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Za plotem

Strašidelná dívka a kočka za plotem
Tina Dorčáková
Byla jednou jedna dívka jménem Lily. Žila v úplně obyčejné rodině u moře. Sama ale
vůbec obyčejná nebyla. Měla zvláštní schopnosti. Měnila se ve zvíře a uměla zmizet.
Spolužáci ve škole se jí báli. Lily i její rodiče to moc trápilo. Vzali ji k doktorovi, ale ani
ten jí neuměl poradit. Tak se dívka rozhodla, že svůj problém vyřeší sama. Vzpomněla
si, že se její podivné vlastnosti objevily poprvé, když se šla kdysi projít sama po břehu moře. Došla až ke skalám, kde stál starý, opuštěný domek. Za jeho plotem seděla
černá kočka a blýskala po Lily svýma velkýma zelenýma očima. Lily, která měla kočky
moc ráda, si ji chtěla pohladit. Jakmile ale po ní natáhla ruku, kočka divoce vyskočila
a škrábla ji do prstu. Lily se hrozně lekla, uskočila a přitom upadla a narazila hlavou na
kámen. Pak omdlela. Když se probrala, nevěděla, kde je, ani co se stalo. Dům i kočka
byly pryč a kolem jen šumělo moře. Zmateně se vrátila domů. Maminka se lekla, co se
jí stalo a kde byla. Nechápala, proč má najednou Lily černé vlasy, když ještě ráno byla
blondýnka. Ani sama Lily to neuměla vysvětlit a celou noc na to musela myslet. Druhý den ráno se podívala do zrcadla a lekla se: „Já mám zelené oči!“ Její modré, světlé
oči byly do rána svítivě zelené a veliké. „Co se to se mnou děje?“ Ve škole měli zrovna
první hodinu tělocvik. Všichni se sešli venku na hřišti. Lily náhle uviděla na stromě
ptáčka. Bez rozmyšlení se rozběhla ke stromu, hbitě na něj vyšplhala jako kočka a pak
skákala z větve na větev a ptáčka honila. Spolužáci se na ni udiveně dívali a šeptali si, že
ta Lily je opravdu hodně strašidelná dívka. Tak to tehdy všechno začalo a trvalo to už
skoro celý rok. Lily byla holka, ale chovala se jako kočka. Byla divná a přála si být zase
normální. Když si to teď všechno připomněla, dostala nápad, jak svůj problém navždy
vyřešit. Musí najít ten podivný dům. Vrátila se tedy na to místo ke skalám a hledala ho.
Žádný dům tam ale nestál. Smutně si sedla na útes a plakala. Asi to byl jen sen. Ani si
nevšimla, že přišla noc a ona usnula. Druhý den ráno šli po břehu dva rybáři. Najednou
8

jeden z nich vykřikl: „Podívej se, Jakube, nahoře na útesu stojí nějaký dům. Nikdy jsem
ho tam předtím neviděl…“ Vyšplhali nahoru k domu a překvapeně zjistili, že za plotem
se choulí krásná černá kočka s velkýma zelenýma očima…
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Slunečnice

Barbora Nosálová
,,Pamatuješ, jak jsme hrávali tamtu hru?“ Ester zase jednou utrhla kousek z víru myšlenek v její hlavě a vyplivla to na Olivera ze zálohy. Díval se pryč z okna a nad ničím
nepřemýšlel, nechtěl. Poslední dobou měl pocit, že se topí, že neví, co a jak dělat. Jako
kdyby zapomněl, co byl a teď nevěděl, co je. Promrknul tu představu a otočil se na
Ester. Její havraní, lesklé vlasy se jí stáčely na zádech v elegantních prstencích a ostře
kontrastovaly se žlutou košilí, která patřívala Esteřině babičce. Žlutá je barva přátelství,
proto jí Van Gogh maloval obraz Gauguinovi. Byli přátelé. Tomu slovu dávala veškerý
pečlivý důraz, říkala ho nádherně, procítěně. Jako by neexistovalo nic lepšího, než je
přítel. „Jsi v pořádku?“ Oliver se donutil soustředit, zkousl si jazyk a podíval se jí do
očí. Její oči. Na to by Van Goghovi nestačila ani Hvězdná noc. Představoval si, jak by
její oči maloval a měl strach, jestli by na ně vůbec namíchal barvu. Na Ester mu nestačily barvy.
„Já? Ne.“ Nerad lhal a ještě víc nerad zrovna jí. Tady se to neslušelo. Seděli v jedné
prázdné učebně, až ve třetím patře školy. Chodili sem každý pátek už od čtvrté třídy,
původně s výtvarným kroužkem, a když učitel zemřel – rakovina slinivky – tak i po
něm. Trávili tu klidně tři hodiny, dokonce i uklízečky si na ně zvykly. (A to už je ale
vážně co říct.) Kdyby se Olivera někdo zeptal, jak ta místnost vypadá, napadlo by ho
jedno slovo – okna. Všude světlo a její smích, ten, který voní jako káva a parfém. Stýskalo se mu po Ester a to seděla vedle něho. Podíval se na ní. Čekala, rty pootevřené
v tiché prosbě.
„Mám strach.“ Další ticho. Zimní světlo barvilo místnost do šera, nepříjemný odstín intimity. Oliver zavřel oči.
,,Nechci se vzdávat svého dosavadního života. Nechci na školu, nechci na vysokou,
nechci, aby čas utíkal. Když ráno snídám, dívám se na ten rohlík s máslem a říkám si,
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kolikrát ho budu ještě jíst. Samozřejmě, je tu pravděpodobnost, že mě přejede autobus,
ale to je tak jediné vybočení z té škrcené rutiny, co vedu. Nechci, aby čas utíkal. A zároveň nechci přestat. Je to jako droga.“ Jeho hlas mu zněl uboze a hloupě a nesnášel se
za to. Ale neměl nikoho jiného, než Ester, komu by byl schopný to říct. Ester se zvedla
z lavice, na které seděli, a přešla k prvnímu oknu. Bylo z něj vidět do parku a do tří ulic
najednou. Jackpot. „Olivere, ale život je vlastně taková droga.“ Konečky jejích prstů
tancovaly na parapetu jako po klavírních klávesách. Měla po matce krátké prsty, takže
nikdy nehrála, ale to by nikdo neuhádl. Věci jsou vždycky tak, jak vypadají, ne tak, jak
je známe. „Kde budeš trávit Vánoce?“ Chtěl změnit téma, mlčela už moc dlouho. To
nikdy není dobře. „Zajdu za mámou v návštěvních hodinách. Pak sním s babičkou tofu
s rýží, porozdávám dárky a půjdu spát.“ Její babička nikdy nedělala bramborový salát
ani nesmažila kapra – byla vegetariánka a brambory nesnášela. Ester si dala salát na
Boží hod. Všichni byli spokojení.
„Jak je mámě?“ Nikdy její matku neviděl, ale už si ji za ta léta poskládal ze slov, která
o ní Ester někdy prohodí. Nemá ráda zimu a její oblíbený nápoj je vaječný koňak, který
ale nemůže pít, protože se léčí s depresí a závislostí na alkoholu. Má trvale poškozený
mozek a není právně odpovědná za své vlastní dítě. Ester svou matku vlastně nesnášela. Nenáviděla v tom pravém smyslu slova. Ale byly si tak podobné. Tak moc – aspoň
co Ester říkala.
„Možná dobře. Moc na mě nemluví, poslední dobou schovává prášky a zhoršuje
se,“ mluvila prázdným hlasem a slova jí bral vítr, jak stála u okna. Venku to ani omylem nevypadalo na dvacátého prvního prosince. Sníh v nedohlednu, nevkusná světýlka
všude kolem. Oliver se necítil ani za mák „vánočně“. Najednou se otočila a usmála se,
tak zubatě, že to snad ani není možné. Nijak radostně, jen a pouze úsměv. Nezalesklo
se jí v očích. Oliver se i přes předešlý rozhovor musel ušklíbnout. Vydechl a prohrábl
své vlasy barvy ztrouchnivělého dřeva. Nesnášel své vlasy, ale o trochu víc nesnášel své
oči. Diagnóza zněla úplná heterochromie. Jedno oko elektricky jedovatě zelené a druhé
onyxově černé. Nesnášel je. Všichni na něj zírali, jako by nestačily růžové pihy úplně
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všude, musel mít ještě nedostatek melaninu. Jackpot na druhou.
„Vzhledem k tomu, že jsi mi předtím neodpověděl na mou otázku, budu považovat
tvou odpověď jako ano.“ Pochodovala po místnosti a Oliver spatřil, jak jí blýskají ledové oči. Už se stmívalo. Bude pět, pomyslel si, když se podíval na hodiny na zdi. Málem
na ně neviděl. A přesto nerozsvítil. Světlo by všechno zkazilo. Dobrodružství. To slovo
se drželo ve vzduchu.
„Jestli jsi můj náznak nepochopil, mile ráda ti ho vysvětlím.“ Ano, Ester byla teatrální už jako malá, ale gradovalo to do někdy neúnosné míry. Oliver to měl rád, učitelé už
tak moc ne.
„Chci si zahrát Za plotem,“ vydechla konečně, zastavila se a otočila se na něj. V jejím hlase byla slyšet pravá nefalšovaná naděje. Oliverovi po obličeji přelétlo poznání,
když si konečně rozpomněl na jejich dětskou zábavu. Dlouho to nehráli, opravdu, tak
sto let. S touhle hrou přišla Ester a nebyla to tak úplně hra, ale součást terapie její matky. Trochu si to poupravila. Takže… Co je za plotem? Všechny problémy. A tobě jde
o nadhled. Nic víc po tobě nechci, je to o důvěře. Tak mu to vždycky Ester líčila. Bože,
kde je pátá třída.
„Dobře, ale začínáš.“ Ester se zašklebila a lehla si na lavici, na které seděli. Dala mu
hlavu do klína, zavřela oči a Oliver se snažil donutit mozek trochu umrtvit jeho nervová zakončení. (Moc to nefungovalo.) Dotek pro ně nebyl cizí, vyrůstali jako bratr
a sestra, ale nechovali se tak. Jako staří manželé, říkávala Esteřina babička. Oliver se
tomu vtipu nikdy nezasmál.
,,Fajn.“ Uvelebila se jako kotě. Oliver se zamyslel nad tím, jestli by doopravdy chtěl
vědět to, co se skrývá v té inkoustové hlavě. Černé vlasy. Černá je tak krásná barva.
I když technicky není barvou.
„Co je dnes za plotem?“ zeptal se mírně.
,,Někdy, když jdu večer spát, mám strach. Jestli se totiž něčeho opravdu bojím, tak to
není smrt ani zapomnění, ale nemoc. Sama sobě jsem schopná diagnostikovat osteoporózu, bipolární poruchu nebo nováčka v mém seznamu - Fibrodysplasia Ossificans
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Progressiva.“ Oliver se nad tím slovním spojením rozkašlal. Tohle si může diagnostikovat a ještě k tomu zapamatovat jedině ona. Ester pootevřela oko a slabě se pousmála.
Samozřejmě, že nevěděl, co je to za nemoc.
,,Kostnatění měkkých tkání,“ vysvětlila.
,,A potom si připadám hloupě, protože je tak strašně nízká pravděpodobnost, že
jsem nemocná, když mi lékař říká, že jsem v pořádku. Ale co když se mnou akorát
nezabývá dostatečně, hm? A potom se cítím špatně, kvůli lidem, kteří doopravdy nemocní jsou, a já jim nemůžu pomoct a přivlastňuju si jejich nemoc. A je mi špatně.
Začne mě třeba bolet hlava a já jdu vyrabovat lékárničku. Multivitamin, vitamín C a D
a hořčík. A potom mě napadne, jestli je to D k něčemu, protože se rozpouští v tucích
a já se bojím, že mám možný nedostatek tuku kvůli hloupé hyperfunkci štítné žlázy.
A vím, že to asi není možné, ale… “
,,Přijde mi, že se moc často cítíš špatně,“ přerušil ji Oliver.
,,Víš, že je v pravidlech, že mi nemáš skákat do řeči?“ Ester zívla a dala si ruku před
pusu. Kruhy pod očima byly teď vidět mnohem víc, než ráno. Navečer je lidstvo takové
křehčí, polámanější, napadlo ho.
,,A ty víš, že Van Goghovy slunečnice tmavnou? Protože je v tom odstínu přimíchaná síra. Je náchylná k chemické degradaci. Takže tak. Další důvod k půlnočním depresím,“ poučil ji sarkasticky. Ester do něj dloubla loktem, ale na tváři si držela pokřivený
úsměv. Jak se na ni tak díval, na její bílou kůži, pihu pod obočím a tmavé řasy, zastesklo
se mu po barvách, špinavých štětcích a prstech od temper. Připomínala mu umění.
Chtěl by mít zase čas na malování. Dlouho nemaloval. Ester se otočila a zírala do tmy,
někam pryč z okna. Nedosáhla sem už ani světla pouličních lamp.
,,Za chvíli budou zavírat školu, měli bychom jít.“ Oblékli se, ovázali šály kolem krků,
seběhli schody a vyrazili ven hlavním vchodem. Když je po tvářích pohladil ledový
vzduch a do očí jim opět zakřičelo velkoměsto, Olivera trochu píchlo na hrudi. Tohle
jsou asi poslední Vánoce s Ester. Poslední pátky s Ester. Poslední rok s Ester. (Chtěl na
malbu do Prahy a ona, ať je to sebevíc nepravděpodobné, dostala roční stipendium na
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jedné univerzitě v Paříži, obor biochemie. Jazyky, smysl pro humor, vkus, hvězdy na
dlaních a biochemie. Ester.) Vyrostli.
,,Mám ráda zimu,“ řekla Ester tiše, oči přivřené v tichém požitku: „Já vím, se sněhem je krásnější. Ale jinak zima jako zima.“ Znělo to rozumně.
,,Jak jedeš domů?“
,,Veze mě děda. Ty?“ Oliver se rozhlédl kolem sebe. Byla tma, neměl tušení, v kolik
mu jede další autobus a chtěl se projít. Vyvětrat hlavu. Byl unavený: „Půjdu pěšky.“ Už
viděl, jak se Ester chystá něco říct a tak ji hned zarazil: „Ne, nechci, abyste mě brali sebou. Ale děkuju.“ Pousmál se. Ona taky. Atmosféra se trochu změnila. Už nebyli staří
kamarádi ve školní třídě, ale dva přátelé ve městě cizinců. Van Gogh a Gauguin. Ester
se rozhlížela kolem sebe, vítr jí čechral vlasy a Oliverovi se opět zastesklo. Tak. Moc.
,,Mimochodem,“ otočila se, když viděla přijíždět červenou fábii jejího dědečka, „co
bys dal dneska před plot?“ Před plot se staví jen pozitiva, neměnné klady dosavadního
života. Van Goghovy slunečnice a svařák na náměstí. Čokoláda a vanilkový pudink.
(Oliverovo oblíbené jídlo.) Usmívala se. Nádherně, krásně, doopravdicky. Byla opravdová. Jedna z mála v poslední době. Oliver ji chvíli tiše doprovázel pohledem.
,,Tebe, Ester, vždycky tebe,“ zakřičel přes ulici. Jeho hlas nebyl slyšet přes hluk města. Byl rád, jinak by to znamenalo ještě větší klišé. Nesnášel klišé. Otočila se, prudce se
rozeběhla a Oliver ani nestihl zaregistrovat, že stojí před ním, nestihl zachytit odlesk
v jejích očích, její úsměv nebo vztek, nic, když mu do ruky tiskla svůj stříbrný řetízek.
Nikdy by ho nesundala. Nikdy. Patřil jejímu otci. Nikdy by ho nesundala, to je nemyslitelné. Studený kov hřál v dlaních. Na okamžik věčnosti se ho dotkla. Jinak než kdy
jindy. Natáhla se na špičky – měli mezi sebou třicet sedm centimetrů přesně – a pošeptala mu do ucha jednoduchou větu.
,,Mám tě ráda, dokud mu ty slunečnice nezčernají a neshoří. Moc a vážně. Veselé
Vánoce. Uvidíme se na Boží hod.“ Poslední Boží hod. Vtiskla mu polibek na pěst, ve
které držel její řetízek. Oliver stál a nevěděl, co dělat, jak se tvářit, a co zatraceně s rukama, kam s očima, ale to už Ester zase seděla na sedadle spolujezdce a usmívala se na
dědu. Teatrální a impulzivní. Nesnášel Vánoce. Dal by je za plot.
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Za plotem

