošklivými
historkami z parlamentu, přičemž obojí uměl podat s jízlivou ironií, sobě tak vlastní.
Hlavní chod s všelikými přílohami vystřídal pak celý dlouhý sled pudinků, kompotů
a především báječných pohárů se šlehačkou a ještě báječnějších nadýchaných rolád.
A to už slunce dokončilo svou denní pouť a rozhořely se červánky a obloha se potom
zvolna propalovala hvězdami a měsíc, jsa v úplňku, zahájil už svou noční obhlídku.
Ale spát se ještě nikomu nechtělo, ušlechtilé víno doplnil i gin a koňak a hovor neutichal, jen střídal různá témata, a aniž stačil dokončit jedno, přeběhl hned v druhé.
Ale tu si s hrůzou uvědomuju, že jsem dočista zapomněl na starostu a jeho ženu,
vždyť starostu nemohl Chloupek nepozvat na večeři a pak už i noční posezení se vzácnou
návštěvou z Prahy. Ostatně starostova žena pomohla Chloupkově ženě s přípravou té
opulentní večeře, vždyť Lenka by to všechno sama nezvládla. A když už jsme konečně
vpustili starostu, Mgr. Dana Pika, na scénu, měli bychom mu dopřát aspoň jednu větu
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pronesenou při tak slavnostní příležitosti. A aby ta věta byla dostatečně významná,
bude to věta uzavírající to večerní a noční posezení:
Bylo pro nás velkou ctí, pane poslanče, strávit večer ve vaší vzácné společnosti.
A nechť se vám tady dobře spí a ať si odtud odvážíte vlídný obrázek do těch nevlídných
politických časů.
Potom se už všichni dojemně rozloučili a starostova žena usedla za volant, neboť
její muž se nemohl vyhnout těm četným přípitkům na zářnou budoucnost dosud
bezvýznamného Datlova. A starostova škodovka se spustila s drůbežího kopce do
spícího městečka.
Načež Štěpán doprovodil Bonifáce k pohostinnému pokoji hned v přízemí
drůbežářského domu. Na lůžku Bonifáce očekávaly nadýchané modrobílé peřiny,
které tak vystřídaly nadýchané šlehačkové rolády, jež do poslance napadaly jak do
bezedné studny.
A když Štěpán ještě chvilečku postál ve dveřích, přátelsky hledě na spolužáka, bylo
to také naposledy, kdy kdo uviděl jeho tvář. Ráno ji pak našli už do mrtě ohlodanou.
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3.
Vysvětlení bylo trapně jednoduché: tou opulentní večeří rozbouřené vnitřnosti vyhnaly
poslance z lůžka, a to až do haly, kde bylo totiž to nejbližší WC pro krmičky. A buď se
zmýlil a vletěl přímo do rychlovýkrmu, anebo už vyprázdněný neodolal a chtěl ještě
nahlédnout na spící brojlery. Ale v obou případech ve tmě zakopl o klandr. A brojleři
nikdy nespí. Blíže až po pitvě. Pokud bude co pitvat.
Z Prahy přijel celý štáb vyšetřovatelů a setrval několik dní. Dospěli k závěru, že
nešlo o vraždu, že by snad někdo poslance předhodil brojlerům. V zájmu městečka
přece bylo, aby žil. Vždyť slíbil postarat se o jeho zářnou budoucnost. Takže šlo buď
o nehodu, anebo o sebevraždu. Suicidální alternativu podpořilo i to, že byl právě ve
zlém rozvodovém řízení, a taky mu hrozilo obvinění z korupce. A navíc v posledních
letech publikoval několik článků o eutanazii a do výpravné antologie z poslanecké
literární tvorby přispěl povídkou o sebevraždě hudebníka Karla Svobody. Tudíž
nehoda, nebo sebevražda? Referendum rozhodlo o sebevraždě.
Ale konec krmičky a konec poslance, to je ovšem propastný rozdíl. To nemohlo
jen tak projít. Média byla u vytržení a veřejnost vše dychtivě sledovala. Poslancovi
příbuzní se obrátili na podnikové ředitelství drůbežářských závodů se žádostí
o vyčlenění celé várky kuřat nasycených glycidy, proteiny, sulfamidy, cerebrosidy,
jakož i dalšími komponenty z tkání Bonifáce Páska. A dožadovali se, aby tato kuřata
byla přidělena do rakve s nebohým poslancem a spolu s ním zpopelněna, vždyť už
byla jeho součástí. Za pozornost taky stálo, že na kuřata, tu dosud neškodnou součást
oblíbené celonárodní racionální výživy, padlo teď podezření. Co jednou okusila, tomu
už mohla propadnout. A bylo samozřejmě nezbytné zjistit, zda se to týká pouze kuřat

T extáž
z drůbežárny v Datlově. Nemluvě o některých okolnostech, které bylo ještě třeba
prošetřit. Totiž na poslancově lebce bylo znát, že se udeřil čelem o klandr, tak jaktože
ho našli ležet na zádech? Snad, že si ho kuřata obrátila, aby byl chuťově žádoucnější?
Což byl jistě pro kuřátka obtížný úkol, při němž se muselo počítat s velice dobrou
koordinací kuřecího kolektivu.
Ale to už do Datlova zamířili investigativci. A vždy se našel někdo, kdo byl ochoten
podat bližší informace. A že informátoři zůstávali v anonymitě, to bylo pochopitelné,
když poodkrývali i fakta zpod pokličky. A na sociálních sítích se objevila první zpráva,
že do datlovské drůbežárny byl přepraven další poslanec. Anebo senátor? Zpráva byla
okamžitě oficiálně dementována jako fake news. Ale za investigativci se už do Datlova
začali hrnout taky zvědaví návštěvníci: železnicí, vozem, pěšky i na bicyklech. V první
chvíli to u Datlováků vyvolalo zděšení. Ale to, co se zpočátku jevilo jako nežádoucí
vykřičenost Datlova, se brzy prokázalo jako žádoucí a záslibné.
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Ale to už vidíme starostu Pika, jak se schází s inženýrem Chloupkem, aby se dohodli,
že nejen drůbežárna, ale i vlastní Datlov by měl být k návštěvníkům vstřícnější. Ale v té
věci je už předběhli i prostí Datlováci. Návštěvníkům se už otvírají jejich široké náruče.
Inženýr Chloupek udělá několik praktických kroků. Hned za vchodem do haly
umístí posuvný skleněný panel, který návštěvníkům umožní zcela bezpečný pohled
do rychlovýkrmu. A nikoho nepřekvapí, že od návštěvníků se vybírá jakési vstupné,
vždyť jejich přítomnost komplikuje provoz drůbežárny. A ti nejšťastnější smějí být
přítomni krmeni brojlerů, kdy se odsune skleněný panel a krmička ve skafandru
a helmě odvážně vstoupí do davu ječících kuřat. U pokladničky před halou se prodávají brožurky, jež návštěvníky zasvětí do provozu rychlovýkrmu, ale taky do všech
okolností sebevraždy poslance Bonifáce Páska.
Letní zahrádka v sousedství haly, kterou si Chloupek původně zřídil pro svou
rodinu, se teď promění v restaurační zahrádku. Nádherný výhled s drůbežího kopce
přisvojí pak zahradní restauraci název Panorama. Všechno zlé se v dobré obrací, míní
Lenka Chloupková, když sestavuje opulentní jídelníček na celý restaurační týden
a k ruce už má restaurační kuchařku.
Ale to samozřejmě nekončí jen u provozu restaurace Panorama. Celý Datlov tím žije.
Včerejší úpadek Datlova se teď obrací v jeho dnešní vzestup. A dá se říct, že poslanec
Pásek splnil, co slíbil. Ale postupuje to rychleji, než by kdo čekal. Sociální sítě šíří další
zprávy o tom, že do datlovské drůbežárny se noc co noc svážejí nepohodlní politici
z celé republiky. Všichni sice vědí, že je to práce trollů, ale přesto tomu tak trochu věří.
Všechny provozovny a firmy, které už skomíraly, se náhle zas postaví na nohy,
obnoví se textilní fabrika a otvírají se nové podniky a všeliké krámy, do nichž návštěvníci spolehlivě zabloudí cestou z drůbežárny. Datlov doslova kvete. Celé rodiny,
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které kdysi z Datlova vycouvaly, se teď vracejí se slzami v očích, slzami štěstí, že jejich
rodné městečko už nastoupilo cestu k zářné budoucnosti.
Závist, do které upadaly nejen naše, ale i zahraniční drůbežárny, vedla k pokusům
vypěstovat si také lidožravé brojlery, vždyť všude bylo dost nepohodlných politiků, ale
i novinářů a podobné sběře. Ale ničeho se nedobrali. Ale na druhé straně se objevily
názory, že datlovská drůbežárna by měla šířit svou slávu i v zahraničí. Velký zájem
mezi japonskými návštěvníky, jejichž hondy, mazdy, toyoty i mitsubishi zaplnily
v létě všechny rozšířené datlovské parkingy, vedl posléze až k nápadu, aby se datlovská drůbežárna zapůjčila na čas do Tokia. Což vyvolalo obrovský protest datlováků,
vždyť nejenže by kuřata transportem utrpěla, ale jejich nepřítomností by taky utrpěli
datlovští občané.
Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, ale blažené soužití Datlováků s jejich
brojlery bylo výjimkou. Tohle nebe nikdy nevystřídají žádné dudy.

5.
V noci vzbudilo starostu Pika decentní, ale přitom neodbytné a opakující se zaklepání.
Venku už čekal malý černý fiat, jímž Pika odvezli na drůbeží kopec. Odmítl šátek
přes oči. Odsunuli skleněný panel a dva se ho chystali vstrčit mezi vyhládlá kuřata.
I vyrazil ze sebe zoufalé zakokrhání a v tu ránu se brojleři vrhli na ty dva, co ho tam
chtěli vhodit. Starosta se pak sám vrátil domů tím jejich malým černým fiatem.
A ráno zaskočil ženu tím, že odmítl ke snídani vejce do skla.

6.
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Komunální volby. Starosta na billboardu v životní velikosti, sebevědomý, ruce v kapsách.
Pod ním nápis: Datlov žije a bude dál žít! Kykyryký!
Moc pěkné, řekl první Datlovák, ale moc rád bych věděl, co tam dělá to zakokrhání?
To vy nevíte? řekl druhý Datlovák, který učil na datlovském gymplu jazyky. Pik
je totiž holandsky kohout.
To jsou mi věci, zasmál se první Datlovák, ale to už musel uskočit před autobusem
plným capartů, které kantoři vezli za poznáním slavných datlovských brojlerů.

Jiří Kratochvil (* 1940). Romanopisec, povídkář, dramatik, esejista a novinář. Patří mezi
nejpřekládanější české autory, obdržel též řadu cen. Nejčastěji bývá označován za postmodernistu,
v jeho díle jsou však výrazně patrné i prvky magického realismu. Pokud by ho někdo chtěl
zařadit do nějaké „škatulky“, byl by to dle jeho slov nejspíš magický realismus. V roce 2020
získal cenu Magnesia Litera za prózu za svůj román Liška v dámu.
Interview s autorem naleznete v rubrice Setkání.
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MARTIN FRIEDRICH

Malaklypsos Mladší píše v Principia Discordia: „Ve skutečnosti je jakýkoliv ‚existující‘ pořádek
prvotnímu chaosu vnucen stejným způsobem, jako něčí jméno zakrývá skutečné já dotyčného.
Úloha vědce kupříkladu spočívá v praktické implementaci tohoto principu; je třeba přiznat,
že někteří vědci se dovedou tohoto úkolu zhostit výjimečně dobře.“ Co z toho vyplývá pro
praktický vědecký provoz v dnešní době?
Vědu jakožto instituci tvoří vlastně složitý stroj, který vzešel z určitého světonázoru a sám
zároveň světonázor produkuje. Bez rámcové představy o tom, jak funguje svět, není, ba ani
nemůže být vědy. A taková představa utuhla v dogma, jež je třeba strážit před kacíři a znesvětiteli, neboť jak se zdá, vědeckému pohledu na svět se lze rouhat. Stanislav Komárek v knize
Příroda a kultura píše o tom, že věda se stala sekulárním náboženstvím („impaktfaktory
a citační indexy jsou jen modernější analogií ryze kvantitativního posuzování zádušních mší,
odpustků, desátků či klapotu tibetských modlitebních mlýnků“) a je v zásadě „ekleziomorfní
strukturou“, byrokraticky spravující určité paradigma a tím také definující, co jest v jisté chvíli
„pravda“. Takováto paranáboženská byrokracie tradičně upřednostňuje normovanost, průměr
a předvídatelnost výsledku, protože jinak ani nelze celý ten obrovský systém kontrolovat,
a kontrola je to, co ji zajímá zvláště. Projevy hereze není nutno potlačovat nějakými brutálními
osobními zásahy, jak bývalo zvykem v určitých etapách vývoje náboženských organizací – stačí
jednoduše například nepřidělit grantovou podporu nebo pohrozit prostřednictvím výsledků
různých evaluací a kacíř se většinou poděšen stáhne do svého doupěte; vědcové obvykle nepatří
k nejodvážnějším obyvatelům naší planety. (Nejpohodlnější cestou ve službě bohům vědy je
odkazovat se na prověřenou autoritu a převzít i její metody než si vymýšlet nějaké vlastní).
Už před Komárkem považoval vědu za jistý druh náboženství Zdeněk Neubauer, podle
něhož jde o novověkou obdobu téhož, co je pro starověk označováno jako pohanství a pro
středověk jako křesťanství, tedy „religio“ jakožto vzájemnou vazbu mezi lidmi a skutečností,
vztah, který zakládá a udržuje společný svět. Neubauer dále píše, že „na vědecký výzkum lze
pohlížet jako na soubor rituálních činností, které tomuto procesu údržby světa a jeho objektivní
skutečnosti napomáhají, pečují o jeho jednotu, zabezpečují meze a vyplňují mezery.“ Podle
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něj má vědecké poznání sakrální povahu a vědci hrají úlohu kněží, „vykladačů skutečnosti,
držitelů a administrátorů pravdy, bdících nad její objektivitou, racionalitou, vědeckostí,“
vytvářejí nový klérus.
Pohlédneme-li na systém diskordiánských dějinných cyklů (viz Shea – Wilson: Illuminatus
III), prožívá bezpochyby současná věda období nazvané přiléhavě Beamtenherrschaft. Ve
věku byrokracie vše neúnavně kolotá dle pečlivě vypracovaných plánů, vše je zaznamenáváno, vykazováno a kontrolováno, i když často výsledky zdaleka nestojí za námahu do činnosti
vloženou. Významnou roli při jejich kontrole hrají činitelé, kterým Terry Pratchett říkal
„auditoři reality“. Je to věk ohromného budování, ale pramalé sociální sounáležitosti, věk
banality povýšené do rozměrů egyptských pyramid. Pokusy o změnu nebo alespoň o nápravu
zjevných omylů či zlomyslných činů beznadějně tonou v bažinách papírování, není možno
nalézt osoby odpovědné, neboť jejich tváře se rozplývají v přítmí komisí a předsednictev. Jak
ovšem diskordiáni vědí, následuje fáze zvaná Grummet, doba rozkladu a pádu autorit, doba
kejklířů a triksterů. Neubauer ostatně takovouto změnu viděl v nástupu postmoderní éry, v níž
věda ztrácí monopol na pravdu a bude se podobně jako křesťanství muset vyrovnat s „novým
zjevením“, které je oba nahradí, i když, jak smířlivě říká, nebude vše zavrženo a zrušeno, nýbrž
jen proměněno a naplněno.
Už někdy v počátcích vlády byrokracie občas zazněly hlasy, promlouvající o tom, že věda
podléhá změnám v závislosti na tom, co od ní společnost požaduje, a že vědecký světonázor
je mnohem proměnlivější, než by jeho nositelé chtěli. Thomas Kuhn přišel s představou
paradigmatu jakožto modelu poznání sdíleného příslušníky vědecké obce, který se po určité
době přímo revolučně promění. Tato myšlenka je ostatně dnes už sama o sobě paradigmatem.
Mnohem dále v takovémto uvažování zašel Paul Feyerabend ve své Rozpravě proti metodě,
kde přímo prosazoval anarchistický přístup k vědě; podobně jako diskordiáni totiž považoval
anarchismus za lidštější a pro vývoj lidstva užitečnější než utkvělé prosazování zákona a řádu.
Jak píše, „bez ‚chaosu‘ není poznání. […] Neexistuje jediné pravidlo, které by zůstávalo platné
za všech okolností, a neexistuje jedna jediná autorita, k níž by se bylo možno vždy odvolat.“
Vpřed se pohybují především „zmatkáři“, kdežto „hlubocí myslitelé“ často váznou v bahně.
Podle Feyerbanda vlastně neexistuje žádná jednotná činnost nazvaná věda a už vůbec ne
„vědecký světový názor“, dokonce neexistuje „žádný jasně formulovatelný rozdíl mezi mýty
a vědeckými teoriemi.“ Proto je možné bez obav vstřebávat nejrůznější ideje, často označované
za iracionální nebo zastaralé, jako je například hermetismus. Feyerband v posledku požadoval
odloučení vědy, která prohlašuje jedinou metodologii za správnou, od státu a zejména od
školství, neboť jde, jak tvrdí, o ideologii podobnou zcírkevněnému náboženství. (Co se tedy
bude ve školách vyučovat? Nějaký jiný druh vědeckého poznání? O tom se autor nezmiňuje).
Možností, jak učinit vědu otevřenou prakticky jakýmkoli myšlenkám, které lze vyzkoušet
a shledat využitelnými nebo je opustit coby nevyužitelné, je velké množství a nemusíme se,
jak ukázal Feyerbend, držet pouze v mantinelech obecně přijímané „racionality“. Mediálně
vděčná je už od sedmdesátých let například fúze východního duchovního myšlení a kvantové
fyziky v knize Fritjofa Capry Tao fyziky, ale takovéto prolínání světů je rozhodně starší
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a objevuje se už v počátcích modernistické fáze euroamerické kultury. Stačí se rozhlédnout
z vrcholu pomyslné zdi mezi vědou a „nevědou“ té doby a na jedné straně uvidíme Carla
Gustava Junga s jeho zájmem o I-Ting a alchymii, na straně druhé pak Aleistera Crowleye s jeho
divokou směsí tradičního okultismu, experimentální teologie a postfreudovské psychologie.
To, co je na předchozích řádcích řečeno, je dávno známo, dokonce možno říct, že jde
o banální sdělení. Co tedy to všechno, především napětí mezi zcírkevnělým provozem vědy
a podvratnými proudy hučícími pod povrchem, co to vlastně prakticky znamená? Jsem přesvědčen, že chaos jakožto přirozený stav reality lze prožívat oběma způsoby zároveň. V děsu
před neuspořádaností světa vytvoříme mechanické soukolí, jež nám pomůže vytvořit iluzi
„kosmu“ v původním řeckém smyslu onoho slova (κόσμος jako něco opracovaného, uspořádaného, vytvarovaného) a této iluze se pak držíme. Zároveň surfujeme volně po vlnách chaosu
a opájíme se rozmanitostí a pestrostí světa, což je samozřejmě také jen iluze.
Tento druhý přístup ostatně může svému byrokraticko-ekleziálnímu bratrovi i přes jeho
odpor v mnohém pomoci, věříme-li tedy kuhnovským změnám paradigmatu. Odluka vědy
od státu ani není nutná, vědecká „ideologie“ je stejně neustále narušována a zpochybňována.
Můžeme totiž pracovat paralelně.
Hakim Bey kdysi vyslovil myšlenku tzv. dočasných autonomních zón, tedy míst (často
jen pomyslných), které se vymykají formální kontrole společnosti, neboť v nich jejich tvůrci
vytvářejí v podstatě nehierarchizovaný sociální systém. O vědě v téhle souvislosti asi neuvažoval,
ale proč to nezkusit… Vědec-anarchista si svým zkoumáním takovou zónu sám vytváří a sdílí
ji s těmi, kdo mají o to zájem a o něž má zájem on sám. Pohybuje se (byť třeba jen dočasně)
mimo „vědeckou církev“, protože nepracuje na tzv. společenskou objednávku, osvobozuje
svou mysl od automatismu toho, co se ve vědě smí a nesmí. Může se samozřejmě mnohokrát
mýlit, dokonce s omylem počítá, protože ví, že často přináší osvěživě jiný pohled, nebo třeba
otevře zcela novou cestu. Už z tohoto důvodu se nebojí využívat jakýchkoli metod, které mu
vstoupí do cesty, bez ohledu na to, zda jsou v oboru považovány za tradiční, možná dokonce
právě proto. A nakonec, když takovýto vědec dospěje k výsledku, může (pokud chce) opustit
svou zónu a nabídnout hierarchizované vědě svá zjištění.
Takový způsob asi nelze aplikovat ve všech oborech, věda není jen jedna a někteří výzkumníci
se například neobejdou bez přístrojů, ale jde spíš o styl uvažování. Odchod do „autonomní
zóny“ může v zásadě uvolnit energii, kterou by jinak blokoval systém kontroly a předvídatelnosti. Jest otázkou, zda tento systém bude ochoten při respektování jednotné doktríny ochoten
přijmout poznání plynoucí z alternativního zdroje. Možná ano, možná nikoli. Anarchistický
postup proti „duchu doby“ vyžaduje v každém případě značnou dávku odvahy, zvláště když
vědce věda živí, a také mimořádně velký příděl štěstí, aby se takto získané poznatky „ujaly“.
Chaos je ale životadárný, vše z něj vychází a zas se do něj vrací. Bohyně Eris hází zlaté
jablko houfu těch, kteří baží po vědění, a směje se jejich hádkám. Ιο Ερις! Vivat Discordia!
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Kompas bez střelky?
Polská kritika o mladé poezii

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

1 Jankowicz, Grzegorz – Zakopalová, Lucie (eds). Antologie současné polské poezie, Fra: Praha 2011.
Přeložili Michael Alexa, Jiří Červenka, Barbora Gregorová, Jan Jeništa, Renata Putzlacher-Buchtová,
Lucie Szymanowská, Jaroslav Šubrt a Lucie Zakopalová.
2 Jankowicz, Grzegorz. Poetical Psycho, in Antologie současné polské poezie, Fra: Praha 2011, s. 15-16.
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Recenzenti básnických sbírek vždycky plní nevděčnou roli. Začíná to už během pozorné
četby. Jak mají odlišit estetickou podstatu veršů od mimoestetických obsahů, jestliže se musí
vyrovnávat se sociální povahou každé výpovědi o světě? Vždyť i při sebevětších experimentech
se zvukovou a významovou stránkou uměleckého textu je básník – vědomě či nevědomky –
limitován zděděnou řečí, dobovými formami komunikace, nemluvě o společenské povaze
hodnot, do nichž se promítá kulturní paměť. K tomu kritik navíc zohledňuje dva adresáty
své interpretace posuzovaných textů – autory a čtenáře – a spolu s nimi sdílí často problematickou vázanost účastníků literárního života na různé instituce a zájmové skupiny, usilující
o názorovou, neřkuli komerční převahu v rámci veškerého dění.
Nepřipomínám tuto známou zkušenost s literární kritikou, a zvláště s hodnocením básnické
tvorby mladých autorů náhodou. Brzy uplyne deset let od vydání zhruba dvousetstránkového
svazku s názvem Antologie současné polské poezie prezentujícího dvanáct už „zavedených“
osobností, většinou narozených v 70. letech minulého století.1 Zkušený kritik Grzegorz
Jankowicz, spolupořadatel svazku s překladatelkou Lucií Zakopalovou, se v předmluvě s rádoby
tajemným titulkem Poetical Psycho odvolává na román Breta Eastona Ellise American Psycho
zobrazující konzumní styl života jednoho makléře na Wall Street a prostřednictvím srovnání
mladé polské poezie s hrdinovým poznatkem, že „celý symbolický řád je […] nedokonalý,
pomýlený, nekoherentní […]“, hledá v básnické tvorbě „doplnění symbolického řádu“.2
Podobně jako Ellisův románový hrdina Bateman během poslechu písniček a četby básní,
občas problematizující vlastní vnímání společnosti ve vnitřním monologu o nejisté totožnosti
moderního člověka vůbec, také Jankowicz spatřuje v literárních textech „pojivo prvků roztříštěné skutečnosti“. Podle kritika totiž nejde pouze o to vyjádřit „psychotický propad subjektu“
a následně naznačovat v autobiograficky laděných verších možná východiska. Jednotlivé
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básně – tvrdí – analyzují „společenské a kulturní podmínky, které ovlivňují […] tvorbu“.3 Ať už
autoři pracují se specifickou mentální mapou Pomoří (Jacek Dehnel, Tadeusz Dąbrowski) či
Slezska (Marta Podgórnik, Krzysztof Siwczyk), anebo ať konstruují modely dorozumívání se
napříč několika druhy umění (slovo a hudba u Eduarda Pasewicze, jazzovo-punkové texty
Szczepana Kopyta), popřípadě obracejí pozornost k sexualitě a proměnlivé povaze genderu
(Bartosz Konstrat), za dvě nejvýraznější tendence mladé poezie pisatel předmluvy pokládá
jednak světonázorový konzervatismus, jednak navazování na tzv. lingvistickou textualitu
a její obnažování jazykového tvořiva jako takového. Jeden typ konzervatismu ústící do vědomí
„nicoty“ vidí v Siwczykově kroužení kolem symbolu Ztraceného otce – vytouženého bodu všech
tematických souvztažností, naproti tomu druhý typ konzervatismu mu představuje Wojciech
Wencel svými návraty do Ztraceného ráje a neustálým hledáním stop Boží přítomnosti na
zemi. Přínos lingvistické tendence zase nejvíce ukazují básně Joanny Mueller pohrávající si
s významovou potencialitou eufonie, která zakládá obsažnější existenci vypovídajícího subjektu.
Aby kritik shodně s polskou tradicí vymezování se nové generace vůči generaci předchozí
zdůraznil „novátorství“ mladých autorů, vrací se do nedávné minulosti. K rozpadu symbolického řádu prý došlo po roce 1989 a valnou měrou k němu přispěli undergroundoví literáti
sdružení kolem časopisu bruLion, odmítající nejen politizaci poezie 80. let spjatou s hnutím
Solidarita, ale jakékoli estetické kategorie, a dokonce vžité hodnotové vzorce kulturního života
v Polsku po 2. světové válce. Svým konceptem „barbarství“, příznačným zejména pro verše
Marcina Świetlického a Jacka Podsiadla, rozkolísali orientační měřítka soudobé tvorby. Nic na
tom nezměnila od poloviny 90. let snaha jiných autorů, narozených v 60. letech, jít ve stopách
katolického křesťanství – jak tomu bylo v případě Krzysztofa Koehlera – a klasicizovat žánrové formy spirituality. Jinak řečeno – teprve nastupující generační vlna alespoň v náznacích
zaceluje mezery mezi lidmi a v postoji k světu jako celku.
Naše pochybnosti budí už Jankowiczův sociologický přístup k poezii, hodnocení tvorby
podle toho, jak se básnířky a básníci vypořádávají „se společenskými a kulturními podmínkami“. Jako kdyby byly rozhodující kulturně-společenské předěly a hledání umělecké pozice
uprostřed nich. Kam ale zmizel zápas se zděděnými performativy v estetické rovině, v různých
polohách kreativity zakládající alternativní svět umělecké fikce? Nakolik kritik reflektuje pravdivý výrok postmodernisty Lyotarda, že dílo se neřídí předem stanovenými pravidly, a proto
nemůže být hodnoceno s pomocí deterministického soudu?4 Vysoce problematickým se jeví
kritikovo uvažování – při celém respektu k popularizačním zjednodušením každé předmluvy
jako propagačního paratextu – zvláště v širších historických souvislostech autonomní estetiky
moderní poezie. Zkusme třeba konfrontovat spiritualitu Wojciecha Wencela se spiritualitou
básnícího kněze Jana Twardowského z osmdesátých let. První jmenovaný ve skladbě Konipas,
inspirované Reynkovým pobytem na Vysočině, píše:

3 Tamtéž, s. 22–23.
4 Nycz, Ryszard (ed.). Antologia przekładów, Universitas: Kraków 1997, s. 60–61.
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„Uhnízdil se v starém hrnku pod keřem angreštu
tady vedle kamenného stavení určeného k prodeji
každý den od východu slunce přilétává k oknu
zobákem o něj tluče a bezradně máchá křídly
konečně po měsíci rozbíjí tenkou tabulku
a usedá na rošt vychladlých kamen
tam jeho tělo našly první prázdninový den
zvědavé děti nových majitelů“5
I když baladickou zkratku Wencel zjemňuje elegickým dvojverším, aby o to silněji vyznělo
míjení se světa přírody se světem dnešních lidí, pouze ilustruje předem danou myšlenku, že
pravá touha po domově se projevuje až v řádu „věčného“, ve stálosti „návratů“. Na zcela jiném
základě staví spirituální lyriku Twardowski třeba ve skladbě V nebi:
„Musíme minout svatého Petra s těžkým klíčem
Anežku s beránkem u políčku
Terezu co ještě kašle
jak mrzla v klášteru
musíme se procpat mezi mučedníky
co se postavili s kříži a udělali frontu
vedle skromného čápa
vedle Agáty nabízející sůl
vedle svatého Františka s vlkem
(sundává mu náhubek aby mohl zívat)
vedle svatého Stanislava se sešitem na polštinu
– než konečně zahlédnu svou matku
v nespáleném domě
přišívá knoflík co se stále ztrácel

5 Jankowicz, Grzegorz – Zakopalová, Lucie (eds). Antologie současné polské poezie, Fra: Praha 2011,
s. 221.
6 Twardowski, Jan. W niebie, in Nasiłowska, Anna. Literatura współczesna, Stenor: Warszawa 1999,
s. 196–197; podáváme v našem pracovním překladu.
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Pro Twardowského nic neexistuje předem, všechno se teprve děje. Proto nikoho nehodnotí, nanejvýše s františkánsky laskavou ironií a prostřednictvím běžné mluvy stahuje vysoké
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„nebe“ na zem a vtiskuje mu lidskou podobu, včetně tušení své vlastní nedokonalosti. Stejně
tak můžeme srovnat neolingvistické zaměření poetiky Joanny Mueller se skutečným počinem
Mirona Białoszewského ze sedmdesátých let. V prvním případě v básni Bol tabule čteme:
„co vyplyne co prchne co vylovím
když slovník sebe sama otevřu
co vyslovím když rozškrábnu nerozřezané
listy bělobou zabolí plané
co jsem chtěla odkrýt do sebe
už dávno je odkryté ode mne
v prázdnu myšlenek na sedmerý
klíček potím se potíž je že uzavírám
v básni co vyklouzne
co vklouzne co
mne mine“7
Mueller si sice důmyslně pohrává se zvukem částic, předpon nebo fenoménů, a to ve snaze
z chaosu slov vytyčit možnosti i omezení vlastního světa, který ztotožňuje se světem „psaní“,
jenže fakticky klouzá po povrchu významů, jako kdyby byla neustále překvapována slovními
spojeními, vymykajícími se vžitým floskulím. Naproti tomu Białoszewského hra se zvukovou
a významovou stránkou slov, včetně vytváření originálních neologismů, v konečném důsledku
přehodnocuje životní prostor a jeho smysl. Tak jako v básni Moje nové místo:
„Město se odseklo.
Byl jsem vyzdvižován
do devátého.
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Jak se to jmenovalo
a kde?
Zbytek už normálně,
jeden na vršku ku obcování s bohy.
Teď uvidím ze svého nového bodu
s postelí v nebi, jak je to s pravdou.

7 Jankowicz, Grzegorz – Zakopalová, Lucie (eds). Antologie současné polské poezie, Fra: Praha 2011,
s. 155.
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8 Białoszewski, Miron. M’ironie, Odeon: Praha 1988, s. 78. Přeložil Josef Vlášek.
9 Stokfiszewski, Igor. Čtvrtá poezie, in Souvislosti 2010, č. 1. s. 221–224. Přeložila Lucie Kněžourková.
10 Tamtéž, s. 223.
11 Kudyba, Wojciech. Deset let polské poezie, in Souvislosti 2010, č. 1, s. 194–200. Přeložil Jiří Červenka.
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Polští kritici uplatňují vůči mladé poezii i jiné přístupy, byť se od Jankowiczova sociologizování tvorby zase až tolik neliší. Nemáme tím na mysli jen subjektivní stranění určitému
typu básnické poetiky. Hlavní problém začíná tam, kde kritici podle příslušnosti k jednomu
proudu kulturního dění v Polsku promítají do interpretace ideologické hledisko, podřizující
četbu a hodnocení situace na knižním veletrhu vlastní politické orientaci. Výmluvné příklady
uvádí v bloku věnovanému polské literatuře 1. číslo časopisu Souvislosti z roku 2010. Stačí se
začíst třeba do stati Igora Stokfiszewského (nar. 1979) s názvem Čtvrtá poezie.9 Autor rozlišuje
v tvorbě posledního dvacetiletí poetiku trojího druhu: v první nachází důraz na „autonomii“
veršů soustřeďujících se kolem lyrického „já“ a udržující odstup od skupinového myšlení, ve
druhé vidí upřednostňování „heteronomie“ a upozaďování subjektu spolu s přesvědčením
o mnohosti světů, identit a životů, ve třetí nakonec odhaluje stopy „transcendence“ pracující
s dualitou lidského jedince a Boha nebo chaosu a řádu. Stokfiszewski se přitom neomezuje
jen na obecná tvrzení. „Autonomní“ typ mu nejvíce reprezentuje Marcin Świetlicki, který se
pohybuje po dráze oblíbených hospod a ulic, ve světě neučesané řeči a v rámci opakujícího se
hledání v masové kultuře jedinečného rozměru hektického existování dnešního „já“. Druhý
typ – „heteronomní“ – si kritik zase spojuje se jménem polsko-ukrajinského básníka Eugenia
Tkaczyszyna-Dyckého, v jehož textech sleduje – jak to výstižně nazývá – „kolotoč identit“
a kolísání mezi pluralismem řečových rovin a konstrukcí mezikulturního dialogu s nejbližším
okolím. Nakonec třetí typ – „transcendenční“ – kritikovi připomínají verše nejmladšího z této
trojice: Tadeusze Dąbrowského. Autor z Pomoří překračuje ustálené hranice náboženských
rituálů a převádí sakrální zvyky do podoby provincionální víry v Boha, která žije v každodenním mísení profánního se slavnostním. Kritik ale zároveň přiznává, že je mu nejbližší
básnická „heteronomie“: „Věřím, že svět je mnohotvárný, že jeho základem je různorodost
[…]. Představuji si, že poezie, která rozpozná heteronomní charakter světa, by z něj měla učinit
nástroj budování nové, univerzální jednoty, přijmout ho za svůj pokrok, jehož základem je umění
abstrahovat z mnohosti to podstatné […].“10 Jako bychom ve Stokfiszewského příspěvku slyšeli
hlasy liberální levice z časopisu Krytyka Polityczna, kde pisatel pracuje coby redaktor.
V témže čísle Souvislostí se ovšem v článku Wojciecha Kudyby Deset let polské poezie setkáváme rovněž s opačným stanoviskem, odpovídajícím metafyzickému směru myšlení o literatuře
a majícím podporu v kruzích katolických intelektuálů.11 Kudyba (nar. 1965) upozorňuje, že
někdejší dělení z 90. let literátů na „barbary“ a „klasiky“ po roce 2000 neodpovídá skutečnosti
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Řeknu vám to rovnou.
Pravda stojí uprostřed.
V misce.
Strčíš tam nos, vyleje se.“8
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a – jak se domnívá – dnešní poezie se stala „důležitou laboratoří, v níž se z různých tyglíků
a baněk a za pomoci nečekaných reakcí vytváří nový náboženský jazyk. V sázce je hodně: jde
o to, jak bude naše kultura v příštích desetiletích mluvit o prožívání víry a nevíry.“12 Argumenty
kritik nachází v překvapivém vývoji Wenclovy poetiky v poemě Imago mundi, kde napětí mezi
třináctislabičným veršem a chaotičností zobrazeného světa ústí do sestupného putování od
Pahorku či Města k Ostrovu a Nemocnici – od plnosti ke zkáze. A naopak u Świetlického vidí
třeba v básni o starém člověku Sekuriťák očekávání křesťanské spásy:
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„Já vím – on přijde.
Konečně mi dá práci.
On přijde.
Promění krev v tělo.
Tělo promění v krev.
A vodku ve vodu […].“13
Naštěstí znalec současné poezie Piotr Śliwiński, ačkoliv patří ke generaci bruLionu, vnáší
do studie Lyrika po roce 1989: kontexty a problémy komunikace (ve sborníku Transformace
v polské kultuře a literatuře 1989–2004, Poznaň 2007) tolik žádoucí estetické hledisko.14 i když
připomíná, že v 90. letech došlo k degradaci „vysokých“ témat a nahradily je ludistické motivy
anebo že literární kultura ztratila monolitní a hierarchický ráz a změnila se v proces pluralitního „dojednávání“ měřítek poukazujících na množinu prožitků, zkušeností a zájmů, zároveň
spojuje novou roli básníka s deheroizací jeho postavení v kultuře a chápe ji v intencích jiné
komunikace. Básnické oscilování mezi komunikací s aktuálními čtenáři a komunikací s dávno
vžitými tradicemi pokládá za důsledek přerodu existenciálního postoje k světu v postoj textuální.
Podobně jako u Marcina Świetlického také u palimpsestové koncepce člověka z pera Andrzeje
Sosnowského nebo u meditací nad kanonickými hodnotami křesťanství ve skladbách Adriany
Szymańské se střetává každodenní život s autotelickou „poezií o poezii“, svědectví s tautologií.
U nejmladších autorů typu Joanny Mueller, Krzysztofa Siwczyka či Edwarda Pasewicze se pak
zmíněné proměny básnického subjektu odrážejí v samotném problému „vitality jazyka“: jak
se vyrovnat s nejistotou uměleckého výrazu, jestliže se nemůže opřít o komunikační vývoj?
Śliwińského hledání „transformace“ poezie po roce 1989 je ale přes všechny podnětné
postřehy poněkud účelové. Jako kdyby poznaňský kritik a historik záměrně odbýval dějiny
literatury a někdejší vztahování se básníků ke společenskému horizontu považoval za překonané.
Cožpak k mísení „vysoké“ dikce s hrubým jazykem ulice nedocházelo v 50. letech v textech
Andrzeje Bursy a v následující dekádě ve verších Rafala Wojaczka? Anebo cožpak čtenáři
12 Tamtéž, s. 200.
13 Tamtéž, s. 198.
14 Śliwiński, Piotr. Liryka po roku 1989: konteksty i problemy komunikacji. Zarys, in Bakuła, Bogusław
(ed.). Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989-2004, Biblioteka Porównań, UAM: Poznań
2007, s. 53–68.