Natálie Tůmová
Žila jsem v jedné malé vesničce v Jihočeském kraji. Bydlela jsem s maminkou, tatínkem starší sestrou v rodinném domku. Taky jsem měla domácího mazlíčka – křečka,
který se jmenoval Bob. Vedle nás byl postavený velký modrý dům s dřevěným plotem,
ve kterém bydleli naši dobří sousedi. Jezdili jsme s nimi na výlety a pořádali grilovačky. Měla jsem je moc ráda. Měli dceru, která se jmenovala Bětka a byla v mém věku,
takže jsem si s ní pořád hrála, až se z nás staly nejlepší kamarádky. Naše nejoblíbenější
činnost byla házení si míče přes plot. Házeli jsme si pořád. Rodiče nám říkali, ať si
jdeme házet na zahradu, ale my jsme nechtěli. Bavilo nás to jenom přes plot. Byla to
pro nás překážka, kterou musíme překonat. A tak jsem začala říkat Bětce, Holka za
plotem. Bylo úterý a já přijela domů ze školy. Jako každý jiný den jsem běžela hned za
Bětkou, aby si se mnou šla hrát. Dvakrát jsem zazvonila a místo toho, aby mi otevřela
vždy veselá Bětka, mi otevřela její maminka. Přišlo mi to divné, a tak jsem se zeptala:
„Je Bětka doma?’’ Odpověděla mi: „Ano, ale teď nemá čas na hraní, musí si sbalit věci.’’
V tu chvíli mi přejel mráz po zádech. Ona si musí sbalit? To znamená, že se stěhují?
Nechtěla jsem tomu věřit, moje nejlepší kamarádka a nejlepší sousedi na celém světě
se mají stěhovat? Nic jsem neřekla a uplakaná jsem utekla domů. Zalezla jsem si pod
peřinu a hrozně jsem brečela. Napadalo mně moc otázek. S kým si teď budu hrát?
S kým budeme jezdit na výlety? Kdo si se mnou bude házet přes plot? Co když se místo
nich přistěhují zlí sousedé? No napadaly mě samé hrozné věci. Po chvilce přijeli rodiče
z práce a všimli si, že ležím pod peřinou a nehraju si s Bětkou. A proto se mě mamka
hned zeptala: „Tobě není dobře, že si nehraješ s Bětkou?’’ Okamžitě jsem na ní vykřikla:
„Holka za plotem se stěhuje! Bětka a sousedi se stěhují!’’ Podle výrazu rodičů mi bylo
jasné, že o tom taky nevěděli. Mamka tomu nechtěla věřit, a tak jim hned zavolala
a zeptala se jich. Měla jsem pravdu, stěhují se… Večer k nám přišli, aby nám všechno
vysvětlili. Všichni jsme byli smutní, ale nejsmutnější jsem byla já a Bětka. Řekli nám,
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že se stěhují kvůli tomu, že otec Bětky dostal lepší práci v Praze. A proto, aby tam mohl
pracovat, se musí přestěhovat do Prahy. Stěhovali se hned za týden, a tak jsme si s Bětkou užívali náš poslední týden. Přišel den stěhování. Ráno přijela stěhovací služba a začalo se stěhovat. My jsme jim šli taky pomoct, aby nemuseli všechno tahat sami. Nebo
spíš mamka s taťkou jim šli pomoct, protože já a Bětka jsme toho moc neunesly, a tak
jsme si užívaly poslední chvilky hraní. Po pár hodinách balení bylo všechno sbalené
a dům byl prázdný. Takhle prázdný a tichý jsem ho neznala. A teď přišlo to nejhorší,
loučení. Stáli jsme před domem, všichni smutní. Byli jsme spolu dlouho, zvykli jsme si
na sebe, a proto se nám nechtělo loučit. Hned nám řekli, že až budou mít zařízený byt,
máme k nim přijet na návštěvu. Mamka řekla: „Přijedeme co nejdřív.’’ Všichni jsme se
objímali, a když mělo přijít rozloučení s Bětkou, začala jsem brečet a ona taky. Řekla
jsem jí: „Tak ahoj, Holko za plotem. Uvidíme se brzy’’. Nasedli do auta a odjeli. Mávala
jsem, jim dokud mi nezmizelo jejich auto z dohledu. Holka za plotem je pryč, no vlastně už to není Holka za plotem. Už je to jenom Bětka. Po týdnu, co se odstěhovali, a já
byla smutná, se vedle nás přistěhovali noví sousedi. Měli velké černé auto a po zahradě
jim běhal roztomilý pejsek. Vypadali sympaticky a místo dcery měli syna. Byl hezký
a sportovní typ, líbil se mi. Při pomyšlení na něj jsem se červenala. V pátek večer za
mnou přišla mamka a řekla mi, že je pozvala na zítřejší grilovačku, abychom se lépe
poznali. Nevěděla jsem, jestli mám být ráda nebo ne, protože jsem je chtěla poznat
a hlavně toho kluka, ale zároveň jsem se bála toho, že budou namyšlení a ten jejich syn
taky. Ale nemůžu si o nich myslet špatné věci, když je ještě neznám. Docela jsem se
těšila a doufala jsem, že to budou fajn lidi.
Ráno jsem vstala a uklidila si pokoj, pomohla jsem mamce s obědem. Po obědě jsem
připravila pár věcí na grilovačku, aby bylo všechno perfektní. Sousedé přišli přesně na
čas a přinesli mamce a taťkovi víno. Byli asi tak stejně staří jako moji rodiče. Sedli si
a začali jsme se více poznávat. Řekli nám, kde pracují, proč se sem přistěhovali a kde
dříve bydleli. Pak přišla řada na mě a na jejich syna. Jmenoval se Oliver a čirou náhodou se narodil ve stejný den, měsíc a rok jako já. Naše mamky z toho byly hned nadšené
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a vymyslely, že spolu budeme slavit narozeniny, my jsme jenom kroutili očima. Naše
maminky měly stejné zájmy a vypadaly jako by se hledaly celý život. A tatínkové měli
taky jednu společnou věc a to sport. Můj taťka se dokázal bavit o sportu celé hodiny.
Byla jsem ráda, že si našel někoho, kdo je na tom stejně. Já a Oliver jsme tam celou dobu
seděli a ani nedutali. Občas jsme se na sebe koukli a to bylo všechno. Mamka si všimla,
že se spolu nebavíme a jenom tam sedíme, tak mi nenápadně řekla, ať dojdu Oliverovi
ukázat svého křečka. Nezbylo mi tedy nic jiného než jít a ukázat mu ho. Přišli jsme do
mého pokoje, kde mám křečka. Oliver najednou promluvil: „Máš hezký pokoj’’. Měl
velmi příjemný hlas. Poděkovala jsem a ukázala na křečka. Řekl: „Taky mám jednoho,
jmenuje se Archie’’. Měla jsem z toho radost, taky máme společnou věc jako naše rodiče. Sedli jsme si na postel a začali si povídat o všem možném. Já mu vyprávěla o tom,
kam chodím na školu, jaké jsou moje koníčky a co ráda dělám. On mi zase pověděl
o tom, kde bydlel a o svých kamarádech. Když mluvil o svých kamarádech, řekla jsem
si, že bych mu taky mohla povědět o Bětce. Pověděla jsem mu úplně všechno. Řekl:
„Vím, jak je těžké se loučit.’’ a objal mě. Byl to hezký pocit, takhle mě dlouho nikdo neobjal. Nechtěla jsem se ho pouštět, ale do pokoje přišla mamka a ptala se nás, kde jsme
tak dlouho. Řekla jsem: „My jsme si povídali a ztratili jsme pojem o čase’’. Mamka se
usmála a řekla: „Jsem ráda, že se seznamujete, ale už je hotové jídlo, pojďte jíst.’’ Když
jsme přišli na terasu, tak se naši rodiče smáli a vypadali spokojeně. Byla jsem ráda, že
je tady zase někdo, se kterým si budeme užívat plno zábavy, někdo jako naši bývalí
sousedé. Chvilkama jsem si říkala, že jsou ti noví sousedé možná i lepší… Dojedli jsme
výborné maso, které griloval můj taťka, a všichni jsme měli plná břicha. Oliver se mě
najednou zeptal: „Nejdeme si házet přes plot?’’ Udiveně jsem se na něj podívala, protože mě překvapilo, že si pamatuje zrovna tohle. Radostně jsem řekla: „Ano, pojďme.“
Došla jsem domů pro míč, se kterým jsem si hrála s Bětkou. Mezitím Oliver došel k
nim na zahradu a začali jsme si házet. Byla to sranda. Každý den jsem za ním po škole
běžela, abychom si šli házet. Občas už na mě čekal před domem. Ale dělali jsme i jiné
věci než jenom házení, jezdili jsme na kole, hráli fotbal, protože ten měl hrozně rád
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a taky jsme seznamovali naše křečky. Z Boba a z Archieho se stali nejlepší kamarádi,
tak jako z nás dvou. Trávili jsme spolu hodně času. Zase to bylo jako dřív. No vlastně
nebylo, místo holky jsem si hrála s klukem. Bylo to jiné, lepší než s Bětkou. Už to nebyla Holka za plotem, ale Kluk za plotem.
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Velká změna
Helena Fojtíková

Uršula seděla v pokojíčku. Úkoly měla hotové, a tak si četla. Lukáš, její dvojče, dodělával úlohu z matematiky a bědoval. Měl stále pocit, že je v páté třídě mnoho úkolů.
Bylo horko, blížily se prázdniny a přes otevřené okno k nim doléhal hluk berlínských
ulic. Uršula si vlastně nečetla, ale snila. Maminka s tátou je vezmou k moři. Tam bude
krásně. Modrá hladina se bude třpytit v oranžovém zapadajícím slunci, které bude
tolik hřát. Písek bude horký a budou moct stavět hrad. Uděláme určitě příkop, a když
přijde příliv, nezaplaví hrad, ale voda poteče okolo hradu. Určitě pojedeme i do Krušných hor, kde jsou nádherné lesy. Stromy mají temně zelenou barvu. Uršula moc ráda
hledá houby, má ráda hlavně hříbky. Mají nádherně hnědý klobouček a bílou nožku,
která se v mechu nedá přehlédnout. Uršula by si přála uvidět lišku, její oranžovou srst
a bílý ocas. Liška je její oblíbené zvíře. Už jen pár dní a prázdniny jsou tu. Uršula, Lukáš a jejich rodiče bydlí ve středu Berlína. Žijí tu už dva roky. Dříve bydleli s babičkou
a dědou v západní části Berlína. Tam také začali chodit do školy. Po škole chodí pravidelně k babičce a dědovi na oběd. Později odpoledne jedou s tatínkem domů. Jejich
nový dům se jim moc líbí. Má hodně oken a velké tmavě hnědé dveře s mosaznou
klikou. V každém patře jsou dva až tři byty. …Uršula se probudila hodně brzy. Nejprve
se zamyslela a po chvilce vzala do ruky knížku Malé ženy a začala číst. Byl nádherný
den prázdnin. Uršula si vskutku užívala, že již třetí týden nemusí chodit do školy. Jak
je krásné mít volno a být volný jako pták. Sluníčko svítilo a modrožlutá sýkorka s kosem, který si vzal černý frak, seděli ve větvích stromu před domem. Nepřečetla ani dvě
stránky, když se probudil Luk, začal jí stahovat peřinu a křičet: „Vstávej, vstávej a pojď
si zahrát šachy!“ Jak rád je hrál a jak dobrý v nich byl. Hra začala. Uršula vždy začíná,
protože Luk má rád tmavé figurky. Pohnula pěšákem. Luk to udělal po ní. Následoval
další tah pěšákem, Luk pořád podle ní zrcadlovou technikou. Hráli asi dvacet minut,
když tu Uršula postavila věž do správné polohy a byl šach – mat. Uršula pociťovala
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radost. Už dlouho se jí nepovedlo Luka porazit. O prázdninách děti často doma hospodařily samy. Také dnes musely jít koupit čerstvé pečivo a sádlo. Sádlo se prodávalo
o dvě ulice dál od nich v malém obchůdku s masem a uzeninami. Prodavač pan Druon dětem vždy zlepšil náladu tím, že k sádlu přidal také vtip nebo se alespoň pořádně
zasmál. Žádné takové malé hi hi hi, ale pořádný huronský smích. …Ozval se zvukový
signál a z rádia se linul hlas hlasatelky: „Dnes je třináctého srpna, půl deváté ráno.“
Jenže hlas hlasatelky děti téměř neslyšely. Venku byl obrovský hluk. Luk se na Uršulu úzkostlivě podíval. Vykoukli z okna, aby zjistili, co se děje. Vypadalo to na novou
stavbu v těsné blízkosti jejich domu. Luk si myslí, že je to nový dům a těší se na nové
sousedy. Uršula se zdá, že to dům nebude. Všude je hodně vojáků v uniformách, kteří
na sebe pokřikují a natahují ostnatý drát. Děti dostaly strach a běžely do obýváku za
rodiči. Chtěly se zeptat, co se děje. Rodiče seděli u stolu a poslouchali rádio. Tatínek
najednou řekl: „Právě jsme se ocitli v nepříjemné situaci. Za prvé, mám padáka z práce a za druhé, vy se nebudete moc vrátit do vaší školy a navštěvovat babičku s dědou.
Vojáci staví dlouhou zeď, která má rozdělovat východní a západní Berlín.“ Děti moc
nerozuměly tomu, co tatínek říká. Vrátily se k oknu a uviděly, jak vojáci lezou po jejich
domě a zatloukají do oken desky, aby nikdo neviděl zakázaným směrem. Zdálo se, že
jejich milovaný dům je součástí té hrozné zdi. …Život Uršuly a Luka se hodně změnil.
Stále chodili do uzenářství za panem Druonem, ale ten už k sádlu nepřidal ani malý
vtip. Jak dlouho už vlastně neslyšeli jeho huronský smích? …NAVŽDY ZAVŘENO!!!
Děti nápis na uzenářství nechápaly. Později doma zaslechly maminku, jak špitá tatínkovi, že pan Druon, přelezl zeď a podařilo se mu utéct do Západního Berlína. Uršule
tekly slzy. Schovala hlavu pod polštář a snila. Byla noc, obloha zatažená, pršelo. Uršula
měla na zádech malý batůžek a v něm baterku, čokoládu, Bibli a fotografii celé rodiny.
Naposledy se rozhlédla po bytě a potichounku vyrazila. Šla co nejtišeji ulicí ve stínu
domů, až došla ke kanálu. Uršula zkusila nadzvednout víko kanálu. Nešlo to. Našla
klacek. Klackem nadzvedla víko kanálu a seskočila dolů. Rozběhla se stokou, kde to
pořádně zapáchalo. Uslyšela tichounký šramot. Myš. Najednou se za ní ozvalo: „Máme
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tě, nezbednice, už nám neutečeš.“ Uršula přidala do kroku, ale nohy jí podkluzovaly
na blátě. Pronásledovatel se stále přibližoval, až ji chytil za rameno. Chtěla vykřiknout,
ale hlas jí selhal. Neznámý ji držel pevně a nechtěl ji pustit. …Crrrr! Zazvonil zvonek
a ohlásil konec vyučování. Děti vyšly ze školy. Uršula si vzpomněla, jak dříve po škole
chodila s Lukem k babičce. Tam byl vždy připraven teplý oběd. Ale teď chodí do jiné
školy a babička s dědou jsou sice poměrně blízko, ale za velkou zdí a tam se nesmí. A
tak jdou domů, nikdo je tam nečeká a musí si sami přihřát oběd, který jim maminka
připravila včera večer. Uršula si také vzpomněla na svůj děsivý sen, který se jí zdává. Ve
svém snu znovu a znovu utíká kanálem. Uršula už pochopila, že život ve Východním
Berlíně nebude jednoduchý.
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Mozaika

Alena Koutecká
Každý je nějaký. Každý z nás se od ostatních liší. Všichni jsme neobyčejní. A rozdílů
mezi námi je spousta. Někdo má rád kočky, někdo zas ptactvo, jiný auta. Každá mysl
je jiná. Každá je dílkem v mozaice. Každý dílek je jiný. Každý má jinou barvu, jiný tvar,
jinou strukturu. Ale jen všechny dohromady dávají obraz světa.
Já se ale liším víc než ostatní. Nikdo mě nechápe. Otočím se. Za mnou stojí Jon.
Dívám se do jeho zlatozelených očí. No, nejsem úplně sama. A určitě nejsme jen dva.
Ale já a Jon vidíme svět jinak.
Lidé pořád koukají do obrazovek telefonů, počítačů a tabletů. Úplně přitom zapomínají na to, jaký je svět doopravdy. Žijí více ve světě her a aplikací než v tom skutečném. Co třeba bělásek. Zeptejte se na něj člověka, který žije ve světě mobilů. Ten vám
řekne, že je to motýl, možná to, že se jeho housenky živí mimo jiné i zelím. Ale to je vše.
Ti, kteří se ještě aspoň všímají svého okolí, vám řeknou to, co se učili v biologii. Kdo se
ale podívá na motýla zblízka, kdo o něm přemýšlí jako o kousku duhy, o kousku nebe?
Téměř nikdo. Kdo přemýšlí o tom, jak je motýl úžasný, když dokáže projít všemi překážkami, které na něj v okolním světě čekají? Koho ohromí ta lehkost a elegance jeho
pohybů? Na to, že malý neposeda má už většinu života za sebou, a že už mu zbývá jen
pár dní života, si nikdo nevzpomene. A co teprve jeho barvy. Víc než černou a bílou na
něm uvidí málokdo. Přitom je tu tolik odstínů zelené, žluté, šedé… A to je to jen obyčejný bělásek. Zvláštní na tom je, že já ty detaily také dřív neviděla. Naučila jsem se je
vidět. Možná není ještě pro ostatní pozdě. Stačí jen chtít. V každém případě, naše třída
si myslela, že je Jon divný. No, teď si to její zbytek myslí i o mně.
S Jonem jsem se spřátelila poněkud zvláštní cestou. Jednou, když jsem šla ze školy,
jsme se s Jonem srazili ve dveřích šatny. Omylem Jsem zavadila o zip jeho tašky. Ta se
rozepnula a sešity se rozletěly po podlaze. Pomohla jsem mu je posbírat. Pak jsme si
popřáli hezký zbytek dne a Jon odešel. Já se šla obléct. Když jsem se obouvala, všimla
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jsem si předmětu, který ležel pod lavičkou. Vypadal jako menší knížka vázaná v červené kůži. Zvedla jsem ji v domnění, že se jedná o některou z Jonových učebnic. Kůže na
knížce příjemně hřála. Řekla jsem si, že mu ji zítra vrátím a hodila jsem si ji do tašky.
Když jsem přišla domů, vyndala jsem knížečku ven na stůl a zvědavě jsem do ní nakoukla. Nebyla to učebnice ani knížka. Byl to deník. Věděla jsem, že bych to asi neměla
dělat, ale zalistovala jsem stranami. A pak jsem začala číst.
28. čtvrtek – To byl zas den. Zdeněk a jeho parta se mi celou školu o přestávkách
posmívali, protože jsem všechen čas před první hodinou strávil pozorováním holubů.
Nechápu, co proti nim mají. Vždyť na holubech není nic špatného. A je to rozhodně
lepší zábava než hraní her na mobilech. Holubi jsou mnohem elegantnější.
29. pátek – Tak už je zas konec školního týdne. Dnes bylo už docela teplo. Jel jsem
se projet na kole do lesa. V lese je teď všechno v plném květu. Vzduch je plný vůní, ze
zpěvu ptáků zaléhají uši a všude něco leze, bzučí, píská, ševelí… Spousta tvorů má už
mladé. Když jsem se za šera vracel, přes cestu mi dokonce přeběhla rodinka bodlináčků. Malí ježečci trošku připomínali jehelníčky. Zmizeli ale v křoví, jakmile si mě všimli.
Lesem se táhl bílý koberec sasanek. Když jsem dojel k potoku, všiml jsem si, že břehy
jsou lemovány otisky kopyt zvěře, která sem chodí pít. Jsem rád, že hráz, kterou jsem
tu postavil, splňuje svůj účel. Minulý rok byl totiž potůček kalný a zvířata z něj nepila.
Tekl totiž tak rychle, že kal nestíhal klesnout ke dnu. Postavil jsem tedy během dvou
týdnů hráz, aby se kal měl kde usadit. Tak vznikla na potoce čistší tůňka a lesní obyvatelé teď už mají kde se napít. Je to krásné místo. Určitě se tam brzy zas vypravím.
31. neděle – Dnes se nic zajímavého nestalo, proto budu radši psát o včerejšku. Byl
jsem zas na kole. Tentokrát jsem vyrazil podle řeky. Asi půl hodiny cesty proti proudu
je lesík, na jehož okraji leží velká rákosem zarostlá tůň. Na jejím kraji stojí jednoduchá
dřevěná budka beze stěn. Je z ní krásný výhled na hladinu. Je tam plno ptáků, jak těch,
co žijí na jezerech a u stojatých vod, tak těch žijících kolem proudů, neboť je blízko u
řeky. Já jel poslouchat slavíky. Není nic hezčího než pozorování zapadajícího slunce
na vodní hladině za zpěvu slavíků. Zůstal jsem až do tmy. Když jsem dojel domů, bylo
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pozdě a já šel rovnou spát. Neměl jsem si čas nic zapsat.
Červen 1. pondělí – Dnes málem došlo ke katastrofě. Mám malou místnost v prvním patře našeho domu. Když jsem šel k sobě do pokoje, zakopl jsem a deník mi upadl.
Naneštěstí se ho zmocnil můj starší bratr Billy, který se k němu pokoušel už nějaký
čas dostat. Chvíli jsme se o něj tahali, ale pak nám deník přepadl přes zábradlí a spadl
zavřený dolů pod schody. Dříve než se k němu ale Billy stihl dostat, vyšla z kuchyně
máma a deník zachránila. Když mi ho vrátila, našel jsem si v pokoji skvělou skrýš.
Schoval jsem ho pod vrstvu ponožek do skříně. Tam ho Billy určitě hledat nebude…
Dál už byly jen prázdné listy. Podívala jsem se do kalendáře. Bylo 2. června. Byl už
večer, tak jsem deník uklidila do aktovky a šla jsem spát. Nemohla jsem dlouho usnout.
Najednou jsem o Jonovi přemýšlela jinak. Nemůžete si prostě myslet, že je divný o někom, kdo dokáže tak hezky psát o přírodě.
Nazítří jsem Jonovi deník nepozorovaně vrátila do aktovky. Stál zrovna u okna a pozoroval střechy domů. Přišla jsem za ním a zeptala se, co pozoruje. Ukázal na střechu
protějšího domu. Na jejím kraji seděl asi jako holub velký pták. Jon mi vysvětlil, že je
to sokol, který využívá vysokého domu jako dobrého místa, ze kterého může vyhlížet
kořist. Překvapeně jsem zjistila, že mě to docela zajímá. A tak jsem si s Jonem povídala
stále častěji a častěji. Teď už mu rozumím víc než komukoli jinému a jsou z nás výborní
přátelé. Sice jsem kvůli přátelství s Jonem ztratila zbytek kamarádů, ale nevadí mi to.
Každý je prostě jiný a já s Jonem jsme ta část mozaiky, která mezi ostatní nezapadá, ale
bez které by obraz nebyl nikdy hotový.
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Genius loci