15 Podrobněji o zmíněných autorech viz Kowalczyk, Małgorzata – Poslední, Petr. Jákobův žebřík. Polská
literatura v letech 1945–1969, Pavel Mervart: Červený Kostelec 2008.
16 Z Andrzejem Sosnowskim rozmawia Michał Paweł Markowski: Czy jesteś w takim razie poetą
ponowoczesnym?, Nowy Wiek, 2001–2002, nr 7–8, s. 53–61.
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a posluchači ve zmíněných desetiletích nevnímali zastupování „vysokých“ témat „zábavnými“
prvky v básních a písňových textech Agnieszky Osiecké a Wojciecha Młynarského? A co říci
o nejistotě a překračování hranice mezi subjektem a předmětem lyriky u celé plejády tvůrců
Miłoszem a Różewiczem počínaje a Szymborskou nebo Poświatowskou konče?15 dějiny
poezie přece nejsou lineární. Konec konců samotní „barbaři“ se hlásili k newyorské spontánní
každodennosti veršů Franka O’Hary a Johna Ashberyho, básníků bouřlivácky „znevažujících“
univerzitní vzorce „poetologie“ už – paradoxně! – na přelomu 50. a 60. let, kdy se o žádné
postmoderně s estetikou chaosu a provokace ještě nemluvilo.
Umělé ustavování „transformace“ nechtěně prozrazuje Andrzej Sosnowski záhy po roce
2000 v časopise Nowy Wiek, vydávaném Jagiellonskou univerzitou v Krakově (à propos –
zázstupcem šéfredaktora byl tehdy Grzegorz Jankowicz).16 Básník během rozhovoru s teoretikem
dekonstrukce Michałem Pawłem Markowským odmítá veškeré – jak tomu říká – „kartografické
definice“ a dovolává se Paula de Mana, jeho zásadního zpochybňování modernismu 20. století.
Podle belgického zastánce rétorických základů literatury totiž autor, chce-li napsat báseň,
musí rozvrátit dosavadní a obecně přijatelný způsob vyjadřování se. Poezie začíná z „nebytí“,
z „nepřítomnosti“, z nulového bodu řeči. Proto Sosnowski provokativně srovnává dostupný
jazyk s „oběživem“ a tuto neutralitu platidla míní namísto modernistické iluminace překonat
fiktivním dialogem, vymyšlenou výzvou ke kladení otázek. Pokud se literární kritik k této
hře nepřidá a bude neustále uzavírat poezii do vývojových schémat, napomůže sice mladým
autorům zviditelnit se a získá pro ně podporu několika institucí, jenže místo poezii poslouží
tím spíše medializaci literatury podle právě převažující názorové tendence. Kritik by měl
spolu s básníkem případ od případu sestoupit do nitra řeči a jedině tam „z nebytí“ tvořit svou
interpretaci čteného textu. Se Sosnowským můžeme souhlasit. Až na případnou námitku,
že „nulový“ bod řeči neobjevuje teprve postmoderna. A také – jak to dávno ukázal Eliot –
propojování básnického subjektu s „expertní“ rolí znalce literárních technik se neobjevuje
v posledních desetiletích zásluhou „transformace“.
Současné polské kritice zabývající se mladou poezií chybí hodnotící nadhled i ukotvení
názorů v širším literárně-historickém kontextu. Místo trpělivého srovnávání básnických sbírek
případ od případu a pokaždé na pozadí estetického časoprostoru celé moderny 20. i 21. století
kritika rychle míří k velkým zobecněním a řídí se masově přijatelnými schématy „staré“ a „nové“
doby. Vzácnou výjimku představuje Leszek Szaruga debutující jako interpret polských básníků
už v 70. letech. Ať své recenze publikuje v původně pařížském časopise Zeszyty Literackie, nyní
sídlícím ve Varšavě, nebo ať píše pro regionální periodikum Kwartalnik Artystyczny vydávané
v Bydhošti, po léta sestavuje své mozaikové rubriky tak, aby vybídl čtenáře k samostatnému
hledání tematických a stylistických souvislostí mezi básníky z různých generací a uměleckých
„škol“. Tak třeba v Zeszytech v rubrice Świat Poetycky (XXVIII) ve třetím čísle z roku 2005
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odkrývá u svého vrstevníka Mazur Erwina Kruka, jak „mluví vlastním a přitom cizím jazykem“
mezi zbytky německých osad popolštěných nově příchozími, jazykem dětství „bezdomovce
v rodném domě“. Szaruga cituje a citlivě interpretuje nejpříznačnější fragmenty básní, např.
„Náhodou jsem se zachránil
v lese za Tolejnami. A proto
vyhnali mě
do budoucnosti.“
Vzápětí však recenzent nabízí srovnání, když zastavuje nad jedenáctou sbírkou dolnoslezského Jacka Łukasiewicze (pokolení 60. let) a rozpoznává v ní lyrického pozorovatele zanikání
bohatých významů zvířat, květů a ovoce, který ironicky – třeba prostřednictvím formy ronda
– mizející svět buduje znovu a po paměti:
„Ó, kropí deštík, kropí.
Ó, jak krásně kropí,
stálo by za to ho popít,
smíchat ty slzy.“
A pak se Szaruga do třetice na chvíli zabývá debutantkou z 90. let Mirou Kuś, která dokáže – jak kritik ukazuje na příkladech – vytvořit kouzla z každodennosti a prostřednictvím
konfrontace „kosmu“ s „horou hrnců“ navazuje dialog s Białoszewského lingvismem.17
Čtenář polské poezie – naštěstí – není závislý na vyhledávání výjimečných kritiků. Kdykoliv se může vydat do světa moderní lyriky sám a na vlastní vrub. Místo spoléhání se na
sestavovatele tabulek, schémat a rankingů bude pro něj přirozenější řídit se osobním vkusem
a dosavadními zkušenostmi s moderní literaturou vůbec.
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17 Szaruga, Leszek. Świat Poetycki (XXVIII), in Zeszyty Literackie 2005, nr 3, s. 181– 184; ukázky citujeme
v našem překladu.

Petr Poslední (* 1945), Doc. PhDr., CSc., literární historik a teoretik, zabývá se srovnávacími
dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury. Dosud vydal několik knižních monografií a syntetických prací z dějin polské literatury. V roce 1997 obdržel cenu Polcul
Foundation a v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia prezydenta Krakowa.
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Vladimír Körner vstoupil do literatury s tematikou druhé světové války a jejích následků
v době poválečné. Náměty tohoto druhu zachytil v prózách Střepiny v trávě, Slepé rameno
a Adelheid. Už v uvedených prozaických textech nastolil problematiku jedince, který se tragicky
potýká s okolním světem a také se sebou samým. V sedmdesátých letech toto téma, Körnerovo
„věčné téma“, začal autor přenášet do historických látek. Poprvé se tak stalo v románě Písečná
kosa, jenž vyšel roku 1970. Körnerův přístup k historické realitě je ovšem velice volný, což
sám zdůraznil v motu zmíněného románu. Stojí v něm: „Toto není historický příběh! Některé
zmíněné události, jako byly křížové výpravy do Svaté země, tatarský vpád do Evropy nebo boje
proti pohanským Prusům, byly použity bez svého dějinného smyslu – asi jako písečné bouře nebo
částečné zatmění slunce, prostě se staly. A vše ostatní je jen čirou zálibou ve vyprávění…“
Körner ve svém prvním historickém, přesněji řečeno historizujícím románě, sáhl po tématu
ze 13. století, navíc po látce z křižáckého prostředí, která nebyla v české literatuře doposud
náležitě zpracována a zmapována. V dosavadních prózách čerpal náměty ze severní Moravy
a částečně tak učinil i v Písečné kose, kde hlavní postavou učinil Alwina ze Sovince. Tento mladý
šlechtic se po vzoru svého otce vydá mezi křižáky, ne už na jih do Svaté země, ale na sever, kde
se střetává křižácký živel s pohanskými Prusy. Alwin ze Sovince se tím pádem dostává k moři,
jež také v podobě oné písečné kosy z titulu vtiskne románu stěžejní tektonický charakter.
Celým románem procházející motiv písečné kosy má totiž v díle dvojí význam. Nejprve
se Alwin na písečné kose zachrání po prohraném boji s Prusy a po zradě spolubojovníků
kolem Hanna z Losangen. A už od tohoto okamžiku nabývá písečná kosa význam opačný –
význam marnosti a zbytečnosti, zbytečnosti Alwinovy cesty ke křižákům. Písečná kosa se stává
metaforou Alwinova osudu, který rovněž končí kdesi ve ztracenu. Rozdrobí se v mořském
přívalu jako písek. Celá jeho cesta ke křižákům a s křižáky se ukáže jako zbytečná a marná,
jejím nejzazším a konečným bodem se stane Lehnické pole, kde Alwin zahyne. Písečná kosa
související s mořskou plání tak skončí v hlubokém vnitrozemí. Přeroste v románě ve vzepjatou
metaforu – stane se jeho nosným metaforickým motivem.
Sama písečná kosa představuje průnik země do moře. Stejné postavení má v románě také
propast, kterou Alwinovi ukáže Amalberga. V tomto případě jde rovněž o prostorový průnik
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do země, ovšem průnik nehmotný, prázdný. Metafora písečné kosy se tímto způsobem přenáší
i na propast nad mořem.
Vedle Alwina sehrávají stěžejní roli v románě a v protagonistově osudu dvě ženy. Jsou
jimi Amalberga a Lona, figurální dvojice do značné míry protikladná. Křesťanka Amalberga
představuje duchovní svět, pohanka Lona svět fyzický a smyslný. Obě v Alwinově příběhu
časově následují za sebou, Amalberga vyklidí pole Loně.
Uvedená figurální dvojice je u Körnera poněkud komplikovaná, neboť je doplněna pohanskou dívkou ze severu. V románě, navzdory tomu, že nemá jméno, tato postava rozhojňuje
Alwinovo spolužití s Lonou, k spokojenosti všech zúčastněných. V podstatě ale představuje
stejný svět jako Lona.
Ačkoliv je pohanský svět takto rozšířen o „dívku ze severu“, figurální dvojnost a představa
se pojí především s Amalbergou. Krátce poté, co vstoupí v 1. kapitole druhé části na románovou
scénu, má toto vidění: „Dva huňatí psi leží před vraty a sotva je spuštěný most, vyběhnou dvě
dívky se smíchem k jezeru, obě vysoké a urostlé, spojí své ruce a společně klesnou pod černavou
hladinou, dvě těla plavou k Amalberze a proudy téměř podzimního slunce se táhnou s nimi
z průzračných vln. To obě starší sestry šly k ní…“1 Lonin pohanský svět je rozmnožen o dívku
ze severu, Amalberžin křesťanský zase o podvojné vidiny.
S oběma ženami se také Alwin po delší době nepřímo rozloučí – Amalbergu spatří, když
ji odvádějí do kláštera kamsi na sever, Lonu pak zahlédne, jak vychází ze své chýše a očekává svého muže. Situace je přitom shodná, neboť obě Alwin pozoruje, ony však nespatří jej,
a Alwin si to ani nepřeje. Oba výjevy mají rovněž architektonický dosah, vytvářejí totiž koncovky jednotlivých částí – Amalbergu zahlédne rytíř v poslední kapitole druhé části, Lonu
v závěrečné kapitole části třetí, poslední.
Figurální dvojici odpovídá v románě dvojice středových kapitol, jež se vztahují k oběma
ženám a k jejich posloupnosti v Alwinově bytí. Šestá kapitola druhé části se jmenuje Rozloučení
s Amalbergou a sedmá nese název Lona. Obě postavy a jejich kapitoly autor náležitě zvýraznil
tím, že je povýšil na kapitoly středové – oběma kapitolám totiž předchází jedenáct kapitol
a stejný počet kapitol po nich následuje.
Obě středové kapitoly nesouvisejí ovšem pouze s ženami Alwinova života, mají širší
význam – 6. kapitolou končí hrdinův pobyt v křesťanském světě a v sedmé začíná jeho existence
v pohanském prostředí. Dvojice kapitol tak půlí dva znepřátelené světy (odtud také nevraživé
přivítání křesťanů na pohanském území – odplata za odplatu). Středové kapitoly vymezují též
Alwinův nejvnitřnější svět – v křesťanském prostředí nepoznal ještě intimně ženu, nepoznal
ji ani v Amalberze, kdežto pohanská oblast jej v tomto směru obohatila, zejména zásluhou
Lony (v tomto smyslu představuje Lonino jméno „nomen omen“).
Vedle tektonicky závažných kapitol zahrnuje Písečná kosa rovněž stejně závažné scény,
především scény onirické (snové). Jednou z nich je výjev z rodné tvrze, kde matka něco šije
z bělostného plátna a posílá Alwina na křížovou výpravu. Tato scéna se nachází ve 4. kapitole
třetí části.
1 Vše cituji z 1. vydání – Körner, Vladimír. Písečná kosa. Praha, Čs. spisovatel 1970.
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V 6. kapitole téže části pak dochází ke zvratu – Alwinovi se zdá sen, v němž jej zemřelý
otec, bývalý křižák, vyzývá k návratu domů. Tento sen Körner zvýraznil hned dvojím způsobem – je to Alwinův nejrozsáhlejší sen a v 6. kapitole je mu věnována celá podkapitola. Po
snové podkapitole následuje 7. kapitola s jednoznačným názvem a smyslem: Rozchod s bratry.
Alwinova osobní tragédie však spočívá v tom, že se s bratry nerozejde a padne spolu s nimi
v bitvě s Tatary.
Alwinovi se v románě vracejí sny neustále, ve spánku i při plném vědomí. Vedle skutečných
snů jej provázejí snové vize, jakési představové záchvěvy, které jej zaskakují v rozhodných
okamžicích. Tak je tomu ve 2. kapitole první části, kdy se Alwin chystá k odchodu mezi křižácká vojska. Je sám a danou chvíli prožívá takto: „V zákrutu zemské cesty už čeká strom, stará
opršelá vrba. V jejím stínu leží železní rytíři a meče mají zabodnuté do kořenů stromu, vyhlížejí
nového jezdce a listí v koruně vrby šelestí nad jejich hlavami, vzduchem se vracejí divoké labutě
a čápi, táhnou na sever. A jezdci vstanou z trávy, až k nim přijde Alwin, vytáhnou meče z kořenů a spolu nasednou a potáhnou stejným směrem jako ptáci, a onen starý strom v ohybu cesty
oddělí nenávratně Alwina od vzpomínek a domova i ženy, s kterou se dnes loučí, z toho místa už
nespatří svit měděnkových věží. Kopce s oběma pomezními hrady se budou zmenšovat, ztrácet,
a stezka se stočí dál k severu a rodný Sovinec, ukrytý na pevném a osiřelém návrší, zanechá za
sebou v ztraceném jasu.“ Alwin je duše neobyčejně senzitivní, což se mimo jiné projevuje právě
častými přechody z říše skutečna do onirického nadskutečna.
Onirické scény přitom mají v románě dominantní charakter, neboť první z nich se objevuje
už v Předehře, přesněji v druhé podkapitole Předehry. Již tato první snová scéna má tragický
ráz, neboť ženě ze Sovince se zdá sen o mrtvých železných jezdcích. Takový charakter mají
pak všechny další onirické scény – předjímají něco nebezpečného a tragického.
Obdobně obtížně uchopitelný jako sen je i čas románu. V Písečné kose je temporální kategorie opravdu nesnadno přehledná, neboť teprve v závěru se čtenář dozví, že Alwin ze Sovince
pobyl mezi křižáky sedm let. Rozměrné údobí je Körnerem přesto sepnuto, a to signifikantním
dnem, „die significanti“, konkrétně dnem letního slunovratu. Dvakrát je tento časový limit
konstatován, poprvé ve 3. kapitole druhé části: „Dnes je nejdelší den v roce a nejkratší noc.“ Ve
čtvrté kapitole třetí části se tento časový moment vrací a Körner jej sděluje shodnou větou,
pouze přítomné je nahrazuje minulým byl. V tomto druhém případě autor své konstatování
zvýraznil tím, že uvedenou větu povýšil na samostatný odstavec.
Oba slunovratné dny mají zdánlivě pozitivní charakter. V prvním případě jde o slunovrat
s Amalbergou, s níž se uzdravující Alwin poprvé dostane na mořské pobřeží, tam také Alwin
poprvé (a naposledy) políbí svoji průvodkyni. I druhý případ vyznívá jakoby pozitivně, neboť Alwin je po dlouhotrvajícím knechtství znovu přijat do rytířského stavu. Vše je ovšem
pouze zdánlivé – v prvním případě bude Amalberga hned o svatojánské noci, následující po
slunovratu, znásilněna dvěma křižáky. V druhém případě pak Alwinův návrat mezi rytíře
vede vlastně k jeho smrti na válečném poli.
Tak vypadá dies significans – jeden, popřípadě dvojí den. Stěžejní románový čas však
zůstává jiný, proměnlivý, do přítomného dění neustále proniká něco dávného, něco spjatého
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především s rodným prostředím. Tyto průniky mají letmý ráz, málem chvilkový. Názorným
příkladem může být začátek druhé podkapitoly 5. kapitoly první části:
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„Usmíval se ještě ve spánku. Chvílemi slyšel drozda, na dvoře pod lipami šelestila studna
a z větve nejvyššího smrku za zahradou visela kolébka pomalovaná černými srdíčky a
hady, a ze sna ho probouzel matčin hlas:
– Vstávej, synáčku, vychází slunce! –
Otevřel oči. Z koutů válečného stanu prosvítaly podivné přízraky, tváře bratří, kteří s ním
spali. Tam leží Hanno z Losangen s krutým, do tmy ponořeným obličejem. Venku máčejí
knechti dřevo do síry, svatá korouhev čeká na řady svých nepřátel, za rozednění dojde
k bitvě! Ach bože, zaúpěl Alwin, proč je taková tma?“
Jak vidíme, temporální přechod z jednoho času do druhého má snový ráz, onirické
a temporální se v próze navzájem proplétá a ovlivňuje, hranice mezi nimi je někdy nesnadno
postižitelná.
Alwinovo a Amalberžino jméno zároveň naznačují, že Körner uplatnil v románě aliterační
propriální řadu. Amalberga je dívka, která zachrání zraněného Alwina po srážce s komturovými
vrahy. Oba mají mnohé společného, nejen narůstající náklonnost, ale také svár sami se sebou.
Alwin zápasí se svým zraněním, což je fyzický i duševní boj. Podobně prožívá svůj vnitřní zápas
též Amalberga, u ní je tento svár spjat s doléhajícími nejistotami: „Chlad vylézající z kamenů
ji usmiřoval, raději zavře znovu okenice, dá zazdít dveře a prožije život v kápi, v tom převleku
bohů, a bude čekat na soumrak, vždy znovu. Jen tak se stane vládcem svého těla, jen tak se jí
stane i bližším nebe. Kdyby mohla vyslovit, jak očekávala hodinu soumraku.“
Příběh Alwina a Amalbergy má rovněž svou aliterační kulisu, jíž je kostel sv. Anny a jeho
vyzvánění. Tato tři „a“ tvoří sémantický trojúhelník, v jehož rámci horní stěny představují
jména obou hrdinů a spodní základnu pak vyzvánějící kostel sv. Anny. Alwinův příběh s touto
dívkou se odehraje v první půli románu, avšak představa Amalbergy a její osud se mu později
často vracejí.
Trojice jmen Alwin–Amalberg–Anna rozšířil autor o jméno lodi Aldona, která spojuje
Tolberg s pohanským územím, kam se Alwin uchýlil po své nemoci (jinak řečeno uchýlil
se k Loně). Příběh Alwina a Amalbergy se posléze odehrává pod pomyslnou patronací tří
pohanských bůžků – Potrympa, Perkuna a Patola. Jedna aliterační řada tak souvisí s druhou
a umocňuje ji.
Körner má smysl nejenom pro jména, ale také pro korespondenční vztahy, konkrétně pro
numerickou korespondenci. Nejvýrazněji se to projevuje v 7. kapitole třetí části, kde je řeč
o sedmiramenné křižácké šibenici. Hanno z Losangen, účastník vraždy komtura Rinna, k této
sedmici dodává, že „všech sedm by nás tam mělo viset“, tj. všech sedm spiklenců proti Rinnovi.
Poznámka o sedmiramenné křižácké šibenici padne v kapitole třikrát – korespondovala-li
sedmiramenná šibenice se 7. kapitolou, pak trojí zmínka o ní odpovídá třetí části, jíž je kapitola
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součástí. Sedmička a trojka ztělesňují v daném případě úzkou korespondenci mezi tektonikou
a tematikou díla.
Numerické korespondenci v 7. kapitole předcházejí příbuzné ozvuky v jiných kapitolách. Na
začátku 2. kapitoly třetí části se připomíná sedm oběšených Prusů: „Vždy sedm Prusů muselo
naráz viset, přidali k nim třeba náhodného pocestného, který zabloudil do blízkosti řádového
hradu, tělo pak hodili psům.“ Stejně tak v 6. kapitole třetí části, kde je řeč o biblickém Kainovi:
„Ne jednou, ale sedmkrát vrazí nůž do bratrova srdce, aby se jeho dobroty zbavil.“ Nejzávažnější
sedmička je ovšem uvedena v poslední kapitole, kdy poprvé padne zmínka o sedmi ztracených
letech, jež Alwin strávil mezi křižáky.
Uvedená numerická korespondence není náhodná, neboť v syžetu románu hrají čísla
nemalou roli, tak například: „Amalberga se dotýkala kruhů a rýh na mramorové desce a číslice
obou prostředních řad dávaly podivuhodný počet jejího úmrtního dne i měsíce, jenom rok ještě
nevěděla přesně, zda to má být ten letošní nebo zda umře později. Věděla jenom, že ten den bude
posledním dnem léta.“ Nejen Amalberga, ale i samotný Körner intenzivně přemýšlejí o číslech,
Körner je navíc jako tvůrce dovede vklínit do tvaru textu.
Körner svůj román Písečná kosa rovněž důmyslně zarámoval, a to hned dvojím způsobem.
První rámování má architektonický ráz, neboť vlastnímu ději předeslal Předehru a v závěru připojil
Dohru. Obě architektonické jednotky se přitom rozbíhají do patřičné epické šíře, jež je časově
vyměřena v jejich podtitulu (Anno domini MCCXV–MCCXXIX / Anno domini MCCXLI).
Architektonické zarámování pak doprovází zarámování situační. Na začátku Alwin ze
Sovince odchází na sever mezi křižáky a na konci plně zklamán je chce opustit, smrt mu v tom
však zabrání. Mezi těmito dvěma krajnostmi probíhá a narůstá Alwinova deziluze, která začíná
okamžikem, kdy se stal svědkem vraždy komtura Rinna, jehož sprovodili ze světa jeho vlastní
lidé. Je to také okamžik, kdy je zrazen a smrtelně napaden svým nejbližším druhem. Alwinova
výchozí a závěrečná situace je protikladně příbuzná, což tvoří podstatu situačního zarámování.
Součást závěrečné složky zarámování tvoří explicit románu, jenž je zastoupen citátem ze
Zjevení sv. Jana: „Zbylí lidé, kteří nebyli pobiti oněmi ranami, neodvrátili se pokáním od skutků
svých rukou, nevzdali se klanění démonům a modlám zlatým, stříbrným, měděným, kamenným
a dřevěným, které nemohou ani viděti, ani slyšeti, ani choditi; neodvrátili se pokáním od svých
vražd a jedů, ani od svých necudností a krádeží.“ Citátový explicit harmonuje s románovým
dějem, neboť v něm, stejně jako v citátu, jde o zlovolné porušování všeho lidského.
Písečnou kosu tedy založil Vladimír Körner na podvojnosti. Metaforický motiv má u něho
dyadickou podobu (písečná kosa a propast), stejně tak fungují figurální dvojice (Amalberga
a Lona) a celkové zarámování (architektonické a situační). K tímto způsobem rozvržené tektonice díla přispívají dále dvě středové kapitoly a stejně tak dva signifikantní dny. Dyadičnost
Körnerova přístupu se projevuje i v tom, že z křižáckého prostředí vytěžil dva romány (tím
druhým je Údolí včel).
Obecně se dá říci, že autoři historizujících románů často pracují s onirickými scénami
a signifikantním dnem. Obou prostředků použil např. Vladimír Neff v románě Královny nemají