Lucie Procházková
Zpoza velkého kamene vykoukl drobný obličejík. Střapatá blonďatá hlava malého
klučíka opatrně nakoukla za menhir, aby obhlédla terén. Rozprostírala se zde široká
travnatá pláň a byla celá pokrytá dokola rozestavěnými nahrubo opracovanými kameny. Za ní šumělo zdánlivě nekonečné moře. Vzduch byl prosycený mořskou solí a byl
naplněn ostrým křikem racků. Felixovi se tu velmi líbilo. Lehký, ale zato studený vítr
mu foukal do tváře a pročesával mu vlasy jako hřebenem. Zhluboka se nadechl vůně
moře a přistoupil na samý okraj útesu. Sledoval, jak vánek vytváří na hladině moře
drobné vlnky. Znenadání racci utichli a několik vteřin poté se zvedl prudký vítr. Felixe
poněkud zaskočila jeho síla a lehce se zakymácel. Zároveň vítr popohnal vodu natolik,
že zvedla velkou vlnu, jejíž kapky dopadly až na Felixovu dychtivě nastavenou tvář. Na
chlapci vůbec poprvé spočinula mořská voda. Dosud nikdy u moře nebyl a dříve ho
viděl pouze na obrázcích v učebnicích a knížkách. Po několika minutách vytrvalého
zírání na tu modrou plochu se zřejmě dostatečně nabažil, protože se odvrátil a pohlédl
znovu na kameny. Pomalu k nim došel a malýma ručkama začal zkoumat nejbližší
z nich. Přejížděl prsty po jeho hrbolatém povrchu. Vyzařovala z nich zvláštní aura,
kterou ten chlapec nepochybně cítil. Něčím ho velmi přitahovaly. Snad to bylo tím
tajemným původem, který lidstvu stále nebyl známý. Zrovna se chystal přejít k dalšímu menhiru, ale strnul uprostřed kroku. Z dáli k němu totiž dolehl hlas jeho matky
volající ho jménem. „Už běžím!“ zvolal a pohlédl vzhůru k nejvyššímu z menhirů. „Já
zase přijdu,“ zašeptal ke kameni a poté odspěchal za matkou. Další den se Felix při
ničem nedokázal kloudně soustředit – v mysli pořád zavítával na ono místo a myslel
na to, jak se tam zase vrátí. „Mami, můžu se jít zase dneska podívat na moře?“ zeptal se při obědě. Jeho matka souhlasně přikývla a chlapec se rozzářil. O necelé dvě
hodiny později stál opět před vyskládanými kameny. Dnes svítilo slunce a jeho paprsky kloučka příjemně šimraly na tváři. Přistoupil k největšímu kamennému obrovi
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a sedl si pod něj. Díval se, jak mořské vlny narážejí do útesů, jak se o ně rozbíjejí
a všude kolem létají slané kapky. Sledoval, jak se tráva vlní podle větru a stále více si
uvědomoval, že sem patří. Toto místo bylo jenom jeho, byla to čistá příroda a krása
a zbavovala od městského ruchu, na který byl jinak tolik zvyklý. V duchu si řekl, že si
kus tohoto místa domů přiveze, aby na něj měl památku. Zavřel oči a uvolněně naslouchal šumění moře, mávání křídel racků a bzučení hmyzu. Nevěděl, jak dlouho tam seděl, ale když opět otevřel oči, zjistil, že už se začalo smrákat. Poděšeně vyskočil na nohy
a utíkal do penzionu, kde byl s rodiči ubytován. Ve svém spěchu zapomněl na slib, který si dal a nevzal si na památku ani kamínek. Obával se, že pokud přijde takhle pozdě,
maminka mu další den už nepovolí, aby se tam vydal sám. Naštěstí se tak však nestalo.
Když po čtvrt hodině vytrvalého běhu prudce zabrzdil před dveřmi penzionu, v boku
ho bolestivě píchalo. Maminka mu s úsměvem otevřela a pustila ho dál. Několik dnů
uplynulo a den odjezdu se neodvratně blížil. Věděl, že má poslední možnost se na svoje
místo vypravit. Oblékl se, rychle posnídal a už dychtivě kráčel po pěšině k cíli. Konečně
stanul před obřími kameny a zahleděl se do moře. Slunce, které zatím jen chabě zářilo,
způsobovalo, že se na moři tvořily třpytivé odlesky a trochu ho oslňovaly. Felix na tu
nádheru několik chvil fascinovaně hleděl. Málem by kvůli tomu zapomněl, proč sem
přišel. Začal očima bloumat po trávou zarostlé zemi a hledal nějaký pěkný kamínek.
Popošel k jednomu z menhirů a sehnul se, aby zem prozkoumal víc zblízka. Najednou
spatřil, co hledal; na zemi ležel malý černý oblázek a ve slunečním světle slabě zářil.
Felix se sehnul a sebral ho. Pozorně se na něj zahleděl a po chvíli si ho strčil do kapsy.
Pak se naposledy obrátil k moři. Když uviděl, jak na něj pomrkávají světélka, jež se
odrážela od vodní hladiny, nedalo mu to a popošel na okraj útesu. Tam si sedl a nohy
spustil dolů. Sluníčko hezky hřálo a navzdory tomu, že se pouze před několika málo
hodinami probudil, cítil, jak mu oční víčka klesají. Šum moře mu připadal čím dál tím
vzdálenější. „Felixi!“ to už na mě nejspíš volá maminka, pomyslel si. Otevřel oči, s překvapením zamrkal a snažil se něco rozpoznat ve tmě, která najednou na útesu zavládla.
Byl lehce dezorientovaný, a tak se zaposlouchal do mořského šumění. Šum, který mu
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zněl v uších, už ale vůbec nevypadal jako mořský. Byl utlumenější a doprovázely jej
uspěchané kroky, troubení aut a mluvení davu lidí. Najednou si uvědomil, že jíž nesedí
opřený o monumentální kámen, ale o rovnou chladnou zeď. Mysl jako by se mu opět
zapnula a jemu rázem vše došlo. Nacházel se v prosté malé místnosti s jediným oknem,
přes které byla zatažena roleta. Této místnosti tady v dětském domově, který byl tak
nelogicky umístěn na hlavní třídě, přezdívali samotka. Pro Felixe byla tato místnost
tím nejsvětlejším bodem v temném a pochmurném dětském domově, kam ho rodiče
uložili, sotva se narodil. Vždy se do této nejklidnější místnosti zavíral, když ho přepadl
smutek nebo stav, který vychovatelky nazývaly záchvat truchlivosti. Opřel se hlavou
o chladnou zeď, opět zavřel oči a snažil se vybavit si co nejvíce podrobností z toho výletu, kam v mysli před malou chvílí zavítal. Na tomto místě nebyl v mysli poprvé, ale
pokaždé když tam zavítal, objevil něco zcela nového, čeho si předtím nikdy nevšiml.
„Felixi!“ hlas vychovatelky byl nyní slyšet mnohem blíž. Felix s povzdechem otevřel
oči, odevzdaně si stoupl a čekal na příchod vychovatelky. Pocítil neuvěřitelně silnou
touhu někam se před ní schovat, zalézt tam, kde ho nikdo nebude rušit a kde může
v klidu utéct zpět na útes u moře. Někdy si v dětském domově připadal jako v kleci.
Upřímně se těšil na to, až mu konečně bude patnáct a bude smět z toho pochmurného
místa uniknout. Chystal se vyhledat místo, které se mu vytrvale ukazovalo v mysli jako
nějaké znamení, aby konečně mohl objevit sebe sama. Zjistit, kdo doopravdy je. Dveře
se rozletěly dokořán a v prudkém světle, které chlapce na chvíli oslnilo, se zřetelně rýsovala vysoká postava vychovatelky. Felix odevzdaně sklopil pohled k zemi a vyšel za
ní. Věděl, že se na to kouzelné místo ještě dlouho nepodívá, ale než ten čas přijde, bude
v kapse černý lesklý kamínek neustále nosit.
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Plot

Gabriela Cejpková
Jen plot mě dělil od normálního života. Všechno jsem měla, ale jedno ne. Svobodu.
Člověk by si myslel, že svoboda není zas tak důležitá, ale jak se říká, teprve když o něco
přijdeš, začneš si toho doopravdy vážit. Bydlela jsem na vesnici s mými rodiči. Žili jsme
v malém domečku se zahrádkou. Byla jsem normální holka, měla jsem kamarádky, se
kterými jsem si hrála. Byl to krásný život, dokud… Rodiče odcestovali. Já jsem byla
ještě malá, a tak jsem nemohla jet s nimi. Chvíli jsem bydlela se svými prarodiči a pak,
když se rodiče vrátili… měli spoustu peněz, koupili nový obrovský dům, a my jsme
se přestěhovali. Musela jsem opustit všechny kamarádky. Všechny, koho jsem měla
ráda, jsem nechala v té malé vesničce u lesa. Z nového domu jsem byla nejdřív úplně
nadšená. Byla tam obrovská zahrada s bazénem, krásnými květinami a stromy. Uvnitř
domu bylo hrozně moc pokojů – jeden můj, další pro mé rodiče, také obývací pokoj
a ostatní byly pro hosty. A to nejlepší – knihovna! Největší knihovna, jakou jsem kdy
viděla. Byly tam snad úplně všechny knihy, co existovaly. Byl to takový malý moderní
zámek. Mé představy byly takové, že si sem budu zvát své kamarádky z vesnice. Ale
nic takového. Kamarádky byly ode mě hrozně daleko na to, abychom se mohly vídat.
Když jsem rodiče poprosila, jestli bychom je nemohli navštívit, souhlasili. Ale jak je
známo, lidé soudí lidi podle vzhledu. Když jsem přijela do vesnice v krásných žlutých
šatech, jako by mě nikdo ve vesnici nepoznával. Tak jsme jeli zpátky domů a já byla
smutnější a smutnější. Rodiče mi sehnali soukromého učitele, takže jsem nechodila
ani do školy. Všechen čas jsem trávila doma. Sama. Kdybychom neměli tak velkou
knihovnu, asi bych se unudila k smrti. Když jsem to říkala rodičům, odpověděli mi:
„V tomto domě je zábavy dost! Podívej se třeba na nějaký film!“ nebo „Tady se přece
nemůžeš nudit! Můžeš se jít vykoupat do bazénu!“ Takže, nechyběla mi jen svoboda,
ale i přátelé. Jediný kamarád, kterého jsem měla, byl můj pes Barry. Má jediná útěcha.
Stála jsem u plotu a dívala se, jak si normální děti z města hrají před naším domem.
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U nohou mi zaštěkal Barry. „Já chci jít taky ven, Barry, ale nemůžeme. Za chvilku mi
začíná angličtina,“ řekla jsem a Barry svěsil ocásek. Zvláštní. Jako by mi rozuměl. Podrbala jsem ho za ušima. „Tak pojď,“ vydali jsme se směrem k domu, „musíme dovnitř,
Barry!“
„Slečno, jdete zase pozdě!“ vynadal mi učitel. „Omlouvám se, pane učiteli, ale jsou
to jen dvě minuty!“ řekla jsem a posadila jsem se. „I dvě minuty jsou zpoždění, slečno,
a teď začneme znovu a anglicky. Angličtina mě docela baví, ale lepší je hrát si s Barrym.
Anebo s kamarádkami. Jenže já tu žádné nemám. Už asi dva týdny samu sebe přemlouvám. Přemlouvám se, protože se chci mamky zeptat, jestli s ní jednou nemůžu jít do
města. Vždy, když se k tomu odhodlám, nakonec řeknu něco jiného. Dnes u oběda to
bylo stejné. Ach jo. Proč se tak bojím? S rodiči se totiž vidím jen u jídla, protože jsou
jinak pořád pryč. Taťka celý den pracuje a mamka pořád něco zařizuje. Na svoji dceru
nemají čas. Možná i proto se cítím tak sama. Dnes u večeře se konečně zeptám a zítra půjdu s mamkou do města. Cítím to v kostech. Jestli ještě jeden den strávím sama
v tomhle domě, asi se zblázním. Když přišla doba večeře, byla jsem hrozně nervózní,
ale cítila jsem odhodlanost jako ještě nikdy. Dnes večer se zeptám! K večeři se vždy
scházíme o půl sedmé a já vždy přijdu aspoň o trochu později. Tentokrát jsem ale přišla
o pět minut dřív, což mě samotnou překvapilo. „Ahoj mami, ahoj tati, jaký jste dnes
měli den?“ zeptala jsem se, když jsme se všichni usadili. „Ahoj zlato, já jsem měl takový
normální pracovní den,“ odpověděl táta a u toho si krájel klobásu. Asi takhle vypadá
naše konverzace u večeře. Mamka pak řekne něco v podobném smyslu a všichni mlčky
jíme. Dnes jsem to ale hodlala porušit. Už jsem byla rozhodnutá. „Mami?“ Ne, já to
zase nezvládnu. Vážně to nezvládnu! „Ano, holčičko?“ Dlouho jsem mlčela. Nakonec
ze mě vypadlo: „Mohli bychom mít zítra na oběd rajskou?“ Ach jo, zase jsem to zpackala. Tak zítra u snídaně. Prostě to tu už nevydržím! „Ale jistě, miláčku, proč ne?“ řekla
na to mamka. Zbytek večeře jsme seděli mlčky. Po večeři jsem ještě přečetla pár stránek. U čtení se mi zavírala víčka a za chvíli jsem usnula. S leknutím jsem se probudila.
Někdo spustil poplach. Běžela jsem do pokoje, kde spali rodiče. Už byli vzhůru. „Pojď,
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ty naše holčičko! Začalo hořet!“ vykřikla máma, za jednu ruku chytla tátu a za druhou
mě. Utíkali jsme ven na zahradu a pak za plot. Za ten plot, který byl pro mě jako mříže
od vězení. Stáli jsme před domem a dívali se, jak dům hoří. Rodiče vypadali vyděšeně.
Já vlastně nevím, jak jsem se cítila. Bylo to pro mě jako vězení, ale… Barry! Jak jsem
na něj mohla zapomenout? „Barry, kde jsi!?“ zavolala jsem. Ze zahrady jsem uslyšela
psí štěkot. „Barry!“ rozběhla jsem se za ním. Barry mi běžel naproti. „Pojď sem, kamaráde!“ chytla jsem ho do náručí a utíkala jsem zpátky za rodiči. Požár se mezitím
rozšířil skoro po celé zahradě. Nezbývalo mi, než přelézt plot v části zahrady, kde ještě
nehořelo. „Barry, přeskoč ten plot!“ rozkázala jsem svému pejskovi. Barry pochopil
a skočil. Já jsem lezla za ním. Vyhoupla jsem se na plot a chystala jsem se přehodit
jednu nohu, ale převážila jsem se. Pak už si pamatuji jen ostrou bolest v hlavě a tmu.
Probudila jsem se v nemocnici. U mé postele seděli mí rodiče a bedlivě mě sledovali. Když jsem se probrala, oba po dlouhé době vykřikli mé jméno. „Lucy! Moc jsme se
o tebe báli! Bolí tě ještě hlava?“
„Ne, ale kde je Barry? A co se stalo s naším domem?“
„Barry je v pořádku a dům…“ dlouhá odmlka, kterou udělal táta ve své odpovědi,
mi napověděla, co se stalo. Ale já to potřebovala vědět jistě. „Dům celý shořel?“ zeptala
jsem se. Mamka si smutně povzdechla. „Než přijeli hasiči, hořela už celá zahrada. Naštěstí se oheň nerozšířil na nic jiného.“
„A přestěhujeme se teď zpátky do našeho domečku ve vesnici?“ Rodiče se na sebe
překvapeně podívali. „My jsme si říkali, že bychom koupili zase nějaký velký dům,
když nám dala pojišťovna peníze,“ odpověděl táta. „No, víte, já jsem byla mnohem
šťastnější v té vesnici než v tomto obrovském domě.“
„A proč jsi nám to neřekla?“ zeptala se maminka a s tátou si vyměnila za ten den už
druhý překvapený pohled. „Já vám to říkala, ale vy jste mě vůbec neposlouchali,“ řekla
jsem na to. Mamka s taťkou mě objali a slíbili, že už navždy budeme bydlet ve vesničce
u lesa. Ale pár výhod to přestěhování přece jen mělo. Od té doby jsem si víc začala vážit
přátelství a svobody.
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Hra se slovy