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

K ontemplum

Partonyma ( ročník

devátý

/

číslo 35.-36. )

106

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

nohy, zásadní rozdíl mezi Körnerem a Neffem však spočívá v tom, že co je u Körnera vážné,
až tragické, vidí Neff nevážně, až groteskně.
K tvůrcům historizující prózy patří rovněž Ferdinand Peroutka svým románem Pozdější
život Panny, kde nenechal francouzskou světici upálit, ale umožnil jí dožít se vysokého věku.
S Körnerem má i Peroutka společný sklon k dyadičnosti, neboť v Pozdějším životě Panny
uplatnil nejen příbuznou figurální dvojici, ale také postavy blíženců a dvojí druh zarámování
(architektonický, jako u Körnera, a figurální). Tektonická a stavebnětvorná síla literatury spočívá
pak v tom, že uvedenými kompozičními prostředky spojila v témže čase dva za normalizace
„nezakázané“ autory s tvůrcem exilovým. Slovesné tvarosloví nezná totiž ideologických
a ideologizujících hranic.

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.

K ontemplum

Královny nemají nohy
Vladimíra Neffa

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

1 Román musí mít vzrušující děj. Svět práce 9, 1976, č. 21, s. 10.
2 Cituji z 1. vydání – Neff, Vladimír. Královny nemají nohy. Praha, Čs. spisovatel 1973.
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Vladimír Neff se v průběhu své bohaté tvorby několikrát vyznal z toho, jaká literatura je
mu blízká a jakou literaturu on sám chce vytvářet. V jednom svém rozhovoru poznamenal:
„Dnešní próza trpí chudokrevností, to, co bývalo hlavní hnací sílou vší epiky, děj, příběh, se převážně považuje za poklesek proti dobrým mravům, ale já si myslím, že tento názor je nepřirozený
a pochybený, a snažím se křísit děj, pokud mi síly stačí. Ať si nikdo nemyslí, že fabulovat, vymýšlet
příběh, je něco snadného. Je to naopak veliká dřina.“1
Tento názor Neff vyjádřil v polovině sedmdesátých let, kdy psal svou trilogii o Petru Kukaňovi z Kukaně, která začíná románem Královny nemají nohy (1973). Tato próza je skutečně
dějová, jedná se o dobrodružný příběh zasazený do počátku 17. století. Z hlediska žánrového
jde o dobrodružný historický román, o historizující prózu, kde žádná hlavní postava není
dějinně autentická, historicky existující, historickou je pouze dobová kulisa, do níž autor svůj
příběh vložil. Petrova bohatá dobrodružství v rudolfínské Praze a později v italské Strambě
připomínají příběhy z Dumasových románů. Zásadní rozdíl mezi autorem Třech mušketýrů
a tvůrcem Královen spočívá v tom, že Neff svou dobrodružně historickou látku nebere vážně,
znevažuje ji a paroduje (tak jako kdysi v počátcích své tvorby parodoval detektivky). Královny
nemají nohy a jejich pokračování Prsten Borgiů (1975) a Krásná čarodějka (1980) jsou totiž
grotesky, historizující grotesky.
První díl Neffovy trilogie začíná rozsáhlým incipitem, který tuto žánrovou tendenci potvrzuje: „Zabalen do bílé peřinky, stažené modrým povijanem, a vykoupán v teplém koupáníčku,
Petr, novorozený syn pražského alchymisty pana Janka Kukaně z Kukaně, sdílel spánek své matky,
jež ležela ve své posteli na dosah ruky od jeho kolébky, poprvé v životě jako bytost samostatná,
oddělená od jejího těla; a lze předpokládat, že jeho spáneček byl bezesný, protože dítě, narozené
toho dne krátce po poledni, bylo zajisté dosud neznalé tváří a tvarů a postav a krajů, bez nichž
sny se nemohou obejít.“2 Zdánlivě vstupní věta naznačuje, že by mohlo jít o historický nebo
výchovný román. Výrazy „bílá peřinka“, „teplé koupáníčko“ a jim podobné však naznačují
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spíše jejich opak – parodii a grotesku románu výchovného a historického, což další text a celá
trilogie nakonec bohatě potvrzují.
Protagonistou románu je Petr Kukaň z Kukaně, hrdina bez bázně a hany, který chce změnit
celý svět. Ve svém úsilí ale neustále naráží na nejrůznější překážky. Neff svého hrdinu staví do
neuvěřitelných a neřešitelných situací, jež protagonista hravě překonává. Petr Kukaň odchází
do světa, aby ho napravil. Vzhledem k tomu, že je důsledně přímočarý a pravdomluvný, musí
nezbytně ztroskotat. Individuální akce tohoto pozdně renesančního aktivisty je od začátku
odsouzena k nezdaru. Autor jeho odhodlání staví na odiv, a zároveň hrdinu tohoto druhu
paroduje.
Proti neohroženému hrdinovi musí v dobrodružném příběhu samozřejmě povstat intrikán.
V Neffově románě je tento intrikán dosti zrůdný, neboť se jím stává jeho bývalý přítel Giovanni
Gambarini, s nímž vyrůstal a na jehož výchově se podílel. Náznaky, že k nějakému rozporu mezi
Petrem a Giovannim může dojít, se objeví už během jejich putování do Itálie. Ještě během cesty
Rakouskem pronese Giovanni nabubřelý výrok, který vypravěč komentuje slovy: „Vskutku bylo
to nejen nesympatické, ale také pro jejich společnou budoucnost neblaze významné, ano zlověstné;
znamenalo to, že na rozdíl od zesnulého hraběte Odorica, který si Petra vážil pro jeho povahové,
jak o tom Petr byl přesvědčen, přednosti, Giovanni v Petrovi neviděl nic zvláštního, nic takového,
co je daleko, daleko cennější než starobylost Giovanniho rodu.“ K Giovanniho intrikánské zradě
dojde ve třetí části románu, která se příznačně jmenuje Tahy a protitahy. Vzhledem k tomu,
že Královny mají celkem pět částí, dochází ke zradě v polovině díla. Celá jeho druhá polovina
je povětšinou protagonistovým bojem s intrikánovými nástrahami.
Giovanni Gambarini je sice intrikán, ale v závěru románu se stane kardinálem. Své charakterové vlastnosti uplatňuje nyní jinde a jiným způsobem. O osudech mladistvého kardinála
a jeho dalších intrikách pak pojednává Prsten Borgiů.
Existence protagonisty Petra a intrikána Giovanniho naznačuje, že Neff patří k prozaikům,
kteří se přidržují typologie postav. Hned další takovou figuru, málem extrémní, představuje
monstrum – vévodkynina idiotka Bianca matta. Monstrum je obvykle ztělesněním zla a utrpení – viz například hrabě Boleslav Bertýn ze Sabinova románu Na poušti. U Neffa je tomu
naopak – po neurčitých a nejasných počátcích se tato postava v závěru překlene do jasného
pozitiva. Zachrání totiž zdánlivě neohroženého protagonistu – ukáže mu cestu tajnou chodbou,
jíž spolu s ním zdárně uniknou. Vévodkynina trpaslice svoje idiotství do určité míry pouze
předstírá. Šeredka Bianca zachrání Petrovi život a podobně jako jiné postavy zmizí ze scény. Už
v incipitu Prstenu Borgiů ji nechá Neff na trmácivé cestě do Čech zemřít, přesto ještě pronese
k Petrovi záhadná a podněcující slova.
Další důležitou Neffovou figurou je pomocná postava, která má funkci jakéhosi
„Vorgeschichte“, tedy postava, jež vnese do příběhu nezbytné informace. Ztělesňuje ji dvorský
krejčí Schütze, který při poměřování Petra na oblek mu při své mluvnosti a plkavosti sdělí
všechny potřebné údaje o vévodově rodině a o neslavné minulosti hraběte Odorica Gambariniho.
Řekne mu vše, co Petr potřebuje vědět, zejména pak to, co mu bude nanejvýš potřebné v jeho
dalším konání.

3 Cituji z 1. vydání – Neff, Vladimír. Prsten Borgiů. Praha, Čs. spisovatel 1975.
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Typologii Neffových postav uzavírá anticipant, anticipační postava. Román Královny
nemají nohy zahrnuje dvě takovéto figury. První z nich představuje monsieur Ferral, který
ještě v Rudolfově Praze Petru Kukaňovi předpoví: „Jsi mládeneček bystrý a chytrý, ale obávám
se, že na otázkách dvorského ceremoniálu si jednou zlomíš vaz.“ A přesně to se později stane.
Monsieur Ferral se vyskytne v románě jen jednou, objeví se a zmizí jenom proto, aby pronesl
něco zásadního, syžetově zásadního.
Druhým anticipantem, a daleko závažnějším, je apatykář Gerbino, který v koncovce
druhé části předpoví pád vévody Tankreda: „Co o tom soudím? odpovídal na dotazy svých
sousedů. – Nic víc, než že toto není konec, nýbrž začátek. Vévoda se z toho vytáhl jako had, ale
má to marné, dny jeho moci a slávy jsou sečteny.“ Apatykářova prognóza je umocněná jejím
postavením – citovaná slova jsou poslední slova druhé části. Obdobné „předjetí“ pronese
apatykář Gerbino také před novým vévodou, jímž je sám Petr Kukaň. Gerbino svou druhou
předpověď přežene, neboť v ní hovoří o rozsudku smrti. K smrti sice nedojde, ale ke konci
Petrova vévodování ano. A opět je Gerbinova anticipace vypointována – tvoří totiž poslední
slova předposlední kapitoly románu vůbec. Apatykář Gerbino je nezmar, v Prstenu Borgiů se
změní ve zdárného intrikána.
Oba anticipanty doplňuje poněkud zvláštní přírodní anticipace v podobě sněhové bouře,
k níž dojde během Petrova slavnostního uvedení na vévodský stolec. Mnohými je kalamita
pojata jako „ohavná předzvěst, že vláda vévody Petra Prvního bude mimořádně pohnutá“. Jde
o přímou anticipaci blížící se události, jež je vytknuta v titulu poslední části, ve které k bouři
dojde – název této části zní: Finis Strambae. Podobně jako u apatykáře Gerbina zvýraznil Neff
uvedené předjetí tím, že je vložil do koncovky 1. kapitoly závěrečné části.
V pozadí za všemi uvedenými postavami se vine nenápadný motiv, jenž by se dal označit
jako motiv pušky Broccardo. Zdánlivě se jedná o velice nevinný předmět, který hrabě Odorico Gambarini údajně získal z pozůstalosti po Benvenutovi Cellinim. Petr ji poprvé uvidí na
rameni hraběte Odorica, když oba Gambariniové prchají z Čech. Pak s ní Petr střílí po zvěři,
posléze je jim, Petrovi a Giovannimu, ukradena a potom získána zpět. Největší zásluhu má
puška tehdy, když z ní Petr ve Strambě zastřelí nenáviděného šéfa policie. Poslední varianta
motivu je nejzávažnější – v závěru románu totiž Petr použije pušky při otevírání vstupu do
tajné chodby, zničí ale zároveň její pažbu, kterou při útěku odhodí. Neví přitom, že právě v ní
bylo ukryto to nejcennější – otcem Janem Kukaněm objevená hmota zvaná Kámen mudrců.
Rudě skvoucí hmota beznadějně zmizí pod nánosem připlavené hlíny. Pro Neffa však nic není
beznadějné, proto se v prologu Prstenu Borgiů do místa ztráty vrátí a najde tam „ještě tolik
nádherně rubínově červené, perleťově lesklé hmoty, že by za ni mohl koupit, kdyby ony hodnoty
byly na prodej, mír a blahobyt a štěstí pro dvě tři příští pokolení lidského rodu, tak, aby si lidé na
ten mír, blahobyt a štěstí zvykli a pak už žili vždycky tak.“3
Motiv pušky jménem Broccardo je motiv paradoxní, a to ve dvojím slova smyslu: (1) Petr
Kukaň se o bezděčné ztrátě uvedené hmoty v dané chvíli nedozví; (2) čtenář přitom až do
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konce románu netuší, proč jeho dějem prostupuje puška Broccardo; teprve finále románu,
vlastně až introdukce Prstenu Borgiů, osvětlí utajený obsah její pažby. Paradoxní motiv přitom
plně odpovídá groteskní podobě románu, jeho grotesknost se ostatně na přelomu prvního
a druhého dílu trilogie završuje.
Zmíněný paradoxní motiv prostupuje celým románem, hrdinův osud se však rozhoduje
na jeho začátku – ve 3. kapitole, kdy tři sudičky předpovídají jeho budoucnost. Třetí kapitola,
tři sudičky a příznačný název kapitoly Tři ženy tvoří architektonickou korespondenci. V této
kapitole, v níž koresponduje téma s tektonikou, je nejzávažnější skutečnost, že černá sudička
se vzdá svého prorokování. V dané chvíli čtenář neví proč.
Třetí kapitola není žádnou nahodilostí, neboť má v díle dvojí korespondenci. Ta první se
vztahuje ke třetí části, ve které Giovanni zradí svého dosavadního přítele Petra. Jde o zradu,
jež podstatným způsobem zasáhne do Petrova života. Druhá korespondence je podstatně širší,
souzní totiž s třemi díly historického cyklu. Počáteční kapitola, v níž se předjímá hrdinův osud,
je tak tektonicky spjata nejen s vlastním románem, ale i s triadickým celkem.
Třetí kapitola má pohádkový až snový ráz, jenž napovídá frekvenci onirických (snových)
scén v dalším textu. Jeden takový sen se Petrovi zdá po uvěznění, do něhož se dostal zradou
Giovanniho. Sen je stupňovitě uspořádán – Petr se propadá z jednoho snu do druhého a pak se
z nich postupně navrací ke snu výchozímu. Onirická scéna je pozoruhodná svou stupňovitou
posloupností, která činí tento sen zcela výjimečným. Jeho několikerá stupňovitost odpovídá
nejen nečekané zradě od přítele, ale také téměř beznadějné situaci hrdiny (ovšem jak známo,
muž bez bázně a hany beznadějných situací nezná, i z takovéto situace si najde cestu ven).
Petrův několikastupňový sen zahrnuje zároveň nápověď budoucího, což si hrdina, když se
dostane do jiných úzkých, uvědomí: „…Petr myslil na jedinou věc, a v této myšlence byla obsažena veškerá jeho naděje, že tato trampota ještě není poslední trampotou jeho života. Vycházela
ze vzpomínky na jistý sen, totiž na součást snu či na sen ve snu, jejž měl zcela nedávno a v němž
unikal z vězení za pomoci pilky, kterou měl schovanou v levém podpatku a jíž přeřezal žalářní
mříž.“ Onirická scéna má tedy své ozvuky a název kapitoly Útěk z věže napovídá hrdinovo
další příští.
K příbuzné onirické scéně dochází v kapitole Jak Petr táhl na Strambu, v níž je jako zajatec
vlečen k tomuto městu a má několikeré vidění, které v závěru přejde do osvobozujícího aktu,
o což se přičiní místní horalé. Petrovy sny mají pohádkový až groteskní ráz, a plně tak zapadají
do shodné struktury tohoto historizujícího díla.
Petrův dobrodružný a krkolomný život je vůbec plný náhod, proto také kontingenční moment hraje v jeho osudu důležitou roli. V kapitole Císařův bratr se Petr po svém vysvobození
z hradu Srpno vrací do Prahy a na cestě se setká s hrabětem Odoricem Gambarinim, jehož
osud je právě opačný, nový císař jej vyhnal. V následující kapitole dojde k další náhodě – Petr
a Giovanni najdou mrtvého sluhu Johanna s jejich ukradeným majetkem. Další náhody pokračují, jejich četnost je ostatně příznačná pro grotesku, zejména historizující.
Náhod, kontingencí v dalších dílech trilogie ještě přibývá. Za všechny alespoň příběh,
jak Petr najde mezi sultánovými janičáry ve Stambulu Frantu, syna poběhlice Ažzejtradomů,
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svého přítele z dětství. K tomuto střetnutí dojde v Prstenu Borgiů, kde na začátku jeho čtvrté
části Neff, respektive jeho vypravěč, uvažuje nad tím, co to vlastně náhoda je: „Kdyby se ovšem
i po tomto ujištění některému z čtenářů náhlý Frantův vpád na scénu přece zdál nedovoleně náhodný, dejme mu – i když trochu netrpělivě – za pravdu: dobrá, dobrá, ano, ano, spánembohem
připusťme, že to byla hrozitánská náhoda, i když po pravdě nevíme, co to vlastně je náhoda, neboť
definice náhody, s nimiž se setkáváme v knihách starých mudrců, jako že například náhoda je
opak nutnosti, nebo poetičtěji, stín nutnosti, anebo pláštík, jímž zakrýváme svou ignoranci, to
jest svou neznalost příčinnosti jevů, nám říkají tolik co nic; víme jen, že bez náhod si život ani
nelze představit.“
S náhodou částečně souvisí také Petrův signifikantní den, kdy je z šatlavy v Černé věži
převezen na hrad Srpno, tj. když je z těžkého žaláře převeden na panské sídlo, v němž se může
volně pohybovat. Zcela na konci kapitoly Ale dobrý člověk ještě žije se čtenář dozví, že tímto
„die significanti“ bylo 29. září, svatého Michala. Jde o téhož světce, o kterém Petrova matka
hraběti Gambarinimu tvrdí, že se k jeho obrazu v kostele minoritů pravidelně modlí.
Neff klade důraz na koncovky částí a kapitol, což bylo už nejednou zmíněno, zejména při
charakteristice anticipanta Gerbina. Předpovědi strambského apatykáře jsou vážné, zdrcující,
a příbuzný ráz mají i další koncovky. První část například končí sebevraždou alchymisty Janka
Kukaně. V poslední kapitole druhé části Petr skolí nenáviděného šéfa policie a obdobně je
tomu v koncovce čtvrté části, kde je proboden kapitán d’Auberée a krásná Finetta byla nalezena
mrtva na mučidlech.
Mortální charakter dostaly i některé koncovky kapitol. Na sklonku 2. kapitoly druhé části
skoná hrabě Odorico Gambarini. V koncovce 4. kapitoly téže části zastřelí Petr loupežníka
Zeleného Wilfreda (Neff své kapitoly nečísluje, ale dává jim někdy názvy, které nás vedou
k tomu, abychom je číslovali; zmíněná kapitola má totiž tento titul: Bohové jsou nakloněni
těm, již ze dvou možných cest zvolí tu nejschůdnější). A podobný ráz vykazuje i koncovka
poslední, tj. finále, kdy Petr probodne převora Intransigenta a zároveň smrtelně zraní princeznu Isottu, s níž měl být oddán.
Uvedené koncovky mají sice mortální ráz, ale smrt v nich líčená je přečasto bizarní,
teatrální a groteskní. Nejinak je tomu s užším finále románu, neboť vše, co si Petr přináší ze
světa domů, je toliko skřet, trpaslice Bianca, kterou si přiváží na koni. První díl trilogie tedy
vyznívá výsměšně, paradoxně, groteskně…
Královny nemají nohy není historický, ale historizující román, kde historickou je pouze
dobová kulisa. Podobné dílo vytvořil Vladimír Neff už v padesátých letech – byli jím Srpnovští
páni (1953), jejichž sídlo a panství mají svůj syžetový ozvuk také v „kukaňovské“ trilogii (na
hradě Srpnu je Petr Kukaň vězněn). Proud historizujícího románu je ovšem v sedmdesátých
a osmdesátých letech daleko širší. Představují jej např. také prózy Vladimíra Körnera (Písečná
kosa, Údolí včel) a Ferdinanda Peroutky (Pozdější život Panny). Neffova trilogie – na rozdíl od
Körnera a Peroutky – má silný dobrodružný akcent, což se promítá i do její výstavby.
Vladimír Neff patřil k tvůrcům, kteří kladou zvýšený důraz na typologii postav – v Královnách jde vedle protagonisty především o figuru intrikána, monstrum, pomocnou postavu
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a anticipanta. Mnohé z těchto figur mají vzdálené příbuzné ve světové i naší literatuře. Neffovo
monstrum má např. obdobný charakter jako zvoník Quasimodo z Hugova Chrámu Matky Boží
v Paříži. Pomocná postava se vyskytuje už u Aloise Jiráska, u autora, jenž je Neffovu pojetí
historie tak vzdálen. V Husitském králi představuje takovou postavu mistr královské kuchyně
Petr Pícek, podobně jako u Neffa jde o komickou postavu. Autor kukaňovské trilogie má tedy
alespoň tento nepatrný stavebný útek společný s Jiráskem a se skutečnou historickou prózou.
Ze zvolených figur byl Neffovi jako umělecká postava nepochybně blízký apatykář Gerbino,
poněvadž už v Třinácté komnatě (1844) vytvořil postavu anticipanta, a to nejen jednoho, ale
dokonce pětici takových.4 „Třináctá komnata“ je prostor záhadný, proto i ten nadměrný počet
předjímajících a tušících figur. Svoji náklonnost k proradnému Gerbinovi projevil pak Neff
tím, že jej nechal vegetovat i v Prstenu Borgiů, částečně opět jako anticipanta. V Krásné čarodějce se potom tato figura pouze letmo mihne, má nečisté svědomí a uteče proto ze Stramby.
V neposlední řadě nezapomeňme na Neffův smysl pro humor, pro čistý humor, což souvisí s jeho parodickým přístupem k látce. Tuto tendenci Vladimír Neff uplatňuje i v dalších
svazcích kukaňovské trilogie. Je proto celkem pochopitelné, že některými svými tektonickými
prostředky je spjat s předními českými humoristy, především pak s Karlem Poláčkem. Tvůrce
Okresního města totiž rovněž kladl důraz na postavu anticipanta a na onirickou scénu – na
anticipanta v Podzemním městě (voják Maštalíř) a v Hostinci U kamenného stolu (mistr krejčí),
velkou snovou scénou posléze končí Bylo nás pět. Tvárné příbuzenství s Karlem Poláčkem
není nahodilé, neboť roztodivná Petrova dobrodružství v turecké zemi (v Prstenu Borgiů)
v nejednom směru připomínají obdobné příhody Poláčkovy pětice chlapců v těchže končinách
(v Bylo nás pět ovšem snově zabarvených). A navíc oběma prozaickými pracemi oba tvůrci
svou spisovatelskou dráhu uzavírali, s tím rozdílem, že Vladimír Neff stačil po své trilogii
napsat ještě Roucho pana de Balzac (1981).