Kapitulace
Markéta Srbová

Vzdávám se písní
Vzdávám se lásky
Vzdávám se hmatu
Vzdávám se sedmikrásky
Vzdávám se nadějí
Vzdávám se kávy
Vzdávám se pondělí
Vzdávám se slávy
Vzdávám se měsíce
Vzdávám se nebe
A co je hlavnější
Vzdávám se tebe
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Hry (pol)nočné (pol)ročné
Markus Štofko

Raz plný účet
inokedy v drobných musím rátať
súčet
plný čet
prázdny banket

Spal hore
Nespal
Dúfam
raz sa prebudím
Dole

Neviem
víťazom som
poskokom
otrokom
svojím snom
hviezdnym kráľom
Raz hore
zas dole
niečo ako kolotoče
na mesiaci nohy bosé
očistené v blate
Končím
svätú púť otázok
nezodpovedaný prúd
cesta zákrut
raz hore
zas dole
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Laura Novotná

Slaná

Sl.
Lana
slaná
radosť čistý
smútok hra na city
tichý útok vody tajné
zvuky pádu schované
do vreckovky
ufúľané
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Lunapark

Lunapark

Renata Kozlová
Asi každé dítě by chtělo někdy navštívit nějaký zábavní park. I já jsem po tom jako
malá toužila, obzvlášť potom, co se tím ve škole chlubila jedna spolužačka. Vyprávěla
o tom, jak byla s rodiči v Disneylandu, jak to tam bylo nádherný, jaké všechny atrakce
navštívila a že si to tam moc užila. Strašně jsem jí záviděla a ještě víc jsem chtěla zažít
ten úžasný Disneyland. Doma jsem rodiče hrozně dlouho přemlouvala, aby mě tam
taky vzali, ale oni mi řekli, že tam, kam bych chtěla, mě určitě nevezmou. Nechápala
jsem proč, proč mi nechtějí dopřát takový krásný zážitek?! Proč jsou na mě takoví zlí?
Zkoušela jsem je přemlouvat znovu a znovu, brečela jsem, nadávala jsem, dokonce
jsem začala dělat domácí práce, i takové, které jsem dělat nemusela, ale oni byli neoblomní. Nakonec jsem to vzdala a ubrečeným hlasem jsem řekla: „Jste ti nejhorší rodiče
na světě! Už s vámi nikdy nepromluvím!“ Myslela jsem si, že by pod touto výhružkou
mohli změnit názor, ale spletla jsem se. Mamka mi řekla jenom: „Jak chceš, ale potom
nepočítej s tou panenkou, co jsi chtěla.“ To mě trošičku rozhodilo, protože po té panence už dlouho toužím, avšak po pár sekundách jsem skoro až zařvala: „Tohle je vydírání!“ a naštvaně jsem odešla do svého pokoje. Vyndala jsem svůj oblíbený batůžek, dala
jsem do něj dvě trika, dvoje kalhoty, spodní prádlo, pyžamo, kartáček na zuby, hřeben
a nejoblíbenějšího plyšáka. To by mi mělo stačit. Rozhodla jsem se totiž, že příštích pár
dní budu bydlet u babičky. Babička bydlí hned naproti nám, takže asi za pět minut už
jsem seděla babičce na klíně a stěžovala jsem si, jak je život nespravedlivý a že mě nikdo
nemá rád. Babička mě chvilku utěšovala a pak mi začala vysvětlovat, že i bez návštěvy
lunaparku se dá žít. Já jsem si to nemyslela, ale s babičkou jsem se nechtěla hádat, tak
jsem změnila téma: „A babi, taky jsi ráda, že už začaly prázdniny?“ Před dvěma dny
jsme totiž dostali vysvědčení a teď nás čekají dva měsíce volna. A ona na to: „Já už mám
prázdniny pořád.“ Protože už je tři roky v důchodu. A tak jsme si povídaly o tom, co
spolu o prázdninách podnikneme. Večer mě babička uložila k sobě do postele a já jsem
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potom ještě zaslechla, jak telefonuje s maminkou a vysvětluje jí, že dneska přespím
u ní. Tu noc se mi o Disneylandu dokonce zdálo, bylo to krásné. Byla jsem na horské
dráze, na obřím ruském kole a na mnoho dalších atrakcích. Tak strašně moc jsem se
bavila, že jsem se nechtěla nikdy probudit. A když jsem ráno otevřela oči, tak jsem si
chvíli myslela, že jsem tam opravdu byla. Pak mi ale došlo, proč spím tady u babičky
a cítila jsem se strašně. Hlavně kvůli té hádce s rodiči, protože je mám oba moc ráda
a nechci se s nimi hádat. Vůbec se mi nechtělo z postele, jelikož mě za dveřmi ložnice
čekalo spoustu věcí, které musím dát do pořádku. V půl desáté už mě babička volala na
snídani. „No, dobré ráno! Už jsem si myslela, že tě ta postel v noci snědla.“ zavtipkovala. „Dobré ráno,“ odpověděla jsem jí na pozdrav, „myslíš, že se na mě rodiče zlobí?“
„Včera jsi jim utekla z domu, asi se budou zlobit,“ konstatovala. „A myslíš, že mě budou
chtít zpátky?“ zněla moje další otázka. „To určitě ano“ zasmála se babička. „Mě strašně
mrzí, že jsem se s nimi pohádala, ale já opravdu strašně chci do lunaparku.“ řekla jsem
s očima upřenýma do stolu. Styděla jsem se. „Já vím,“ začala „ale zkus je taky pochopit.
Disneyland není nejblíž a taky by to stálo fůru peněz. Ještě si o tom spolu promluvte.“
„Dobře. A nemohla bys jít domů se mnou?“ poprosila jsem. „To víš, že s tebou půjdu, ale teď už jez, ať máš sílu,“ pohladila mě po vlasech a odešla z kuchyně. Pomalu
jsem dosnídala a potom jsme se společně vydaly k nám domů. Tam už čekali rodiče.
Seděli skoro úplně stejně, jako když jsem včera odešla. „Kdopak se nám to uráčil přijít
domů?“ začal taťka. Maminka po něm střelila vyčítavým pohledem a řekla směrem ke
mně a k babičce: „Sedněte si.“ Maminka mluvila klidným hlasem, na který jsem u ní
zvyklá a to mi pomohlo k tomu, abych začala: „Omlouvám se, včera jsem to přehnala.
Mrzí mě to. Moc.“
„Nás to taky mrzí, nechceme se s tebou hádat, ale včera to jinak bohužel nešlo,“
odvětila maminka. „Já vím, ale opravdu moc chci do lunaparku,“ pokračovala jsem.
„To jsi nám posledních pár dní dávala dost jasně najevo, ale věř mi, míst, kde se můžeš
bavit, je hrozně moc a jsou i mnohem blíž než Disneyland,“ argumentovala. „Ale jaká
a kde? Žádné určitě není jako Disneyland,“ fňukala jsem. „Za měsíc sem přijede pouť,“
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vložila se do toho babička „to je vlastně také lunapark a vždycky se tam pěkně vyřádíš.“
V tom měla babička pravdu. Na porcinkuli se těším celý rok. „A jo!“ vykřikla jsem „Já
jsem úplně zapomněla. A bude tam zase řetízák a skákací hrad. Já se těším!“ Babička
s mamkou se na sebe nenápadně pousmály a maminka dodala: „Tak to bychom měli.“
Ten rok jsem si pouť náramně užila a dokonce jsem dostala i tu mojí vysněnou panenku. Na Disneyland jsem si pěkně dlouho nevzpomněla. Až nedávno jsme si tam udělali
s kamarádkami výlet a opravdu nebylo o co stát. Sice to tam vypadalo jako z pohádky,
ale bylo tam tolik lidí, že jsme se za jeden den dostali jen na pár atrakcí. Takže jsem
ráda, že mi to tenkrát rodiče zatrhli, protože bych byla strašně zklamaná a vůbec bych
si to neužila.
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Dům hrůzy plný lásky
Michaela Joklová

„Přestaň řvát, ty malá mrcho!“ Tak, zamáčkla jsem ho. Pitomý budík. Proč musím
v létě vstávat v pět ráno? Jo, vlastně. Letní brigáda v místním lunaparku. Máma se
letos fakt překonala. Nic lepšího mi sehnat nemohla. Rovnou jsem mohla dojit krávy,
možná bych vstávala později. Tak jdeme na to. Vstát. Sprcha. Obléknout se. Kafe a jde
se. Takhle brzy po ránu to tu mám vlastně i ráda. Není tu ještě skoro nikdo, kromě zaměstnanců a brigádníků. A je to tak nejlepší. Nemůžu se dočkat, jak budu zase celý den
poslouchat nekonečný jekot rozmazlených prcků, které chtějí jít na všechny atrakce.
Chtějí cukrovou vatu. Chtějí tohle a pak zase tamto. Divím se, že je jejich rodiče ještě
nezabily. Á pozor, hezký kluk v dohledu. Ještěže je při práci na co se dívat. Jinak bych
osm hodin permanentního teroru fakt nevydržela. „Dobré ráno, Lucko. Už se těšíš
na další “zábavný“ den? No, jasně. Já taky. Tak jako asi všichni tady, ale peníze nejsou
špatné. Přes léto se nic lepšího skoro ani nedá sehnat. Navíc se zdá, že bude hezký den.
Když nic jiného, budeme aspoň venku.“ Spiklenecky na mě mrkl a nádherně se usmál.
„To je jasné, že se příšerně těším. Jako bych nemohla dělat nic lepšího.“ Protočila jsem
panenky a myslela na pláž, vodu a kamarádky. „Co bys řekla tomu, kdybychom se
dneska sešli po zavíračce a prošli si park za tmy? Může to být hezké a navíc tu nebude
ani noha.“ znovu mrkl. Asi bych neměla, ale rande s hezkým klukem nemůžu odmítnout. Jen si musím rozmyslet, co si vezmu na sebe. Džíny, nebo raději šaty? Počkat, on
vlastně čeká na odpověď. Lucku volá země, prosím. „Jasně, půjdu moc ráda. Určitě je
noční lunapark super strašidelný a taky romantický.“ Sakra už cítím, jak se červenám.
Mysli na něco jiného, honem. Šaty nebo kalhoty? A tenisky nebo podpatky? Co když
bude zima? Pochopitelně, zima v červenci. Já jsem ale blbá. „Fajn, sejdeme se u domu
hrůzy a koukneme do něj, co říkáš? Bude sranda…“
„Jo, skvělý nápad,“ fakt skvělý. Zatraceně proč zrovna nejpodivnější atrakce z celého
parku? „Musím si ještě skočit domů, takže se sejdeme až tak v deset. Nevadí?“ musím
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se nutně převléknout. „Nevadí. Domluveno, v deset před domem hrůzy. Budu tam.
Čau.“
„Ahoj.“ Páni, já mám rande! Super, paráda. Teď jen během dne musím vymyslet, co
si vezmu na sebe. Kruci proč zrovna dům hrůzy? Nesnáším ho. Vždycky když procházím, mám husinu i na zadku. Už otvírají vrata, takže celodenní legrace začíná. Zkusím
ji nějak přežít, jako každý den, a pak hurá domů, převléknout a zpátky do parku. Konec šichty. Třikrát hurá. To už je tolik hodin? Musím okamžitě domů, a to fofrem. Ne,
nemám čas se vykecávat jako každý večer. A už vůbec nemám náladu probírat, co měl
dneska kdo na sobě a komu kolotoč nadzvedl sukni. Ne, nezajímá mě ani to, že byla
dotyčná bez kalhotek. Letím domů. Dobře. Rozhodla jsem, že kalhoty ne. Mám snad
patery nebo šestery, kolik mám vůbec šatů? Ježíši, tyhle jsou hrozné. Měla bych je vyhodit. Soustřeď se, Lucko. Musíš se střelhbitě obléknout a vyrazit zpátky. Rozhodnuto,
vezmu si červené šaty a černé boty. Tyhle mám ráda a dobře se v nich chodí, i když mají
podpatek. Hotovo, běžím zpět. Mami, aspoň jednou se mě neptej na práci. Hlavně,
když chvátám. „Jdu ven s kamarádem a nevím, v kolik se vrátím. Čau.“ Konečně jsem
venku z domu. Půl desáté. Stíhám to, i když jen tak tak. „Ahoj, nejdu pozdě? Mamka
mě trochu zdržela.“ Vlastně mě zdrželo oblečení a ne máma. „Ne, jdeš akorát. Něco
jsem pro tebe uvnitř připravil, ale musím ještě doladit jednu maličkost. Nechceš se
projít kolem a přijít třeba za deset minut? A jdi rovnou dovnitř. Sleduj červené světlo
a najdeš mě. Tak zatím.“ Kam se tady mám projít? Pobíhám tu celé dny a poslední co
chci, je procházka po zavřeném lunaparku a ještě k tomu sama. I když něco k jídlu bych
si dala. Dostanu se do stánku? Stejně už tam nejspíš žádné jídlo nebude. Hlad mám ale
pořádný. Měla jsem do sebe doma něco hodit. Anebo po cestě sem. No nic, teď už s tím
nic nenadělám. A hele, už pochoduju kolem nějakých deset minut. Snad už je má hotové. Za zkoušku nic nedám, tak jdeme na to. Tuhle atrakci vážně nenávidím. Je divná.
Prý sleduj červené světlo, ale je tu jen tma. Au, ukopla jsem si palec. Krucinál. Kde je?
Musel mě slyšet, byla to rána jak z děla. Pohyb žádný a červené světlo taky nikde. To
je skvělé. Jsem sama, uprostřed domu hrůzy a jdu bůhvíkam za klukem, který si ze mě
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možná vystřelil. Snad ne. Ale teď mi rozhodně připadá, že jde o hloupý vtip. Jestli je,
tak mi za to někdo draze zaplatí. Něco se mě dotklo! „Petře, jsi to ty?“
„Jasně. Buď zticha,“ šeptal. Otočil si mě, jezdil rukama po mém těle, začal mě líbat.
Bože, je tu tma jak pytli. Jak můžu vůbec vědět, že jde o něj? Ale kdo jiný by byl v domě
hrůzy v půl jedenácté večer, co? Mysli mozku, mysli. Rande v parku v noci je sice podivné, ale každý má rád něco jiného. Ale na další už půjdeme třeba do kina. Aspoň
doufám. Líbá dobře, i když mi na tom něco nesedí. Má divnou pokožku a hlavně rty.
Takové podivně vlhké. Jako kdyby měl…rtěnku. Blbost. Nebo ne? Snad není jeden
z těch, co používají lesk na rty. Jestli jo, tak se asi počůrám smíchy. Hele, kam dáváš
ruce? Dávej bacha. „Líbím se ti?“
„Jo.“
„A líbí se ti, jak líbám?“
„Jasně. Proč ty otázky?“ „Co kdybychom už šli ven a trochu se prošli při měsíčku?“
„Trochu klišé, ale proč ne. Projdu se ráda.“ Vyšli jsme ven. A tam stál Petr! Venku! Jak? Co? Kdo? Bojím se otočit, ale udělat to musím. Musím zjistit, s kým jsem se
uvnitř líbala. Ježíši Kriste! To je klaun! Neznamená to ale…sakra. Musím rychle domů
a doufat, že mě nikdo nepotká. Co že říkal? Nevím, nezájem. Prý omyl. Cesta mi trvá
věčnost. Nebydlím přece tak daleko. Normálně asi dvacet minut, teď celou věčnost.
Zahlédla jsem svůj odraz ve výloze a vypadám přesně na to, co jsem udělala. Vypadám,
jako kdybych se líbala s nalíčeným klaunem. Nebo spíš, jako kdyby někdo namalovat
klaunský obličej na plátno a potom mi ho obtiskl na obličej. Fakt hrozné. Příšerné.
Když jsem utíkala pryč, Petr říkal něco o tom, že za to nemůže a jde o nějaký omyl. Prý
nic z toho nebylo domluvené, ale kdo ví. Musím upřímně říct, že teď mě jeho výmluvy
ani trochu nezajímají. Jediné co chci, je dostat se domů, přesněji do pokoje /koupelny,
aniž by mě kdokoli potkal nebo i jen viděl z okna. Nebydlím ve velkém městě, ale tím
spíš jsou u nás staré drbny číhající u oken, které si rády poklábosí o holce, která má
rozmazaný klaunský make-up na svém obličeji a ještě k tomu pracuje v lunaparku.
Kruci, nejspíš začnu chodit kanály. Jsou tu nějaké kanály, kterými jde chodit? Snad
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o tom bude mlčet. Á, konečně doma. Honem kolem obýváku nahoru a rovnou do
koupelny. Díky bohu, že mám tak dobré odličovadlo. Jinak bych jeho tvář ze své myla
týden. Tak jo, jsem čistá. Ani známka po make-upu. Super. Teď do postele a pokusit se
zapomenout na tenhle příšerný den. Už nikdy nepůjdu na rande v noci. A už vůbec ne
do lunaparku.
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Přijela pouť
Tereza Lindová

Čekám před domovem důchodců na pana Svobodu. Máma mě přemluvila, abych ho
vzal na výlet do jeho rodné obce, kde se dnes koná každoroční tradiční pouť. Než onemocněla, chodila ho každý měsíc do domova navštěvovat. Chtěla, abych v tom pokračoval, pan Svoboda byl prý skoro jako náš děda, když jsme byli s bráchou malí. Byl to
kdysi náš soused a občas nás hlídal, když musela máma být večer v práci. Ale to znám
spíš z jejího vyprávění, skoro si na něj nepamatuju. Máma řekla: „Naposledy byl na
pouti možná tak před třiceti, čtyřiceti lety. Ale pořád o tom vyprávěl. Já jsem ho tam
vzít nemohla, vždyť víš, že bych neměla, jak ho tam dovézt a autobusem to už pro něj
není, vždyť je mu už asi 94 let. Ale ty auto máš, pro tebe to nebude problém. Uděláš mu
tím obrovskou radost.“ Nemohl jsem nemocné mámě odporovat, a tak teď o týden
později sedím v autě a čekám na pana Svobodu. Tímhle to snad budu mít odbyté. Netrpělivě se začnu ohlížet, jestli už nepřichází. Je konec srpna a slunce od rána silně
žhne. Dávám klimatizaci na maximum a modlím se, aby ten den rychle uběhl. Pan
Svoboda už pomalým krokem přichází a na jeho tváří září nadšený úsměv. „Páni, já
bych tě už ani nepoznal, Martínku, nebo promiňte, raději vám budu vykat, Martine,
vždyť z vás už je dávno dospělý muž. To je ale krásný den, moc vám děkuju, že mě na
tenhle výlet vezete, udělalo mi to velkou radost,“ řekne pan Svoboda. „Nebude vám
horko?“ zeptám se a ukážu na jeho tmavé sako a klobouk. „Na pouť a do kostela se
chodí jedině ve slavnostním,“ podotkne pan Svoboda s úsměvem. Po cestě mi pan Svoboda vypráví, jak mi kdysi předčítal příběhy z Bible, když mě jako malého hlídal. Napadne mě, že možná proto mi ve škole připadaly tak povědomé. „To víš, já jsem doma
neměl žádné hračky, kterými by ses mohl zabavit, leda tak karty, ty jsme taky občas
hráli. Měl jsem velkou knihovnu, ale v té nebyly žádné knihy určené přímo pro děti.
Ale pak jsi jednou v té knihovně objevil velkou krabici, v které jsem měl svou sbírku
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všech pohledů, které jsem kdy dostal. Bavilo tě třídit barevné pohlednice a hráli jsme
pořád i takovou hru, že jsi mi ty pohlednice jako prodával,“ vypráví. Kývl jsem hlavou
na souhlas, protože se mi to všechno začalo vybavovat v paměti. Cesta rychle utíká a už
se blížíme na místo. „Vidíš ten kopec?“ ukáže pan Svoboda na porostlé vyvýšené místo
mezi poli. „Tady kdysi bydlel pan Novotný, byl to už takový starý pán. Ale byl na nás
kluky moc hodný, dovolil nám, abychom si k němu na zahradu chodili trhat třešně.
Vidíš a ty třešně tu pořád ještě stojí. Nebo jsou to možná potomci těch původních stromů,“ řekne pan Svoboda. Projíždíme kolem toho prázdného místa a jen těžko věřím
tomu, že tu někdy stál dům. „Po domovech zůstávají stromy, život pokračuje,“ dodá
pan Svoboda. Projedeme obcí a zaparkujeme až pod velkým kopcem, po kterém se až
nahoru táhnou stánky a davy lidí. „Tahle pouť byla vždy vyhlášená. Zajímalo by mě,
jestli tu dnes potkám někoho známého. Snad bych ještě někoho poznal,“ přemýšlí nahlas pan Svoboda. „Na kopci je kostel a náměstí, tam jsou všechny hlavní atrakce, nebo
co tam dnes vlastně stojí,“ řekne. Začínám mít strach, že do tak vysokého kopce nemůže zvládnout vyjít. Nakonec se budeme muset otočit a vrátit se zpátky. Pan Svoboda už
je ale na začátku kopce. Blíží se poledne a sluneční paprsky nabírají na síle. A navíc ty
davy lidí. Kdybych tady byl sám, hned bych si šel někam koupit vychlazené pivo a sedl
bych si do stínu, napadne mě. „Slunce je už silné. Měl jste si vzít taky nějaký klobouk,
pane Martine, abyste nedostal úpal,“ kývne na mě pan Svoboda, jako by mi četl myšlenky. Se zájmem si prohlíží zboží vystavené u stánků, každou chvíli se zastavuje a vyptává se prodávajících. Na závěr žádnému z nich nezapomene popřát dobrý den. Najednou přistoupí k neznámému pánovi, který vypadá skoro stejně jako on. Je i podobně
oblečený, jen nemá na svých šedivých vlasech posazený klobouk. „Nebudeš mi věřit,
jak jsem rád, že jsem potkal aspoň někoho z mých vrstevníků,“ řekne ten pán dojatě
směrem k panu Svobodovi. „Chodím sem takhle každý rok a posledně už jsem tu vůbec nikoho nepotkal!“ řekne ten pán a snaží se vyhýbat davu tlačícímu se kolem něj.
„Rok od roku je nás méně a méně,“ dodá ještě. Blížíme se k náměstí a doléhá k nám
velmi hlasitá hudba. „Když jsme sem jako děti chodily s našimi rodiči, byla tady různá
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akrobacie, hlavně provazochodci. A pak spousta různých podobných stánků. Kupovali jsme si v nich taky pouťová štěstíčka, znáte to? Záviděl jsem jednomu mému kamarádovi, který jezdil na pouť ke svým prarodičům a tam vytahoval štěstíčka z klobouku
papoušek!“ vypráví pan Svoboda nadšeně a snaží se překřičet hluk. Napadá mě, jestli
vůbec bude chtít do toho zmatku a rámusu vkročit. Možná bychom se už měli vrátit.
„Prohlídneme si, co tady mají za atrakce?“ vytrhne mě pan Svoboda ze zamyšlení. „To
jsou teda moderní stroje, jak se to rychle točí. Už na to mají holt moderní techniku. Ale
tenhle kolotoč pro děti, na takovém jsme taky jezdili! Ten vypadal skoro stejně. Pojďte,
půjdeme trochu blíž,“ řekne a jedné holčičce na kolotoči zamává. Nadšeně mu zamává
zpět. „A tady je pro starší děti lochneska, tu taky znám. Jen to není ta samá, jaká tu
stála tenkrát.“ Musíme překračovat elektrické kabely, které se táhnou všude po zemi
jako dlouzí černí hadi. „A co je tohle?“ zeptá se a začne se až nebezpečně blízko přibližovat k nafukovací skluzavce, z které až k němu sklouzávají rozjařené děti. Obejdeme
kostel a ocitneme se na klidnějším místě, odkud je krásný výhled. „Tady máme skoro
celou obec jako na dlani,“ řekne pan Svoboda. „Ta cesta pod námi, to je ve skutečnosti
křížová cesta vedoucí k tomuto kostelu jako k poutnímu místu. Ale přes ty stánky nejsou kříže vidět. V těch místech, až vzadu za těmi vysokými domy, jsme bydleli. Ale ty
vysoké domy tam dřív nestály,“ ukazuje. „Jsem moc rád, že jste mě sem vzal a že jsem
si to tady mohl ještě jednou prohlédnout. Všechno se mi to teď vybavuje, jak jsme tady
byli s rodiči, sourozenci i kamarády. Tady ten rybník dole, všechny ty domy, tady to
všechno pod námi, to je můj domov,“ ukazuje dolů. „Byly to ale krásný doby, krásný
dětství. Víte, nejpozději ve stáří by se měl člověk naučit mít svoje vzpomínky rád, protože právě ve stáří mu dělají největší společnost,“ dodá ještě. Mlčky se vrátíme na náměstí a já pana Svobodu poprosím, aby na mě chvíli počkal, že bych se chtěl po něčem
rychle porozhlédnout. Když se po chvíli sejdeme u lochnesky, má pan Svoboda sako
přehozené přes ruku. Překvapí mě, že porušuje svou zásadu a sako si sundal. Pozvolna
scházíme pomalým krokem z kopce dolů. Pan Svoboda si z auta ještě naposledy prohlíží ulice a domy, kolem nichž projíždíme. Ukáže na ženu, která jde po chodníku a vede
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za ruku malého chlapce: „Ta paní vypadala přesně jako moje spolužačka! Počkejte, jak
ona se jmenovala, Anička Skálová! Ta podoba! To musela být její dcera, jinak si to nejde vysvětlit. Ne počkejte, to by nebylo možné, to mohla být jedině její vnučka,“ řekne
pan Svoboda a oba se zasmějeme. Sotva vyjedeme z obce, pustí se znovu do vyprávění.
Jako by se mi tím chtěl za cestu odvděčit. Napadá mě, že bych si měl co nejvíc z jeho
vyprávění zapsat, abych na to všechno, co mi říká, nezapomněl. Když zaparkuju před
domovem důchodců, pan Svoboda mi se slzami v očích mnohokrát děkuje. Podám mu
pouťové štěstíčko, které jsem u stánků sehnal. Radostně ho ode mě převezme. „Počkejte ještě, tady máte ode mě čtyřlístek, aby vás po celý život provázelo štěstí,“ řekne a
vytáhne zpod svého saka, které má stále složené v ruce, perník se zelenou polevou ve
tvaru čtyřlístku. Pak vyrazím domů a myslím na to, že jsem tady nebyl naposledy. Pověsím si perník na volný hřebík na zeď, aby mi ten náš společný den připomínal. Když
se na něj dívám po několika letech, pan Svoboda už tady není. Ale tenhle čtyřlístek,
připomínka jednoho krásného dne, tu je stále. Zelená poleva na něm je už trochu vybledlá a na některých místech opadala. Tak nějak asi vyblednou i vzpomínky. Podívám
se z okna na zahradu, kde před pár dny rozkvetla třešeň. Třešně dál každý rok pokvetou.
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Jmenuji se Luna
Anna Tomšíková

Zvedl se mírný vánek, který se proplétal mezi domy, bušil na dveře a nahlížel do oken.
Lidé ho přehlíželi, poslouchali jeho ševelení a nechávali se jím ukolébávat k spánku. Za
jedním oknem ale seděl chlapec a rozhodně se nechystal jít spát. Zíral do tmy. „Co tam
vidí?“ ptala se matka otce. Na zem se sice snášely vločky a možná v dálce přejížděl vlak,
ale co…? Každý večer našli postel syna prázdnou, ten seděl na okenním parapetu, ruce
přitisknuté na chladném sklu a na rtech úsměv. Nad tím, co jejich chlapce okouzlilo,
jim zůstával rozum stát. Kdyby se pořádně podívali ven a kdyby nepřestávali věřit na
pohádky, možná by uviděli to, co on. „Kdo jsi?“ chlapec bušil na sklo a doufal, že se
ta dívka otočí, „vím, že mě slyšíš!“ Dívenka se k němu otočila, zatímco jí po tvářích
stékaly slzy.
„Já jsem Daniel. Nic ti neudělám, vidíš?“ Přitiskl dlaně na okno a usmál se. Z dívčina těla vycházela bílá zář, která stoupala k nebi jako pára. Ona samotná vypadala jako
nadpozemská bytost. Zamračila se na něj a ukázala k obloze.
„Proto jsi tak smutná? Můžeš jít k nám, jestli se bojíš tmy.“ Zašklebila se na něj ještě
víc. A přestože nic neříkala, zdálo se, že on je ten špatný a vůbec nic nechápe. „Ukradli
mi Měsíc,“ řekla, „vzali mi ho.“
„Bude to trvat chvilku. Vrátí se, fakt.“ Snažil se ji uklidnit, ale nedařilo se mu to
„Musíš ho získat.“ Podívala se mu do očí. „Prosím. Seberou ho.“
„Ale jak? Co mám dělat?“ Chtěl se jí zeptat, ale nemohl. „Počkej! Co mám dělat?“
Dívka se rozplynula v prach a nechala ho tam samotného.
„Já jsem Luna,“ ozvalo se „a potřebuji tvou pomoc.“
Čas mu byl mocným nepřítelem. Snažil se Měsíci navrhnout, co má dělat, ale nebylo
mu pomoci. Udělal vše, co bylo v jeho silách, ale Měsíc nezachránil. Hledal Lunu, ale
ani ji nenašel. Jak se po tom všem měl vrátit do normálního života? Jediným východiskem bylo zapomenout, posunout se dál. Věřil na zázraky, věřil na vyšší moc, ale
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výjimečný nebyl. Jak zrovna on měl přispět k něčemu vyššímu? Vyrostl. Stal se z něj
jiný člověk, ve kterém ale stále dřímalo to malé dítě s touhou po dobrodružství. Znal
jedno místo, na kterém Luna určitě byla. Chodil tam a vzpomínal. Už byl dospělý,
měl vlastní rodinu a stále naivně věřil, že setkání s Lunou něco znamenalo. Sedával
v malém parku, který osvětloval Měsíc. Na počest Luny ho pojmenoval Lunapark.
Lunapark byl vzácným místem. Měsíc se zde odrážel od vodní hladiny a osvětloval
celý park. Rákosí zde šumělo společně s cvrčky, vážkami a korunami statných lip. Ticho protkané takovým ševelením působilo jako balzám na duši, lidé se na to místo
rádi vraceli a trávili tam čas. Daniel si uvědomil, že nemusí být výjimečný, aby udělal
něco, co má smysl. Pod jednou lípou byla opřená na zeleno natřená lavička, na které
si povídal s Měsícem. Zešedivěly mu vlasy, povadla mu kůže a udělaly se mu vrásky,
ale on přesto sedával na té lavičce a čekal. Čekal na dívku, která mu přinesla naději.
Luna zůstávala tou malou dívenkou. Prosila o pomoc, ale nikdo jí nebyl schopen pomoci. Při každém zatmění Měsíce se zjevovala všímavým lidem. Jejím posláním bylo
přeci šířit světlo, byla dcerou Měsíce! Jak lidé mohli dopustit takovou temnotu? Sice
svítila okna miliony domů, ale cožpak nikdo neviděl pravé světlo? Luna sledovala toho
chlapce, který na ni čekal, jak slíbil. Ani v jeho silách nebylo vrátit Měsíc na oblohu.
Chtěla se za ním vypravit a říct mu, aby nebyl smutný a aby si užíval pozemského
života, ale neudělala to. Bloudila ve tmě a čekala, až někdo rozsvítí její zápalku. slova, která se ještě před pár hodinami zdála tak nevinná: „Já nikdy nebudu dospělý.“
„To snad ne?! Musím něco udělat!“ Nějaký hrozný vnitřní pocit mi sice říkal, že už je
stejně asi pozdě, ale musela jsem se aspoň pokusit tomu zabránit, a tak jsem nasedla do
auta a řítila se nocí k domu, ve kterém bydlel.
Zazvonila jsem a otevřít mi přišla jeho matka. „Moc se omlouvám, že obtěžuji v tuto
noční hodinu, ale potřebuji se na něco zeptat.“
„Je Péťa v pořádku?“ vychrlila jsem ze sebe na jeden nádech. „No ano, už dávno spinká,“ odpověděla mi. Já si ale chtěla být jistá. „A můžu ho prosím vidět?“ zeptala jsem se
s prosbou v očích. „Tak dobře, pojďte dál“ Bylo vidět, že jí to není úplně po chuti, ale
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to mi v tu chvíli bylo úplně jedno. Proběhla jsem kolem ní do domu, vtrhla do Petrova
pokoje a…
Ráno po odjezdu policie mě uplakaná paní Horáková ještě jednou pustila do jeho
pokoje, protože jsem pořád měla pocit, že on by určitě nechal nějaký vzkaz. Když jsem
ale ani po důkladném prohlédnutí pokoje nic nenašla, už jsem si myslela, že jsem se
prostě spletla. Když tu jsem uviděla malý přehnutý lístek. Chvilku jsem váhala, jestli
mám vůbec právo ho číst, ale zvědavost mě přemohla. Červenou voskovkou napsaná
tam stála jediná věta: Když se most bortí, lidé, co na něm stojí, umírají.
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Svět maringotek
Vojtěch Bartoš