4 Viz o tom Všetička, František. Třináctá komnata Vladimíra Neffa, in: Všetička, František. Kroky
Kalliopé. Olomouc, Votobia 2003, s. 66–73.
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Už od klukovských časů jsem
byl vypravěčem
Rozhovor s Jiřím Kratochvilem vedl Lubomír Macháček

Jsou knihy, které nepotkáte náhodou. Přijdou za vámi samy, něco vás na nich přitahuje tak silně,
že zatoužíte dozvědět se, co skrývají pod kůží. Jsou lidé, s kterými o nich musíte mluvit, nejlépe
s jejich autory. Spisovatel Jiří Kratochvil patří nepochybně k nim. Byl natolik svolný, že nám
umožnil nahlédnout do své eskamotérské dílny. Ač střízlivého rozumu, přitápí v ní pod kotlem,
v němž připravuje esenci svých magických příběhů.
Píšete ve svých vzpomínkách, že jako chlapec jste vyprávěl spolužákům dobrodružné
příběhy. Jak se to stalo, že Vaše fantazie si začala tak košatě pohrávat s všední realitou?
Bylo to už v páté třídě pod schody činžáku na Běhounské, anebo až v sanatoriu na zámku
v Bludově? Kdy Vás napadlo ono osudové, chci být spisovatelem?
Už od klukovských časů jsem byl vypravěč. To byl vlastně můj jediný kontakt se spolužáky,
protože jako výrazný introvert jsem nepatřil do žádné klukovské party. A stále se považuju
spíš za vyprávěče než spisovatele. Vtip je v tom, že své hektické klukovské vypravěčské časy,
a to jak ve škole, tak v sanatoriu v Bludově, cítím jako to nejsilnější, co jsem kdy co spisovatel
zažil. Kam se na to hrabe hromádka mých knih.
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Pamatujete se na první publikovanou věc? Ovlivnila nějak Vaše psaní? Je to ta povídka
o Abrahamu Lincolnovi, kterou jste napsal pro paní učitelku?
Povídku o atentátu na Abrahama Lincolna jsem napsal v šesté třídě učitelce češtiny jako
poděkování za to, že se mě zastala, když jsem měl ve škole nepříjemnosti se svým vyprávěním
a psaním kovbojek. Ta povídka nebyla samozřejmě nikde publikována, ale paní učitelka jí byla
nadšena a předpověděla mi, že budu spisovatelem. Text té povídky už chválabohu nemám
a díky tomu si můžu namlouvat, že to byla dobrá povídka. První text jsem publikoval až
o třináct let později, ve svých čtyřiadvaceti, a to v časopise Plamen. Není to povídka, nýbrž
velice, ale opravdu velice bizarní pseudostudie o různých druzích smutků nazvaná Kategorie
smutků v mezích smutkismu. Z redakce Plamene se mi ozvala spisovatelka Alena Santarová,
dcera spisovatele Vladislava Vančury, Kategorie se jí páčily tak, že mi potom v Plameni otiskli

S etkání
ještě několik krátkých, už ale, jak dnes tvrdím, špatných povídek. A dokonce mi nabídli místo redakčního eléva, z čehož pak rychle sešlo, když zjistili, že jsem syn emigranta a synovec
redaktora Svobodné Evropy.
Dával jste své práce někomu číst, abyste měl zpětnou vazbu? Nebo byla pro Vás tím pravým
měřítkem a zpětnou vazbou pouze reakce spolužáků?
Zpětná vazba? Nebýt paní učitelky z šesté třídy, tak mám ty nejhorší zkušenosti s učiteli češtiny. Na tehdejším gymplu (jedenáctiletce) jsem měl od češtináře neustále trojky i čtverky ze
slohovek. A když jsem psal maturitní slohovku, zastavil se mi za zády a varoval mě, že když
bude zas na čtyřku, dá mi na maturitní vysvědčení trojku z češtiny. Nu, byla na čtyřku, ale na
vysvědčení mi dal z milosti dvojku. Když jsem ho koncem šedesátých let potkal, a to už jsem
časopisecky publikoval, vysvětlil mi, že tenkrát nevěděl, že budu spisovatelem. V devadesátých letech jeden profesor češtiny a zároveň literární kritik napsal v recenzi, že má literární
tvorba není ve skutečnosti žádná literatura, ale jenom hra na literaturu. A jiný profesor češtiny
a významný literární kritik prohlásil, že se mnou je to jak s abstraktními malíři, co malují
abstraktně, protože ve skutečnosti nedokážou pořádně malovat, a já zas píšu, tak jak píšu,
protože ve skutečnosti nedokážu pořádně psát. Bohumil Hrabal v textu Proč píšu (v knížce
Život bez smokingu) přiznal: „na střední škole jsem trvale propadal z češtiny…“ Řekl bych, že
není nic krásnějšího než dobrá učitelka češtiny a nic ošklivějšího než špatní profesoři češtiny.
Škoda, že nemám žádnou z těch svých dávných slohovek, moc by mě dnes zajímalo, čím jsem
tenkrát tak dráždil profesora Šálka.
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Vysokou školou jsem prolezl s odřenýma ušima a uprostřed studia jsem si blbec odskočil na
dva roky na vojnu. Nebyl jsem vzorný student a má četba ruských spisovatelů nebyla vůbec
závislá na mém studiu rusistiky. Celý život čtu (a píšu) pouze to, co mě těší, a ruskou literaturu
mám, dá se říct, tím raději, čím víc mě Rusko s prominutím séře, totiž ti jeho mocichtiví gosudáři. Nešťastná země s tak nádhernou literaturou! Na rusistice jsem si rozuměl s profesorem
Jaroslavem Burianem, zaujalo ho mé nadšení pro spisovatele Leonida Andrejeva a půjčil mi
některé jeho tehdy nedostupné povídky. O jeho osudech v sedmdesátých a osmdesátých letech
jsem se pak dozvěděl až z druhé ruky. A ten jeho mrazivý životní příběh mi přijde jak z nějaké
Andrejevovy povídky. Ale já přesto moc rád vzpomínám, jak jsem se s ním a s jeho ruskou
ženou, paní Jazykovovou, v šedesátých letech přátelil. A dodnes mám v živé paměti ten svůj
ruský alkoholický Silvestr v jejich domku v Brně Židenicích. Ale to sem nepatří, schovám si
to do nějaké své zatím nenapsané povídky. A dále mě to, že mi v tomto století vyšly v Moskvě
dva romány a několik povídek, taky přiblížilo k ruské literatuře. Totiž se svou ruskou překladatelkou, s paní Ninou Šulginou, jsme si o Rusku a ruské literatuře dlouze a dlouze povídali.

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

Neokázale se hlásíte ke světové literární klasice, potažmo i k ruským velikánům. Do Vaší
knihy Bleší trh jste napsal zasvěcenou úvahu Vladimír Nabokov povídkář. Z ruských autorů
zmiňujete i Tolstého, Dostojevského, Bunina, Babela, Sorokina… Předpokládám, že jste
se s díly těchto spisovatelů setkával v průběhu času nejen na vysoké škole.
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Žánr povídky je Vaše silné téma. Před lety jste napsal do Literárek úvahu Vyznání
povídkovosti, kde o povídce píšete jako o „vteřině věčnosti,“ v níž prostor splývá s časem,
a v souvislosti s povídkou si dovolujete předvídat, že povídka v našem současném světě,
v němž Obraz získává stále výraznější převahu nad slovem… zůstane tak nadlouho jediným
pozůstalým „Gutenbergovy galaxie“, ale zároveň kuklou, z níž zas jednou – po dlouhé a šedivé
epoše Obrazu, – vyletí barevný motýl Slova. Platí to ještě? Nebo je situace na literárním poli
už jiná?
V současné české literatuře není bohužel mnoho autorů, kteří se věnují povídce. Ale obávám
se, že tady hraje roli i to, že nejen Nobelova cena, ale třeba i Magnesia Litera se uděluje za
romány, nikoli povídky, a proto mnoho nádherných povídek vezme ďas a místo nich nám ten
zatrolený ďábel nabídne samé hloupé romány. Ale myslím, že například internetové blogy jsou
ideální prostor pro povídky, takže o budoucnost povídky se nebojím.
Vedle esejů, úvah a sloupků jste napsal řadu románů. Ten „Medvědí“ má složitou strukturu,
je jedním z klíčových kamenů ve Vaší tvorbě. V souvislosti s románem zmiňujete, že byl
po svém zrození kritikou nejednoznačně přijat, což samozřejmě nemusí být obrazem jeho
kvality. Jak Vás jako autora ovlivňují názory kritiky?
Znova opakuji: píšu pro své potěšení, a když to navíc potěší i čtenáře, nic proti tomu. Napsal
jsem kdysi několik recenzí a zjistil, že recenzovat nějakou knížku, znamená připravit se
o čtenářský zážitek. Takže ani nelze psát pro potěšení literárních kritiků. A nejhorší zkušenost
mám právě s Medvědím románem. Narazil na nepochopení v edici Petlice, v níž mi předtím
vyšla knížka povídek. Ale za to může, tvrdím, spisovatelka Lenka Procházková a literární
kritik Sergej Machonin. Lence Procházkové jsem řekl, že její romány jsou kraviny (použil
jsem mírnější slovo), čímž jsem bohužel naštval Ludvíka Vaculíka, editora Petlice. A Sergej
Machonin byl za Petlici pověřen, aby mi napsal list, v němž mi odůvodní nepřijetí Medvěda.
Když jsem pak za Medvěda dostal Cenu Toma Stopparda, byl z prvních, kdo mi k ní gratulovali, jak zaznamenáno na fotce publikované tenkrát v Lidovkách. Takže takhle jsem byl už
provždy varován nebrat literární kritiku příliš vážně.
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Ve vzpomínkách uvádíte své oblíbené autory, jejichž vidění světa a literární styl k postmoderně směřoval dávno před tím, než byl tento pojem koncipován. Jak jste se Vy dostal
k postmoderně? Někde jsem četl čtenářský zážitek, že Jiří Kratochvil je „postmoderna sama“.
Ach ta postmoderna! Bezelstně jsem si totiž napsal knížku Má lásko, Postmoderno a taky
Manifest postmoderny a tím jsem si upletl postmoderní oprátku, na níž mě teď každý věší.
A zatím si nikdo nevšiml, že má láska k paní Postmoderně je ve skutečnosti zle ironická, až sarkastická. Pokud existuje nějaký literární šuplík, do něhož patřím, tak je to „magický realismus“.

S etkání
Vracíte se opakovaně ke knihám, které jste napsal? Pročítáte si v nich? Oživujete si motivy,
které jste nevytěžil? Jak vidno, nemáte o groteskní náměty nouzi ani v tak zralém věku.
Je mi doslova protivné vracet se ke svým už napsaným knížkám. Zásadně to nedělám, takže když
se stane, že někdo z nich cituje, svá slova už nepoznávám. Ale každá zásada má mít výjimku.
A tak jsem román Siamský příběh rozcuckoval a udělal z něho román Bakšiš. Však už hned po
dokončení Siamáku jsem zjistil, že je v něm skryt další román. Jinak řečeno, Siamský příběh
a Bakšiš jsou siamská dvojčata, která se mi podařilo od sebe odoperovat. Druhou výjimkou
je Medvědí román. Je tak napěchován příběhy, že občas si z něho vytáhnu nějakou větu
a udělám z ní novou povídku.
Do jaké míry Vás zajímá čtenář a jeho recepce Vašeho díla? Počítáte s tím, že spousta digresí,
zákrut a absurdit ho může minout? Osobně si představuji vlak, jehož je autor strojvedoucím, sedíme spolu u okénka a sledujeme trať. Všiml jste si toho muže, co stojí na peróně?
řekne tvůrce. Nevšiml, řeknu já, ale všiml jsem si té copaté dívky se psem. Aha, řekne tvůrce.
Té jsem si nevšiml zase já. Přesto oba dojedeme k cíli. A já, zcela upřímně, řeknu, že ta cesta
románem se mi líbila, i když ten most nad propastí jsem přehlédl. A víte vůbec, jak jste se
dostal na druhou stranu? prohodí lišácky spisovatel. Nevím, přiznám se a tvůrce mě uklidní:
S tím se počítá, řekne. Od toho jsem tady já, abych Vás převedl. Ptám se: Je to nějak takhle?
A to je právě můj vypravěčský paradox. Snažím se při psaní vůbec nemyslet na čtenáře, ale když
pak čtenář objeví v mém románě či povídce ledasco, o čem jsem neměl tušení, jsem tomu rád
a je to pro mě příjemné překvapení. Ale když se čtenář v mém vyprávění dostane do slepé uličky,
mrzí mě to, tak jsem to přece nemínil. Jenže nevyvodím si z toho žádné poučení a dál spoléhám
na to, že mezi mými čtenáři budou především ti, co neuvíznou ve slepých uličkách, a pokud
jo (slovo ano od jisté doby nemám rád), tak budou mít ze slepých uliček poťouchlou radost.
Jste nositelem mnoha významných literárních cen, to člověka nepochybně povzbudí. Mám
před sebou rozečtenou Vaší poslední knihu povídek Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.
V autorské poznámce píšete, že v ní jde o jakési Vaše rozloučení s literaturou. Neberu to moc
vážně. Jsem přesvědčen, že se do té řeky, třeba i jiné než románové, ponoříte ještě mnohokrát.
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Po osmdesátce už opravdu nemíním rozmnožovat své knížky. Jednatřicátou už nechystám. Ale
své vypravěčské posedlosti se nedokážu vzdát. To je zlozvyk, s nímž už holt dožiju.
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Říkali mi, že jsem urazila
řecký básnický jazyk
Rozhovor s Koraly Dimitriadis vedl Přemysl Krejčík

Koraly Dimitriadis jsem potkal dvakrát. Poprvé loni na jaře v polském Krakově, podruhé na
podzim (tam toho času na jaře) v australském Melbourne, kde mě a redakční kolegyni Anetu K. P.
zvala na básnické večery a seznamovala nás s místními umělci a poetickou scénou, které bychom
tady v Česku mohli závidět jak zájem publika, tak energii mnohých vystoupení. Sama Koraly
Dimitriadis je bezpochyby pozoruhodnou osobností – hlasitá aktivistka, básnířka s nezaměnitelně
živelným projevem a s texty často vzbuzujícími vášně. Jedno odpoledne, kdy jsme se s ní a s další
(shodou okolností původem polskou) umělkyní sešli v malé kavárně daleko od centra australské
metropole, dohodli jsme, že nám poskytne pár svých básní do Partonymy. A když už jsme měli
k dispozici verše, nedalo mi to, abych autorku ještě alespoň krátce (distančně) nevyzpovídal.
Pocházíš z Kypru, ale žiješ v Austrálii. Vím ovšem, že jsi s Kyprem stále ve spojení. Řekni
mi, jaký je největší rozdíl mezi kyperským a australským kulturním životem?
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Moji rodiče se narodili na Kypru, já v Austrálii. Ale vždycky jsme na prázdniny jezdili zpět
a rodiče pokaždé mluvili o Kypru jako o „domově“, takže jsem vyrostla s tím, že Kypr je můj
domov, a i teď, jako dospělá, mám pocit, že tam patřím.
Řekla bych, že lidé na Kypru kladou důraz na žití přítomným okamžikem a užívání si
života, a tohle je prostředek k dosažení jejich cílů. Austrálie je země migrantů. Ti přišli do
Austrálie kvůli příležitostem, takže je tu silný důraz na budování bohatství a na kariéru, zejména v komunitách migrantů. Tyhle komunity taky uvízly v minulosti a jsou – ve srovnání
s domovinou – trochu pozadu.
Jsi básnířka a spisovatelka, ale mimo to také aktivistka, jestli mohu použít tenhle výraz.
Co pro tebe aktivismus znamená? A má nějaký vliv na tvoje psaní?
Sama sebe vidím jako aktivistku a někdy je pro mě složité nenechat se aktivismem úplně
spolknout, protože jsem především spisovatelka. Někdy se dostávám do nejrůznějších potíží
kvůli tomu, že jsem příliš otevřená, což má dopad na mojí spisovatelskou kariéru. Ve skutečnosti není můj aktivismus otázkou volby. Když tě potlačovala kultura, v níž nezáleželo na

S etkání
tvém hlasu a právě z téhle represe jsi „explodoval“, mluvit se stává nutností. Jen takhle jsem
schopná dál pokračovat a vůbec přežít.
Jedna z tvých knih vyšla v řeckém překladu. Když jsme se viděli naposled, říkala jsi, že byla
na Kypru přijata dost kontroverzně. Proč si myslíš, že to tak bylo?
Ten řecký překlad způsobil rozruch nejen na Kypru, ale i v pevninském Řecku. Dostávala jsem
komentáře, které byly oboustranně dost extrémní. Na jedné straně mě lidi chválili a říkali mi
„řecká bohyně“, na druhé straně říkali, že jsem tímhle překladem svých básní urazila řecký
básnický jazyk a taky jak jsem se mohla vůbec opovážit něco takového udělat. Z času stráveného na Kypru cítím, že jde o otázku mentality „jak by se to mělo dělat“. Pokud jde o estetiku,
myslím, že jedna skupina má téhle mentality dost, ale druhá se ráda těchhle způsobů drží.
A myslím, že na pevnině je zmíněná mentalita silnější.
Minulý rok jsi se svou poezií projezdila Evropu. Jaký byl pro tebe největší rozdíl mezi
evropským a australským publikem?
Myslím, že australské publikum je hlasitější a víc se zapojuje než to evropské. Nicméně, to
mluvím o australské komunitě kolem mluveného slova. Máme tu taky jinou poetickou scénu,
tradičnější akademické básníky, jejichž scéna je mnohem rezervovanější.
Jsi autorka dvou básnických sbírek a – mám-li správnou informaci – v tuhle chvíli pracuješ
na románu. O čem bude?
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Ano, napsala jsem Love and Fuck Poems a Just Give Me The Pills. Román se jmenuje Divided
Island (pozn.: Rozdělený ostrov) a jde o milostný příběh odehrávající se v Melbourne a na
Kypru. Zkoumá, jak naše výchova ovlivňuje, koho a jak milujeme. Měla jsem to štěstí, že
jsem na psaní tohoto románu obdržela v roce 2019 rezidenční stipendium města literatury
UNESCO v Krakově.
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Kdo hlídá morálku
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Na hradecký fotbal už nechodím. Odrazují mě matné výkony domácích, rezavějící zbytky
stadionu, a především skupina mladých kibiců. Místo, aby posilovala sportovní morálku, křičí
nesmyslná hesla a ruší sledování zápasu. Zřejmě ale podceňuji fanouškovské možnosti. Po
čerstvé zkušenosti z Wisly Kraków měl bych vědět, že se horlivá mládež zúčastňuje politických
demonstrací, kde kolemjdoucím v průvodu obhájců lidských práv sprostě nadává. A když
se kibicům znudí držení transparentů „Nic než národ“, „Jude do plynu“ nebo „Pryč s gayi
a lesbami“, začnou házet kameny nebo vytáhnou obušky. A korunu všemu nasazuje krakovský
arcibiskup: největším zlem současného světa – hřímá z kazatelny – jsou genderismus, klimatologický katastrofismus a zejména LGBT – rozuměj všelijaké menšiny a jejich odporná jinakost.
Mezi katolíky naštěstí existuje dost liberálů, jejichž orgánem je v arcibiskupově městě
časopis Tygodnik Powszechny. Na prahu nového roku zrovna uveřejňuje rozhovor redakce
s Israelem Knohlem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Známý biblista a historik odmítá
kolektivní vinu za ortel nad Ježíšem z Nazaretu a upozorňuje na omyl: kdyby rebela, který
se nezabýval politikou, ale lidské potřeby stavěl nad Právo, nesoudili strážci chrámu, nýbrž
farizejové, dopadlo by všechno jinak. I když farizejové Ježíše kritizovali a v mnohém s ním
nesouhlasili, rádi s ním debatovali, poukazovali na rozpory v jeho kázáních. Nečekali totiž
na Mesiáše, co jednou slavně zvítězí a bude spravedlivě panovat, nýbrž byli zvědaví na nové
Slovo. Třeba se za tou jinakostí skrývá cosi hlubšího. Co to vlastně znamená „Budiž světlo“?

Bitva na Moravském poli
Kdykoliv čtu nějakou rozpravu Ivo Pospíšila, brněnského angličtináře a slavisty, přepadají mě
silné pochybnosti. Celá léta se opakovaně vrací – v různých variantách – ke své vizi areálových
studií. Přestože si uvědomuje, jak třeba „střední Evropa“ má pohyblivé hranice a že teoretické
úvahy musí být vyvažovány – podle Masarykovy univerzity – konkrétním zkoumáním početných

T extáž
žánrů nebo diskurzů, vždycky se omezuje na výčet abstraktních konceptů a činí tak se zálibou
bez toho, aby hlouběji analyzoval a interpretoval alespoň jeden „areálově“ uchopený příklad.
Možná dnes vládne móda neustále teoretizovat. Móda se z Moravy šíří i do Čech a ovlivňuje
dokonce jinak záslužný časopis Svět literatury. Ale nezalamujme ruce. Když komparatistické
periodikum z iniciativy sinologa Oldřicha Krále na počátku devadesátých let vzniklo, opíralo
se ještě o analýzu literárních děl.
Do otázky, jak je to s areály, vnáší větší jasno číslo sedm z roku 1994. Hispanistka Anna
Housková se v článku o esejích na téma krajiny nedrží jen Španělska, ale zastavuje se u Mexičana
Octavia Paze. Podle tohoto esejisty – a básníka – je krajina vždy historickým jevem, a proto
obsahuje zašifrovaný záznam lidských životů. Vždyť příroda díky kultuře prochází četnými
metamorfózami. Naproti tomu – soudí Housková – Kubánec José Lezama Lima v esejích
uvažuje o tvůrčím gestu spisovatelů, v jehož důsledku se v hispánské kultuře ruší dichotomie
přírody a lidského díla, a tím se Kubánci, potažmo nositelé hispánské kultury vůbec, odlišují
od Evropanů. Já si díky zmíněným autorům vykládám celou areálovost ještě jinak. Místo
umělého konstruování „celků“ bylo by na čase sejít z Moravského pole.
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Dodnes si vážím Stanisława Siekierského, polského sociologa literatury. Jezdíval po vesnicích
a malých městech, mluvíval s knihovníky a knihkupci, sledoval počty výpůjček a nejprodávanějších titulů. Nezanedbával ani úřední dokumenty. Během mých návštěv Varšavy mně vždycky
radil, abych postupoval jako on. Do empirického výzkumu se mně ale nechtělo, a nejen kvůli
počtu hodin, které jsem v Čechách nebo v Polsku musel odučit. Trochu jsem nesouhlasil s tím,
jak Siekierski bezmezně důvěřoval státnímu systému. Ten sice umožňoval „zpřístupňování
kultury masám“, jenže pouze úředníci rozhodovali o tom, kdo bude preferován a na koho se
nedostane. Hlavně šlo o to, aby lidé vstřebali zdravou dávku kolektivistického myšlení. Po
roce 1989 čekalo sociologa velké zklamání. Podle koncepce, že kulturní instituce se v tržním
hospodářství uživí bez pomoci státu, nejprve začaly houfně zanikat vesnické knihovny, pak
přišla řada také na mnohá knihkupectví ve městech. Podle údajů z roku 2016 si šedesát procent
Poláků přečte za 12 měsíců nanejvýše jednu knihu. A loni to už bylo procent pětašedesát.
Nám nic takového zatím nehrozí. Nebyl bych ovšem příliš velkým optimistou. Stačí nahlédnout do jakékoli městské čítárny, aby se důvěřivý člověk přesvědčil, že tam sedávají hlavně
starší lidé, tu a tam zájemci ve věku středním. Mládež zcela výjimečně. Kromě jednotlivců
majících nadání číst, a dokonce i psát, dále posluchačů autorských besed nebo posléze účastníků podnětných happeningů, většina studentů humanitních oborů má co dělat, aby rozlišila
alespoň dva druhy vedlejší věty a postřehla metaforu. Když přijde nouze nejvyšší, pomůže
ofocení textu tabletem. Důležitější je přece reprodukce, ne samostatné myšlení. Ještě by mohl
student narazit.
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