Vždycky, když mi maminka stříhala vlasy, musel jsem mít hlavu tak sklopenou, že jsem
se bradou dotýkal zvláštního důlku, co mají lidi těsně pod krkem. Vždy jsem zavřel oči
a posadil ji přímo do něj. Když jsem je potom otevřel, celý svět jsem měl jako na dlani.
Zmizelo mraky lemované nebe a všichni ptáci na něm. Zmizely auta, stromy, zmizeli
lidé. Zmizel lunapark. Přetrvalo jen několik ostrých stébel trávy, o které se otírala moje
bosá chodidla. Po palci mi lezl mravenec. Cítil jsem se nadřazený tomu přetrvávajícímu zbytku reality pode mnou, jak jsem tak z výšky pozoroval malinké brouky, prchající před chomáčky mých vlasů, které se kutálely kolem. Vítr je rozháněl někam pryč, do
okolního světa, pro jehož existenci mi na malý moment chyběly důkazy. Z představ mě
pokaždé vytrhl jen zvuk holicího strojku, který mi přejížděl nepříjemně blízko kolem
uší. ,,Bzzzzum“ a další klubko černých vlasů mi dopadlo k patám.
Maminka mi vždy nechávala narůst vlasy až pod ramena, než mě vzala za naši maringotku, kde mi je zase všechny sebrala. Pak jsem musel nějakou chvíli chodit s holou
hlavou, dokud mi na ní znovu vyskákaly drobné černé kudrlinky. „No podívej, že ti
to sluší.“ Významně pronesla pokaždé, když se mnou byla hotova. Zvedl jsem hlavu
z důlku a světu najednou zase přirostla obloha. Neměli jsme zrcadlo, ale stejně jsem si
dovedl domyslet, jak asi vypadám. Dlouze jsem se jí podíval do džínově modrých očí
a usmál se. Pak jsme si každý šli zas po svým.
Mamka pracovala v maringotce, kde se střílelo ze vzduchovky do prázdných plechovek od piva. Klasická pouťová hra. Zasáhnete plechovku, dostanete odměnu. Náš
trik je v tom, že výhra nikdy nestojí víc, než kolik si zaplatíte za těch pár ran ze zohýbané pušky. Dělejte si, co chcete, my stejně vyděláme. Často jsem tam s ní sedával
a pozoroval ji, jak kouří jako prst tlusté cigarety bez filtru. Kradl jsem jí nedopalky
a hrál si s nimi na vojenského generála, co plánuje v zákopu útok na Angličany, Němce
nebo někoho takového.
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Tehdy jsem ještě žil s mamkou v pojízdném lunaparku. Šlo o karavanu dvacítky maringotek na kolech. Každou táhla jedna duhově barevná fordka. Náš šéf neměl na lak,
takže je prostě přestříkal barvami z plechovky, čímž na autech vytvořil nerovné a do se
sebe se vpíjející pruhy chabě nahrazující jakoukoliv lepší barvu. Připadalo mi zábavné,
že auta vypadají, jako že se jedno na druhé pitvoří, ale nahlas jsem to nikdy neřekl.
Často jsem se na ně díval tak dlouho, že když jsem pak zavřel oči, barvy mi zůstaly
obtisklé v představách tak živě, že jsem si z nich v hlavě mohl kreslit všemožné obrazce
a postavičky, dokud se postupně neztratily v černé tmě mých zavřených očí. Jedna taková fordka patřila i mamince. Vždy do ní zapřáhla svoji maringotku a jela tam, kam
šéf celou kolonu vedl. Vždy cestoval v čele. Jeho auto bylo ze všech nejbarevnější a chyběla mu maringotka. Říkal, že bydlí na zadním sedadle, ale já věděl, že ve skutečnosti
se může vyspat, kde se mu zlíbí.
Měla zakázáno vědět spousta věcí. Třeba, že každé z dětí v lunaparku bylo mým
bratrem nebo sestrou a v každé z maringotek bydlela jedna, někde i dvě z mých nevlastních matek. Všechny tmavovlasé a všechny kouřící ty stejné, narychlo ubalené cigarety
bez filtru. Všechny měly ve své maringotce svojí postel, kterou si ale přivlastňují jen tak
na oko. Taky ten pocit znám. Přináší jakousi falešnou jistotu. Víru v předmět. Přeci jen
slovo mé zní tak hezky.
O všechny iluze jsem přišel, když mi mohlo být tak devět. Jednu letní noc, když už
maminka usnula a ve vesnici, kde jsme ten den stavěli, nesvítila ani jediná lampa, jsem
vyšel z naší maringotky ven. Jako vždy bosý jsem se procházel po štěrkové cestě, která
vedla napříč kulatým vesnickým náměstím. Kamínky jsem pod ztvrdlými chodidly jen
stěží cítil.
Všiml jsem si, že se v jedné maringotce svítí. Neměl jsem zájem zkoumat proč, zvlášť
když mi bylo jasné, že šéfem vyhlášená večerka začala již před hodinami. Jen jsem dál
stál ve tmě a pozoroval můry, narážející do plastového okénka zaplněného zlatým světlem zářivky. Za pár málo minut se s prásknutím rozletěly dveře maringotky. Leknutím
jsem vyjekl, ale to už ze dveří po hlavě vyletěl chlapec. Ozářený tím nepřirozeným
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žlutým světlem vypadal při pádu spíš jako neuspořádané hejno vyděšeného nočního
hmyzu, vzlétající k zatažené obloze. Dopadl na štěrk, a dveře se zase zabouchly. Noc
si pro sebe bez hlesu vyžádala zpět na moment ztracené ticho. Věděl jsem, že chlapec
se jmenuje Josef. Ležel tam roztažený na zádech. Viděl jsem obrys jeho těla, který byl
jen o něco málo tmavší, než tma a černo, jež mu dělaly pozadí. Pomalu se mu zvedal
a zase klesal hrudník. Nahoru a dolů, snad stokrát, než jsem se odvážil k němu přiblížit. Velikým obloukem jsem obešel světelný půlkruh, který vycházel z okýnka Josefova
domova.
Josef měl otevřené oči. Jeho jako mince velké a černé duhovky se v nepatrném nočním světle matně leskly. Klekl jsem si vedle něj, nevěděl jsem, co bych měl říct. Ani
jeden jsme se nehýbali. Jen on se konečky prstů přehraboval ve štěrku.
„Ty vole,” začal jsem naší konverzaci stroze. „Hmm“ zabručel nazpátek tiše, skoro
smutně Josef. Pomohl jsem mu vstát. Po chvíli bezcílného bloumání kolem jsme se
posadili doprostřed štěrkové cesty. Byla noc, nikomu jsme nepřekáželi. „Ten kretén na
mě chtěl šahat.“ začal mi vysvětlovat Josef. „Kdo,“ nechápal jsem, „šéf, ty vole“
,,Aha” odmlčel jsem se, „jak jako šahat?“
,,To nevíš, co to je šukání?“
,,Ne.“ Dostal jsem pěstí přímo do žaludku. Josef se zvedl. Všiml jsem si, že bulí.
Kousl se do tváře tak silně, až jsem uslyšel, jak mu zevnitř popraskala. Pomalu odešel
někam do tmy. Pryč z vesnice a pryč od šéfa a toho jejich šukání. Už nikdy jsme ho
neviděli, i když jsem si moc přál, aby ano.
Vrátil jsem se do maringotky a téměř neslyšně za sebou zavřel. Maminka ležela nepřikrytá na matraci a z pod tílka jí čouhal pivní pupek. Potichu chrápala, na což jsem
už za ta léta byl víc než zvyklý. Pořád mě bolelo břicho od té rány. Nerozuměl jsem,
proč jsem si ji zasloužil. Vlezl jsem si zpátky pod deku a snažil se na nic nemyslet. Ne
na Josefa, a hlavně ne na šéfa. Měl jsem ho vlastně docela rád. Byl to plešatý třicátník
a uměl balit cigarety líp než moje maminka. Dával nám práci a půjčoval maringotky.
Dokonce nosil jídlo, když jsme mu dali, co máma vydělala. Proto jsem byl tak zmatený.
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Když jsem se ráno probudil, skoro to vypadalo, jako že je maminka už dlouho vzhůru.
Z pod tílka jí pořád koukal kousek jejího břicha, ale podle mě stejně vypadala moc
hezky. Řekla mi, že odjíždíme. Josef v noci zmizel a s ním i jeho mladší sestra a maminka. Prý bych se neměl zajímat, co se dělo, pokárala mě ve spěchu, protože to není
nic pro moje uši. Zasloužím si, aby se se mnou zacházelo jako s malým, protože si malý
připadám. Je mi dokonce trapné zeptat se jí na to šukání. Maminka vyšla ven a sandály
jí okamžitě ztmavly, jak se smočily v ranní rose. Bylo chladno, až nepříjemně chladno.
Hodil jsem si přes záda deku, pod kterou spím a sledoval jsem, jak si maminka špiní
ruce od oleje. Snažila se odpojit fordku od maringotky. Šlo to ale těžko, ještě nikdy jsem
jí to neviděl dělat. Ospale jsem se usmál na svět kolem. Pozoroval jsem dva ptáčky tahající se o mrtvolu žížaly, zatímco maminka jako ve zrychleném filmu házela všechny
naše věci do fordky. Nikdy jsem jí neslyšel tolik klít jako zrovna v ten den. Ani jsem
nevěděl, že to umí. Možná to bylo tím, že si nestihla zapálit. Sám od sebe jsem se posadil na zadní sedadlo. Docvaklo mi, že se mě tam stejně sama pokusí nacpat, tak jsem
chtěl být připravený. Vnitřně jsem se odmítal jakkoliv strachovat. Byl jsem s maminkou
a maminka mi nikdy neublížila. Miloval jsem jí a ona mě.
Vzadu ve fordce chyběly pásy, tak jsem se pohodlně natáhl přes všechna sedadla
a čekal. Když maminka nastartovala, cítil jsem, jak se pneumatiky protočily v mokré
trávě. Legračně blikající digitálky na palubní desce ukazovaly šest dvacet. Z prasklinek
v rohu okna si sluníčko utkalo zlatě se blýskající pavučinu. Vyjeli jsme z vesnice a dál
se hrbolatá asfaltka kroutila podél polí a dlouhých stromořadí. Opakovaně jsem usínal
s dekou pod hlavou a probouzel se pádem na podlahu fordky. Doopravdy by to chtělo
nějaké pásy. Maminka za celou jízdu nepromluvila.
Digitálky ukazovaly sedm čtrnáct, když se za námi objevily dva modře blikající majáčky a v sedm šestnáct se z nich stala rychle se blížící policejní auta. Vždy jsem chtěl
být policista. Připadalo mi to jako kariéra přesně pro mě. Chtěl jsem sledovat, jak projíždějí kolem, a proto mě taky překvapilo, když maminka přibrzdila u krajnice a oni
zastavili hned vedle nás. Vypnuli sirénu, ale majáčky blikaly dál, vysmívaly se rannímu
tichu. Maminka vystoupila, a jakmile se tak stalo, jeden policista si ji odvedl stranou,
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zatímco druhý, takové tintítko s propadlými tvářemi, mi poručil, abych podle jeho slov:
„Neopouštěl prostor vozidla.“ A tak jsem zůstal sedět. Nerozuměl jsem svým obavám,
jen jsem cítil, že něco není správně. Policista Trintítko stál přímo přede mnou a nepříjemně mi zacláněl výhled na mamku. Každopádně musel uhnout, když se maminka
rozbrečela. Běžela mne obejmout. Nepamatuju si, kdy se o to naposledy pokusila, ale
věděl jsem, že tentokrát je to hodně důležité. Policista Tintítko rychle zabouchl dveře
od auta, ve kterém jsem seděl. Siréna i maminčino bulení najednou utichly. Jen můj
pláč přetrval. Naplnil jsem jím celé auto, ale venku se o něj nikdo nestaral. Policejní
auta se otočila a Tintítko mě hladil po vlasech. Prý jedeme domů. Vyprávěli mi něco
o tom, jak moje maminka není mojí maminkou, protože její jméno nemám v rodném
listě. Dokonce se tomu i smáli. Protože to je jako by mě porodil tatínek, ale já nevěděl,
co znamená porodit, a nevěděl jsem, kdo je můj tatínek. Neznal jsem žádné dítě, které
by nějakého mělo, protože u nás v lunaparku měli všichni jen maminky.
Nehodlal jsem přestat plakat, protože proč bych měl? Poprvé v životě jsem zažil nenávist ke světu a nechuť k lidem. Tintítko pak povídal, že můj tatínek je veliký a důležitý pán, protože řídí celý lunapark. Netušil, že identita mého otce je pro mne novinkou.
Pole a stromořadí kolem nás ubíhala nějak rychleji než před tím. Už jsem neusínal
a už jsem neměl radost z nečekaného dobrodružství. Napadlo mě, jestli se budu stydět
zeptat se šéfa, co to znamená to šukání. Měl jsem pocit, že právě to za všechno tohle
může. Ať se děje cokoliv, abstrakce toho slova pro mne obsahovala všechny trable světa. Odhodlal jsem se, že se zeptám nejdřív maminky, hned jak jí uvidím. To jsem ještě
netušil, že k objetí, které se mi tak horlivě pokusila před pár chvílemi věnovat, nikdy
nedojde. Moderní digitálky na palubní desce policejního auta ukazovaly osm hodin
přesně, když náš konvoj o dvou vozech zastavil uprostřed probouzejícího se lunaparku.
Tam už na mne čekal přehnaně hystericky plačící šéf. Při nedobrovolném objetí mi násilně zacpal ústa, ale stejně mi nezabránil křičet, když se auto s mojí maminkou rozjelo
od lunaparku pryč a mne nechalo spoutaného stát po kolena v nejistotě. Už nikdy jsem
ji nespatřil. Nikdo se nás neptal, co si o celé situaci já a ona myslíme. Stačil jim pláč
mého otce a jeden “humorně“ bizarní rodný list.
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Hadí jazyk

Hadí jazyk

Zuzana Hadrová
Lhal mi,
lhal nám všem.
Přátelství sekal jazykem.
Trávil, co mohl,
zle se smál,
ten večer jsem se ho vážně bál.
Choval se hrubě,
pošetile,
a to všechno z pouhé chvíle.
Jako had slizký, zamračený,
jazyk měl zlostný,
překroucený.
Lhal mi,
lhal nám všem,
už žádný přítel – had s jazykem.
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Křivda

Věra Polášková
„…Hlas hada
potichu
nabádá ke hříchu,
jed slova působí okamžitě…“
…
Dětičky
Eviny
nadále
bez viny.
Tlessskám té lidssské absssurditě!
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Spánek slepýše
Kamila Kultová

Slepýši, spíš?
Slepíš si skrýš?
Smráká se.
Spěšně sprchlo.
Se světa smylo se světlo.
Slyšíš slítat se supy.
Supům sbíhají se sliny.
Šeptají si, svačina, slepýš!
Slepýši!
Spíš?
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Cestopis

Pětka mečů
Eliška Hirková

Nevěřte mi všechno. Trochu si vymýšlím. Ale jen trochu. O vážných věcech nežertuji. A taky si myslím, že život je bohatý… A že kdybychom věděli jenom o trochu víc,
než víme teď, nepřestávali bychom žasnout… Nad tím, co všechno je možné. Kolik
sil v sobě máme. Jak se dokáží radovat lidé, kterým život hází klacky pod nohy. A že
jsme vlastně všichni podivíni. I ty, čtenáři, jsi rozhodně někdy někomu tak připadal.
I ty máš své tajemství, které možná někdy někomu řekneš. Nebo taky ne. Víš, není to
vůbec jednoduché, když jsi tak trochu čaroděj. Vlastně čarodějnice. Takoví lidé totiž
vlastní jisté předměty a nezdráhají se je používat. Třeba balíček tarotových karet. Pětka
mečů, vskutku líbezná tarotová karta, kterou by si chtěl vytáhnout každý zvláště před
odjezdem na dovolenou. Na kartě jsou vyobrazeni zoufalí lidé na pobřeží rozbouřeného moře s odhozenými zbraněmi, v jejichž tvářích se zračí beznaděj. Zkáza je zasáhla
všechny, do jednoho. Co teď? Zdá se, že i profesionální čarodějnice (jako jsem já) mají
své dny, říkám si. Je to absurdní. Cena pobytu je přeci více než výhodná, lokalitu v recenzích doporučuje jedenáct z deseti cestovatelů, k hotelu má výhrady jen pár rýpalů.
Dle radaru se sice v den mého příletu do Soluně nad poloostrovem Chalkidiki přežene
nějaký ten mrak, ale to je dobře – počasí se vyblbne a bude už jen krásně. Mořsky krásně. Hodím tu šerednou kartu za hlavu a vytáhnu jinou, lepší. Jistě mi dalších 76 tarotových symbolik nabídne výstižnější obrázek, říkám si a proti svým zásadám výjimečně
tahám znovu. Padla pro změnu šestka mečů. Asi je načase pověsit věštění na hřebík,
říkám si, dopíjím zvětralé pivo a s povzdechem se podívám na haldu věcí, která musí
co nejrychleji skončit v mém kufru. Zítra odlétám.
Brno, den odletu. Kontrola u alternativní poradkyně skrze všelijaké možné i nemožné choroby. Něco se jí nezdá na mých střevech jako už mnohokrát. Všechno už ale
mělo být dávno v pořádku. „Vypadá to, že máte nějakého parazita,“ říká, zatímco hledá
mou domnělou diagnózu v počítači, aby jakýmsi přístrojem sledujícím elektromagne60

tické pole rukou zjistila, kterého. „Virus ani bakterie to není. Že by roup dětský? Ne.
Škrkavka? Taky ne. Tasemnice bezbranná?“ Jakmile vyslovila slovo tasemnice, přestala
jsem vnímat. „Taky ne.“ Slyšeli jste ten kámen, který mi spadnul ze srdce? Jenže léčitelka pokračovala. „Tasemnice dětská?“ Ticho. „Máte jednu MALOU tasemnici dětskou,“
oznámila mi po chvíli. Aha, takže já mám tasemnici. Popravdě jsem si myslela, že mé
zděšení bude větší. Místo toho jsem cítila spíš otupělost a hlásek vzadu v hlavě mě ujišťoval, že je to spíš takový abstraktní parazit, nebo chcete-li, duchovní parazit a že žádné
laboratorní rozbory v ruce nemám ani nikdy mít nebudu. Nuže, beru svého parazita na
dovolenou. A doufám, že se vrátím bez něj.
„Léčitelka v pohodě, jsem zdravá. Jenom mám tasemnici, ale jinak jsem fakt úplně
zdravá,“ říkám do telefonu ve dvoupatrovém autobuse, který do svých útrob pojímá
stále nové cestovatele. Nicméně, někteří už spořádaně sedí. Zachytím znechucený pohled spolucestovatelky přes uličku, která má výraz přísné inspektorky z hygieny, které
právě někdo oznámil, že snědl hovno. Tak ta by nikdy nikomu neřekla, že má tasemnici. Říci to někomu do telefonu, a ještě ke všemu v autobuse plném lidí? Společenská
sebevražda! Autobus se zaplnil, řidič nastartoval motor, klimatizace nad hlavami cestujících se – zcela zbytečně – rozjela na plné obrátky. Venku je totiž asi dvanáct stupňů, létu v subtropickém pásmu navzdory. Zebou mě ruce i nohy a nejspíš mi zamrzá
i mozek; nějak mi nedochází, že něco není úplně v pořádku. V palubním mikrofonu
zapraskalo. „Vážení, pokud míříte do Toroni, buďte rádi, já jsem taky z Toroni a budu
vám nablízku po celou dobu pobytu. Jak si již mnozí z vás všimli, měli jsme tu víc
vody, než zde v tuto dobu bývá zvykem,“ spustila delegátka. Pod koly rozjíždějícího se
autobusu se každou chvíli rozprskne kaluž a v mohutných kapkách míří metry daleko.
„Bohužel měli jsme tu menší kalamitu. Dnes byl zákaz koupání a stav ohrožení zůstává
vysoký. Dobrá zpráva je, že zítra se má počasí zlepšit. Špatná zpráva je, že autobus, ve
kterém právě sedíte, nyní do Toroni, kam mnozí z vás míří, kvůli popadaným stromům
neprojede. Další špatná zpráva je, že naši delegáti během dneška v Toroni utopili už tři
minibusy a cestovka má pouze čtyři. Jestli se nepodaří ty zbylé minibusy zprovoznit…“
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Delegátka se odmlčela. Celý autobus mlčí jako zařezaný, „…tak se musíte nějak domluvit, kdo pojede dřív, a minibus vás postupně do Toroni odveze,“ dodala opatrně a
ještě tiše špitla, že do rána se snad na hotel dopravíme všichni a že nikdo takové počasí
neplánoval. Nuže, dobrodružství pokračuje. „Watter everyweher! Katastrofe! Skandal!
Big problema!“ vykřikuje o pár hodin později domácí, postarší temperamentní dáma s
odbarvenými vlasy v teplákové soupravě. „Your apartments here,“ říká ostatním unaveným cestujícím a ukazuje na hlavní budovu hotelu, „and your apartments there,“
říká mě a ukazuje na bungalovy za parkovištěm, které vypadají jako garáže. Osud nezklamal, jako vždy mám nějaké privilegium. Díky, Vesmíre! „Breakfast at 8,30. Good
night.“ Klíče jsou klasicky v zámku, otevírám a rozsvěcím – tak tohle je pravá, nefalšovaná špeluňka. Víte, jsem zvyklá na ledacos. Na Lesbosu jsem například spala na
přistýlce v podobě rozkládacího ruského lehátka. Na Rhodosu ve čtyřhvězdičkovém
(!) hotelu mě ubytovali do jakéhosi speciálního pokoje pro brigádníky, který byl hned
vedle recepce naproti společným smradlavým toaletám restaurace, kde se pravidelně
konal hlučný animační program. Na Krétě se mě ze zatuchlé matrace snažily vyštípat všenky. Toalety na studiích na Lefkádě tak páchly, že jsem musela důsledněji než
kdykoli jindy dbát na zavírání koupelnových dveří, pokud jsem se nechtěla přes noc
přidusit. Teď vlastně jen přemýšlím, kam uskladnit svůj miniaturní kufr, který bude
pravděpodobně sloužit jako úschovna po celou dobu pobytu, protože tu jaksi není kam
odložit si věci. Strkám ho naležato do úzkého prostoru mezi postelí a zdí – vejde se,
ale jen taktak. Aspoň budu mít vše pěkně po ruce, ušklíbnu se. V koupelně se marně
snažím nalézt pár cm2, kam by bylo možné odložit zubní pastu, kartáček a mýdlo.
Přece to nepoložím na keramickou desku splachovače za záchodem?! Zdá se, že nelze
stáhnout žaluzie. To by nebyl takový problém, kdyby kužel světla z nočního osvětlení,
které je zavěšené přímo nad balkonem, nedopadal přímo na postel, dokonce s přesným
zásahem mojí hlavy. Dvě minuty vztekle dumám, jak s tou podivnou páskou pohnout,
abych docílila kýžené tmy, ale tři vteřiny před tím, než hodlám ten plast rozflákat, to
zkouším ještě bezelstně zvenku. Dopadne to tak, že se kus odloupne a zůstane mi v
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ruce. Tak nic. Hledám přikrývku, marně – proboha, oni mi sem v téhle zimě nedali ani
deku??? Matrace nebývale tvrdá, přikrývám se prostěradlem a je mi zima, ačkoli mám
na sobě všechno, v čem jsem strávila předchozích 12 hodin (fuj) – totiž dlouhé elasťáky propocené z horkého dne v Brně a mikinu, která ležela na nejedné letištní kovové
lavičce pod mým zadkem. Přemýšlím, čím ještě vylepšit spací a hlavně termoregulační
komfort a nakonec na sobě ze zoufalství vystavím pyramidu z ručníků, večerních šatů
a plážové osušky v marné snaze vytvořit si improvizovanou deku. Její funkčnost je jakž
takž zajištěna, ale jen když se člověk ani nepohne, což je pro mou neposednou povahu
nadlidský výkon. A co víc – když tuto pyramidu završím poslední vrstvou, zjistím, že
se mi chce na záchod… Lehnout a nepohnout se má ale další dobrý důvod. Matrace
je vskutku tak tvrdá, že z mého klasického uvelebování a protáčení bych si nejspíš přivodila podlitiny a proto – jak s hrůzou zjišťuji – nelze spát ani na boku, ani na břiše.
Jenže já jinak než na boku nebo na břiše prostě neusnu. …o dvě hodiny později ležím
na zádech, nohy natažené, ruce sepjaté na břiše, ruce doširoka otevřené, pod haldou
veškerého oblečení, které jsem si přivezla. Běhá mi mráz po zádech, zase se mi chce
na záchod a mám trochu žízeň. Do obličeje mi svítí ten kandelábr, lednička se zapíná
a vypíná v pravidelných intervalech, zvenku slyším zavřeštět nějakého netvora – snad
kočku, uklidňuji se a radši si nechci představovat, co mne zde ještě čeká. A čemu se
vlastně říká temná noc duše? – napadá mě, než konečně nad ránem upadnu do hlubokého, milosrdného spánku. Milí přátelé, nebudu vás obtěžovat rozvláčným popisem,
co se odehrávalo v příštích několika hodinách po probuzení. Pojďme si to zjednodušit.
Pojďme si povídat v obrazech, protože ty řeknou mnohdy více než tisíce slov. Výjev 1:
Rozmrzelý pojišťovák Georgis, kterého při pondělku vyhnali od rozpitého kafete v Soluňském kanclu, vyplňuje tiskopisy a čísla do excelovské tabulky excelentního počítače
značky Apple. Bude mít tento týden hodně práce.
Výjev 2: Šťastná armáda hasičů ze Sarti, protože se konečně něco děje, a mohou být
zase za hrdiny. Výjev 3: Nervózní vedoucí odtahové služby Petrus, kterému v jednom
kuse zvoní telefon a který už vážně neví, jak těm lidem vysvětlit, že všechny nákladní
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vozy jsou už obsazené.
Výjev 4: Rezignovaný majitel hotelové rezidence Jorgos Papadupoulos, který si po
vyčerpávajícím rozhovoru s provozním zapaluje již třetí cigaretu a usedá ke skleněnému stolku ve své pracovně, kde si konečně vypiju silnou, sladkou kávu.
Výjev 5: Podrážděná uklízečka Maria, kterou dnes bolí záda více než jindy a která
vymetá špinavým koštětem nánosy bláta, které se přes noc usadily na světlých italských
dlaždičkách luxusního hotelu.
Výjev 6: Na smrt vyděšený kuchtík Vasilis, který právě zjistil, že VŠECHNY zásoby
ve skladu v jedné ze sklepních místností stylové taverny – včetně toho nejlepšího koření, které minulý týden objednával – plavou ve vodě.
Výjev 7: Vedoucí minimarketu Eleni, která je upřímně ráda, že jejich obchod žádné
závažné škody neutrpěl, ale pokaždé, když pomyslí na svou skrovnou zahrádku, přes
kterou se včera večer valila voda, neubrání se úzkosti.
Výjev 8: Německý turista Helmut poskakuje kolem svého zabláceného BMW, které
si pořídil letos v lednu za honorář z ocenění Manažer roku. Jeho žena a děti smutně vynášejí z přízemního hotelového pokoje narychlo napěchované tašky a igelitky; kromě
toho i vodou nacucané běžecké boty Adidas a promočené kufry značky Bench.
Výjev 9: Nasraný řidič čelního nakladače Michalis, který má zrovna o turistech,
kteří čumákují všude kolem a překáží, dost neblahé mínění (a spolu s ním celá parta
obsluhy stavebních strojů, která se snaží dát tu spoušť do pořádku).
Výjev 10: A pak jsem tu já, čumákující turistka s růžovým plážovým topem a foťákem ruce. Mezi tou těžkou technikou si připadám lehce nepatřičně. Plácám se jen tak
po okolí a s pobavenou skepsí sledují dění okolo. Když pak sedím na zpustlé pláži, napadá mne kdeco. Nikdo se nekoupe. Občas projde nějaký zoufalý pár, nebo skupinka
rozmrzelých lidí a mlčky si fotografují tu spoušť. Zdá se, že není nic smutnějšího než
pohled na vyvrácené stromy a keře, polámané slunečníky a zpřevracená lehátka. Hluboké, mnohametrové strouhy v písku jakožto výmluvná stopa po valící se dešťové vodě
připomínají rozsah zkázy. Nedaleko klapají motory traktorů a čerpadel. Je pod mra64

kem. Připadám si jako na té tarotové kartě. Nakonec projdu letovisko celé, podél moře
čítá jedna cesta více než dva kilometry. Míjím bezpočet plážových barů a kaváren, dva
supermarkety, jeden obchod s oblečením a suvenýry, mnoho taveren, několik stánků
s rychlým občerstvením, jeden stánek se včelími produkty, zhruba dvacet náklaďáků,
pár hasičských vozů, mnoho špinavých aut s otevřenými dveřmi, kufrem i kapotou,
možná padesát zaměstnanců veřejné služby, deset bagrů, dvacet nakladačů a několik
dalších čerpadel, stabilních motorů a strojů, které neumím pojmenovat. Všudypřítomný pach, prach a zmatek. Zhruba polovina budov vytopených; nad okny jednoho z
apartmánů je tmavá linie. Včerejší smršť proměnila nádherné letovisko k nepoznání.
Sedím na útesu, pozoruji mírně zvlněnou hladinu; slunce je kdesi za clonou mračna,
ale přesto trochu prosvítá. Je příjemně teplo, ale vůbec ne horko a vítr vane tak akorát.
Tady, daleko od všech těch budov a automobilů, není žádná spoušť znát – jen skála je
pevná… „Je to tu hezké, že?“ ozve se za mnou odměřený hlas. Moje známá z autobusu,
„inspektorka z hygieny.“
„Velmi,“ přitakávám. Život je to, co máme ne to, co chceme – myslím si, ale nic neříkám. Raději mlčím.
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Tři literární osudy stoleté republiky (1918-2018)
Václav Franc

Skončil rok 2018. Rok, v němž jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé
republiky. V závěru roku jsem si uvědomil, že jsem vlastně neplánovaně navštívil během uplynulých měsíců tři místa mající vliv na českou literaturu, neboť jimi prošla trojice prozaiků podle mého názoru nejvýznamnějších osobností české literatury v právě
uplynulém století. Možná se mnou někdo nebude souhlasit, přiřadí do této trojice jiné
jméno, ale já si myslím, že právě ona trojice ideálně období charakterizuje. Zároveň
jsem se přesvědčil, že ona místa, kudy kráčela historie i tyto osobnosti mají stále svoje
zvláštní kouzlo – genius loci.
Začněme pěkně popořádku. V Lipnici nad Sázavou. Tady prožil poslední léta života autor světoznámé knihy „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ Jaroslav
Hašek. Symbolizuje dobu konce 1. světové války a počátek nového státu, vznikajícího
právě na troskách Rakouska-Uherska, soustátí, které Švejk svým humorem boří. Nízký
domek v podhradí nás na první pohled ničím nezaujme. Kousek odtud najdeme sice
bustu Jaroslava Haška a před domkem můžete posedět společně s Haškem i Švejkem.
Neodolal jsem a manželka mě vyfotila. A pak jsme vstoupili do muzea. Když jsem sestupoval do dolní místnosti, paní průvodkyně nás upozornila, že tady opravdu Jaroslav
Hašek zemřel, pocítil jsem zvláštní chvění. Právě v této místnosti. Byla zima, krátce po
Novém roce 1923. Hašek umírá, ještě mu nebylo ani čtyřicet (Jaroslav Hašek *30. dubna 1883 v Praze – 3. ledna 1923 v Lipnici nad Sázavou). Jak mu asi bylo, když opouštěl
tento svět? Co by napsal o té další válce? Přežil by ji? Dokázal by se vysmát nacistické
mašinérii stejně jako Rakousku-Uhersku? Napadá mě celá řada otázek, ale odpovědí
se stejně nedočkám. Skromně zařízený pokoj. Postel, stůl. Vycházím na světlo a říkám
si, tak tady skončil život jeden velikán české literatury. Pochopitelně nevynecháme lipnický hrad. Tam nakonec Hašek taky chodil, dokonce tam dělal i průvodce. Navštívíme i starý hřbitov. Haškův hrob najdeme vzadu ve stráni. Nechybí na něm lahev
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havlíčkobrodského Rebela. Jak symbolické. Hašek byl vlastně taky takový rebel. Těžko
zařaditelný. Nemůžeme vynechat ani hostinec „U české koruny“, i zde Hašek prožil
část svého života. Můžete si dát Haškův ležák. A přemýšlet v lokále nad tím, jak tady
psal druhou, třetí a čtvrtou část nesmrtelného Švejka. V sále trůní císař Franz Josef,
kdo ví, jestli na něj „neserou mouchy.“ Hostinec provozuje jeho vnuk Richard Hašek
a pravnuk Martin Hašek. Vzpomínám si na knihu Ireny Douskové „Medvědí tanec“,
kde popisuje poslední dny života Jaroslava Haška na Lipnici. Škoda jen, že už se nekoná
festival Haškova Lipnice, podle průvodkyně z Památníku Jaroslava Haška se naposledy
konal před třemi lety. Prý nebyl zájem. Na Haška se můžeme dívat všelijak, ale pravdou
zůstane, že napsal jednu ze světově nejznámějších českých knih 20. století, kdesi jsem
našel, že byla přeložena do třiapadesáti jazyků jako druhá nejpřekládanější česká kniha
vůbec (tou první je „Reportáž psaná na oprátce“ – snad do devadesáti jazyků). Některé
překlady, resp. knihy můžete najít i v Památníku Jaroslava Haška.
Druhá zastávka. Malé Svatoňovice. Karel Čapek (*9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích – 25. prosince 1938 v Praze). V sobotu 5. května 2018 jsme se s manželkou
Laďkou vypravili do Malých Svatoňovic. Pozvali nás bratři Čapkové, neboť právě tam
se Karel Čapek narodil. I když, jak nám sdělila paní průvodkyně, kdyby na počátku
ledna 1890 nenapadlo tolik sněhu, možná by Karel Čapek spatřil světlo světa v Hronově stejně jako jeho sourozenci Helena a Josef. První patro je věnováno Karlu Čapkovi
a prý právě v těchto prostorách se opravdu Karel Čapek narodil (v prostorách služebního bytu MUDr. Antonína Čapka). Tak tady vykřikl do světa Karel Čapek poprvé! Byl
slyšet dost daleko! Druhé patro je pak věnováno výtvarné tvorbě Josefa Čapka. Pochopitelně zde najdete i řadu zajímavostí ze života rodičů, stěhování rodiny a studií, stejně
jako pražská léta. Expozice věnovaná Josefu Čapkovi potom dokládá i jeho smutný
životní osud za 2. světové války. Dokonce jsem si z muzea přivezl knihu „Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen,“ věnující se právě posledním letům života starších
z bratří. V Malých Svatoňovicích si bratří Čapků moc váží. Dokonce zde pojmenovali
kavárnu známou postavou z děl Čapků, tedy „Dášenka“ a restauraci „Salamandr“, tedy
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česky „mlok“. A navštívili jsme ji, je stylově zařízená, najdete tam třeba divadelní plakát
ze hry „Loupežník,“ ale i další připomínky ze života Karla a Josefa Čapkových. A na
jídelním lístku Vás možná překvapí kuřecí steak “Bílá nemoc” nebo “Lotrandova šavle”
či fazole “Krakatit!” Moc nám chutnalo! Pochopitelně jsme byli před lety i na Strži (tam
jsem se inspiroval k napsání povídky „Památník“) a v Praze na Vyšehradě, kde je Karel
Čapek pohřben.
Třetí zastávka. Kersko. Bohumil Hrabal, narozen jako Bohumil František Kilián
(*23. března 1914 v Brně – 3. února 1997 v Praze). Jeden z nejpřekládanějších česky
píšících autorů 20. století. Všechno začalo vlastně na pražském knižním veletrhu „Svět
knihy“, kde jsem potkal nymburskou chodící encyklopedii Honzu Řehounka. Dal mi
pozvánku na 20. ročník „Hrabalova Kerska“ a srdečně mě zval. Jako autor povídky
„Zvláštní kocour Ferda“ věnované právě Bohumilu Hrabalovi jsem už delší dobu uvažoval, že se jednou do Kerska musím vypravit. A tak slovo dalo slovo a já v sobotu ráno
19. května mířil vláčkem do Nymburka. Tam jsem přesedlal na autobus pořadatelů.
Se zastávkou na hřbitově u hrobu Bohumila Hrabala v Hradištku, zase tam nechyběla
lahev piva, (postřižínské) jsme dojeli do Kerska, kde se nás u Svato josefovského pramenu ujal právě Jan Řehounek. Absolvovali jsme s ním pochod po místech, které měl
Bohumil Hrabal rád. Prohlédli jsme si Hrabalovu chatu, pískovcový menhir u Labe,
památnou borovici „Krásnou Pepinu“ i dnes již rozpadlou „Švarnou Tonku.“ A pochopitelně nemohla chybět ani místa, kde se natáčel film Slavnosti sněženek. Celý okruh
trval více než dvě hodiny, ale byl zajímavý, zvláště i výkladem znalce pana Hrabala
Honzou Řehounkem. Ten vyprávěl celou řadu zajímavostí, kdy mohl Hrabala poznat
už jako kluk v Nymburku, ale i v pozdějších letech přímo v Kersku. Do Kerska taky zamířila skupina cyklistů v tzv. Hrabalovské cyklojízdě. A u Labe jsme se sešli s účastníky
z plavby lodí Blanice z Nymburka. Naše kroky směřovaly do Lesního ateliéru Kuba,
kde se celý odpolední bohatý program odehrával. Ale návštěvníci si mohli prohlédnout
i venkovní výstavu „Život a dílo Bohumila Hrabala,“ či výstavu „Každý den zázrak.“
Kde bylo zachyceno dílo Bohumila Hrabala pohledem českých malířů a grafiků. Ne68

chyběl bohatě obdařený stánek Městské knihovny Nymburk, kde se nabízela příslušná
literatura, pohledy a třeba i brožurky. „Deset let slavnosti Hrabalovo Kersko“ a „Druhé desetiletí slavnosti Hrabalovo Kersko,“ podrobně mapující předchozích 19 ročníků
setkání. Jen připomenu, že první setkání se konalo v Kersku 22. května 1999 a jak
pořadatelé přiznali, od těch dob se věhlas setkání značně rozšířil. Navíc si návštěvníci
mohli poslechnout audio ukázky z knih Bohumila Hrabala v místním „Poesiomatu.“
Pochopitelně nechybělo Postřižínské pivo a další bohaté občerstvení. Přiznám se, že
když jsem Kersko opouštěl, byl jsem plný dojmů. Vezl jsem si i knížku Jana Řehounka
„Nymburk literární,“ ale i další postřehy a nápady, snad je využiji třeba na našich akcích.
Genius loci v Hrabalově Kersku stále existuje. I mně trochu inspiroval a cestou
domů vláčkem jsem si poznamenával některé náměty, které snad v brzké době dám na
papír. A do Kerska se zase někdy vypravím. Stojí to za to!
Myslím si, že trojice uvedených autorů patří mezi nejvýznamnější české prozaiky
uplynulého století. Možná někdo někomu může chybět, ale vězte, že v anketě „Kniha století“ podle odborníků vyhrály tyto knihy: Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921) Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále
(1982) Karel Poláček: Bylo nás pět (1946). Takže až na Karla Poláčka jsem se docela
trefil. Nic proti rychnovskému rodákovi, ale přece jen si myslím, že jiný Karel si svoje
místo mezi pomyslnou trojicí na stupních vítězů zaslouží. Možná, že jeho tvorba je
natolik různorodá, že nemá tak jednoznačný titul, každý si prostě od Čapka představí
jinou knihu či drama. Na závěr ještě jedno zamyšlení. Když jsem procházel místa, kde
se narodili, žili či zemřeli, pociťoval jsem taková zvláštní chvění či mrazení. Možná
jsem se dotýkal historie, ale všichni tři mě svým způsobem inspirovali. Genius loci
prostě existuje!
P. S. Jen mě tak napadlo, která trojice autorek či autorů bude patřit té druhé stovce
v historii naší republiky? Narodil se už někdo z ní, vydal dokonce svoje knihy či ještě
chodí po houbách? Nechme se překvapit!
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Muž činu

Jaroslava Pechová
Letadlo se odlepilo od země a pod námi zůstala Djerba, Tunis, Afrika. Pohodlná sedačka mě zcela pohltila a já pevně zavřela oči, abych si pod víčky pustila nekonečný film
zážitků z romantické dovolené v jednom z exotických rájů na zemi. Vybavila jsem si
chvíle, kdy za rozbřesku vyskočí slunce nad obrys temného moře jako červený balónek
z Matějské pouti a v tu chvíli se zapýří nebe i hladina s rudými hřebeny vln. Rybářské
lodě se promění v růžové plameňáky, pomalu táhnou do daleka a nechávají za sebou
na vodě dlouhou krvavou brázdu. Jak slunce stoupá na neviditelné šňůrce oblohou, nachové barvy zfialoví, zezlátnou a pak se promění v zářivou perleť. Z rybářských bárek
se stanou bílé labutě a pomalu odplouvají tekutým stříbrem až tam, kde se nepokojné
moře mění v blankytně modrou oblohu. „Paní,“ zatahala mě za rukáv cestující, co
seděla vedle mne, „můžete mi věnovat žvýkačku?“ potřásla rezavým přelivem. „Při
startu letadla mi zaléhá v uších a žvýkání mi pomáhá,“ přiklopila si dlaněmi kruhy
náušnic. „Jenže já si ji nestihla koupit.“ Mlčky jsem jí podala celý balíček a zase zavřela
oči. Paměť se znovu pomalu zahřívá, naskakuje a projektorem vzpomínání mi promítá
na zavřená víčka tentokrát okamžik, kdy na Djerbě usíná den a zapadající slunce polije
celý ostrov roztavenou mědí. Obloha vybuchne jako sopka a nad obzorem se rozhoří
zlatý požár. Oranžové jazyky rozsvítí moře, pláž i nebe a před zářivou záplavou světla
vyvstanou temné siluety palem, vztyčené ukazováky mešit a zaoblené kopule na střechách sněhobílých obydlí. Stojím celá uhranutá tím přírodním divadlem a pozoruji,
jak po pláži cválají arabští koně a v sedle nesou nadšené turisty. Koně bujně pohazují hřívou a za rozevlátými ocasy nechávají karavanu líných velbloudů. Ti se znuděně
kolébají za velbloudáři, na zádech nesou svůj hrb a dřevěné sedátko, na kterém trůní
dvojice výletníků. Velbloudi občas zabučí a jindy zas vrčí jako pes baskervillský, strašlivé psisko z knihy Arthura Conana Doyla, řádící na devonském panství ve starobylé
jižní Anglii, a snad proto těm dromedárům vězí papula v košíku upleteném z provazů.
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V patách jim běží mírumilovná velblouďata se sametovýma očima a dlouhými řasami,
co vypadají jako velké plyšové hračky. „Na dovolené? Na dovolené?“ opět mě vytrhl z nostalgické nálady nepříjemný hlas sousedky. „Ale nelétáte často, že?“ Přikývla
jsem. „To jste klidná jako želva,“ divila se. „Já než si na létání zvykla, ztrácela jsem
pokaždé nervy.“ I já je začala ztrácet z představy, že budu tu paní poslouchat celou
cestu. Nejradši bych se proměnila v jednu takovou klidnou pardálí želvu s krunýřem
jako autobus, co se šine, jen co noha nohu mine někde v polopoušti střední, východní
nebo jižní Afriky a nic ji nerozhází. Možná by nebyla marná ani tlustá hroší kůže, třetího nejtěžšího suchozemského živočicha z téhož kontinentu. V duchu jsem počítala
do deseti, abych na paní nevybafla něco, co nechci slyšet, a ve vzpomínkách se opět
vrátila na největší ostrov severní Afriky. Vyprahlý písek, dlouhé řady oliv, rozježené
palmy, sporadické trsy trávy, ale i úhledné zahrádky za kaktusovými ploty a trychtýře
obrovitých ibiškových květů. „Já cestování miluju,“ spustila zase sousedka. „Kdybych
se měla třeba na hlavu postavit, tak si tu svou zálibu neodepřu.“ Kéž by se na tu hlavu
postavila a na svých náušnicích, co vypadají jako kola od vozu, odfrčela pryč, přála
jsem si. „Všechny cestovky mám zmáknuté,“ chlubila se. „Ráda vám doporučím s kým
a kam se příště vydat.“
„Děkuji,“ řekla jsem důrazně. „Umím si poradit sama.“
„Věřte, že moje rady jsou k nezaplacení,“ byla neodbytná. Nezbylo než zahájit obranu. „Když dovolíte, ráda bych si v klidu dočetla knížku, na kterou mi u moře nezbyl
čas.“ Dotčeně zdvihla obočí, ale ve vteřině se otočila k elegantní dámě po její levici, co
s velikým zaujetím pozorovala okýnkem našlehané moře mraků pod námi. Ta na ni
jen zděšeně vytřeštila oči, neboť správně odhadla, že její hlučné klábosení nebude brát
konce. Za chvíli už celé letadlo vědělo, na jaké dovolené upovídaná paní všude byla
a co si tam výhodně koupila. Čas letěl jako boeing mířící k domovu – a protřelá turistka nebyla k zastavení. Všichni cestující se tvářili, jako když sedí na trní, ale nikdo
se neodvážil udělat jejímu tlachání přítrž. Zdálo se, že na letišti v Ruzyni budeme mít
všichni do jednoho svatozář.
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Najednou povstal cestující z přední řady, takový nenápadný, tichý pán. V uličce mezi
sedadly pomalu narovnal svou drobnou postavu, pomalým krokem došel k upovídané
turistce a řekl s klidem Angličana: „Madam, v Tunisu jsem se vydal po stopách Hannibala, navštívil starobylé Kartágo, mešitu v Medině, koloseum v El Jemu, synagogu La
Ghriba ve vesnici Er Riadh, poušť i solné jeskyně, bazary a tržiště. Tím chci říct, že
jsem tam spatřil leccos, ale takový přírodní úkaz, jakým ráčíte být vy, jsem neviděl.“
Pak udělal čelem vzad a zase zvolna odkráčel na svoje místo. Než se však posadil, ještě
dodal: „Doteď jsem si bláhově myslel, že mě až na letišti vytočí manželka nějakou svojí
příšernou hláškou, ale vy jste ji, vážená, ráčila strčit do kapsy.“ Turistce rázem sklaplo.
Seděla tiše jako pěna a zbytek cesty jsme o ní nevěděli. Když letadlo přistálo na pražském letišti a zazněl bouřlivý potlesk jako naše poděkování celé posádce za to, že nás
šťastně posadila na zem, dobře jsem věděla, že patří i onomu nenápadnému muži činu.
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O Keprníku a Damavandu
Richard Polzer

Je krásné odpoledne, nebe bez mráčku a slunce stále v plné síle. Vzduch se rozverně tetelí v nažloutlé trávě a můj korbel je pod čepicí pěny neodolatelně orosený. Takový čas
je přímo stvořený pro příběh nevšední a dobrodružný. Keprník a Damavand? Já vím,
poněkud zvláštní spojení, to uznávám. Ale těch souvislostí mezi dvěma kopci, vzdálenými vzdušnou čarou tak tři tisíce kilometrů, je hned několik, tak si dovolím alespoň
pár střípků. Jak známo, v našich zeměpisných šířkách často vznikají nová kamarádství
u pivečka a stejně tak se tvoří různé plány, dobrodružství a vznikají odvážné výzvy.
Naše parta má ráda nejen dobré pivko, ale také krásné hory a zdolávání překážek.
A tady už to trošinku začíná dávat smysl. Keprník třeba, to jsou dvě radosti toho samého jména. Jednak hora v České republice s výškou 1 423 metrů nad mořem a také světlý
ležák. A tím to celé začalo, nápadem u pivka a troškou domácí diplomacie. Celá naše
parta čítá všeho všudy pět borců. Richard, chirurg (přezdívka Padre nebo Papá, nejstarší člen výpravy). Lukáš, ekonom (přezdívka Lukin, nejvíce zkušeností z hor). Pavel,
zubař (přezdívka Dandaan, nejhezčí zuby výpravy). Zdeněk je technolog (přezdívka
Dzin, pohádkový skřítek výpravy) a poslední z pětky statečných je náš Tomáš, policista
(přezdívka Tajnej, ochránce výpravy).
V mých letech je už normální mít pár šedin, brýle na čtení a taky sluch už není, co
býval. A tak občas u telefonování řvu jako strýc Pepin, útržky hovoru poletují všude
možně a vytváří leporelo čtené na přeskáčku, nechtěnému posluchači podsouvají možnost ukvapených závěrů. To se může snadno stát nedorozumění. Já si klidně telefonuji
to svoje „haló, už mne slyšíš... jasně, že mám formu... ty mně taky, Dzine... že dáme
Keprník, říkám... ještě nic neví... nevolal, on už to říkal dávno... na co? Na co? Jo, na
shledanou!“ Po vyhodnocení těchto informací může vzniknout setsakra velká mejlka.
A žena, takto v omyl uvržena, ihned zbystří. Vy už zase s tou partičkou lezete na nějaký kopec? To nemůžeš říct někdy předem? A jak dlouho budete pryč? Jéé, ty už to
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víš, zlato? Já chtěl, no, ještě to nebylo jasný. Teď už máme letenky všichni, tak jedeme
koncem května. Letenky, co to motáš? To jako poletíte z Prahy na Keprník, asi blbost
néé? Kdepak miláčku, já říkal Damavand. To ani náhodou, já slyšela jasně Keprník! To
je podobný na Damavand jako Šerák a Annapurna. Ono ti to možná trošičku splynulo,
je tady horší akustika, asi jsem i hůř artikuloval. No hele, já třeba teď slyšel, jak říkáš,
to je podobný jako Svěrák a Anna Spurná. Něco tady s tou akustikou bude. Ale víš ty
co, nakonec možný to je, asi jsem řekl Keprník, ono se mohlo stát, že jsem taky mluvil
o tom pochodu v Hanušovicích, tam jdeme na Keprník, to bude týden před odletem.
A můžeme, kluci, balit, už je to venku. Já se doma přeřekl a místo do Hanušovic
jsem řekl Teherán.
Plán je jasný: vlakem do Prahy, ukrajinskou aerolinkou do Kyjeva, přestup a let směr
Teherán. Tým je sehraný, máme za sebou již více akcí a většina z nás i společné výstupy
na kopce. Už jen doladit před odletem některé organizační drobnosti a hurá směr Írán.
Přece jen tato země ještě stále není tak častým cílem našinců, některé místní zvyklosti
jsou přímo exotické a písmo i zdejší řeč pro nás nesrozumitelné. Každý z nás už viděl
kus světa a dobře víme, že není nic horšího než nezdvořilá návštěva. Stejně jako i v dalších islámských zemích ani tady nejedí vepřové a nepijí alkohol. Navíc termín naší expedice vychází na ramadán, devátý měsíc lunárního kalendáře. To probíhá půst, který
je aktem víry a výrazem očisty. Jsme připraveni tento svátek uctít přesně podle tradic.
Popravdě ale očekáváme těžkou zkoušku.
Poslouchej, Lukine, jakýho dáme vrcholáča (pivo vypité na počest pokořené hory)?
Jasně všude píšou, že tam se u nich alkohol nesmí. Navíc v Íránu si myslí, že aj pivo je
alkohol. A do toho ještě ten ramadán. To vám říkám, hoši, totok je neřešitelný! Jenom
klídek, Dzine, pitný režim má na starosti Padre. Jsou oblasti, v kterých se opravdu
vyzná, a má na to i diplom. Máš rád překvapení? Mám, Papá, miluju překvapení. Teheránské letiště Imam Khomeini International žije čile i v noci, přílety a odlety jeden
za druhým, všude čisto a – světe div se – personál se usmívá i ve dvě ráno. Vstupní
víza vyřídíme za dvacet minut a směníme pár dolarů na taxi. Co se tak směješ, Lu74

kine, ti hráblo? Kdepak, kluci, jsem v pohodě. A mám pro vás dvě zprávy, dobrou
a špatnou. Kterou první? Špatnou, jasně že špatnou, že jo, Papá. První špatná a na té
dobré si spravíme chuť. Tak poslouchejte, příletem do Teheránu jsme se stali všichni
negramotnými, naučit se číst a psát v perštině nemáme šanci. Ale dobrá zpráva je, že za
pár dolarů jsme milionáři, mám hrst milionů iránských riálů. Negramotní milionáři,
nádhera. Jaký je dále plán? Můžeme jet taxíkem do centra Teheránu, sehnat nějaké
ubytování a ráno severně za městem na kopec Tochal, ten má skoro čtyři tisíce metrů.
Na aklimatizaci ideální a další den směr Damavand. Nebo plán B – rovnou autobusové
nádraží na předměstí a směr Polour, tam je base camp. Domluveno, začneme kopcem
Tochal, aklimatizace se bude hodit. A taxikář se na heslo city center tváří stejně jako
na bus station i usmlouvaná cena je stejná. Z letiště do města to tu mají dobrých třicet
kilometrů a my jsme po nekonečném vyhlížení Khomeiniho náměstí zastavili u autobusového nádraží, tím je rozhodnuto. Usměvavý řidič vyložil bágly, zamával, řekl bus
Damavand - good luck, ten skončil s angličtinou tak ve třetí lekci. No, co už. Dáme
něco v bistru, je ještě před rozbřeskem, tak můžeme jíst i při ramadánu a potom pojedeme. První autobus startuje za hodinu a bude v Polouru docela brzo. Nakonec je po
pěti hodinách v Boeingu 737 klimatizovaný autobus Mercedes s pohodlnou sedačkou
příjemné osvěžení. Při odjezdu všem rozdali svačinku a cena? Cha, chá! Všechno za
hubičku. Polour je za brzkého rána v plné kráse, hemžení na tržnici okolo cesty dělá
příjemně akční atmosféru a cesta k base campu se nedá přehlédnout. Socha horolezce
v nadživotní velikosti svou mohutnou paží dává jasně vědět kudy tudy k Damavandu.
Nestihneme ani tři sta metrů, sotva rozhýbeme lenošná těla a zastavuje u nás terénní vůz zdejší horolezecké základny. Nesmlouváme, neprotestujeme a jakýsi rozložitý
chlapík nás odveze až do campu, pomůže s batohy a domluví schůzku s místním náčelníkem. A nic za to nechce, fakt divný. Ubytování na standardní úrovni horolezeckých
táborů, permit na kopec za padesát dolarů – normální cena. Náčelník – charismatický
muž s pěstěným knírem a upřímnou ochotou vyhovět každému našemu přání. Spokojenost týmu je posílena dobrým čajem, odvozem domluveným již na zítra do prvního
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campu i příznivou předpovědí počasí. Brzo ráno nás čeká přiblížení ze základny do
prvního tábora a postup od mešity do chaty pod vrcholem.
Jsme odpočinutí a natěšení, přestože kopec je stále cudně zahalen mraky. Na výstupu
sledujeme osmičlenné družstvo několik stovek metrů před námi. Po nástupu na zasněžené plochy tempo výrazně zpomaluje, ale nadšení podporované euforickými Íránci na
sestupu se nás drží. K chatě schované v oblačnosti přicházíme po několikahodinovém
stoupání a všichni cítíme ty zdolané výškové metry. Ubytování je velmi prosté a v kamenných místnostech větší zima než venku, není lepší nápad než čaj, naštěstí tady pro
nás neplatí ramadán. Během hodinky se mračna rozpustila a vrchol si můžeme užívat
v plné parádě. I okolní panoramata – krása střídá nádheru. Jenže aklimatizace je tak
na hraně, zítra máme ještě příznivou předpověď, tak honem do spacáku. Budou prý
následovat nejméně dva bouřkové dny. Usínáme vcelku brzo, čeká nás summit day
a překvapení pro Dzina, vrcholáč. Noc není příjemná, všechny trochu bolí hlava a venku zuří vichřice, tak se budíme co hodinku. Začátek výstupu je ideální kolem páté hodiny ranní, ale běsnění venku nepřestává, tak se z chaty nikdo neodvažuje. Za rozbřesku
ještě chvilku zdřímneme, po deváté vítr ustává a venku ševelí jen svěží vánek. Nástup se
zpožděním skoro pět hodin je poznat, venku se znatelně oteplilo, nočních minus deset
stupňů je dávno pryč. A slunko do čerstvě napadaných dvaceti centimetrů sněhu pere
a pere. Rozbředlá sněhová kaše a nastoupaná výška, to je kombinace, která nás rozděluje do dvou týmů. Vrcholový, s Lukinem a Dandaanem, mají nejlepší kondici i nejvíce zkušeností a tedy ještě nějakou šanci dosažení vrcholu. A zbytek si už bude říkat
jen podpůrný tým, obracíme na sestup. Necítíme zklamání, naopak si sestup užíváme
a držíme palce dvěma statečným. Sledujeme jejich boj o vrchol ještě více než hodinu,
ale přichází mraky a zvedá se vítr, to je konec šancí. Ten den zůstává Damavand nepokořený, kromě nás se dnes nahoru nikdo nevypravil. Přátelé, kamarádi! Vyhlašuju
konec výstupu a je mi to sice líto, ale vrcholáč nebude. Sorry, Dzine. Ach bože, Papá,
to je děs, já na to zase naletěl a ono je všechno podvod, žádný překvapení neexistuje.
Už budu celý zbytek života očekávat jenom nevděk. Slyšíš, Tajnej? Co ty na to? Prej to
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krásně všecko zapadá, ale ze strategických důvodů. Dzine, zachovej klid. Myslím, že
hra ještě není u konce. Správně, Tajnej, podej mi prosím můj batoh, něco vám ukážu.
Hele, Dzine, kouzlo, otočte své větrem ošlehané tváře na mne. A tramtadá, plechovečka piva na Damavandu, ani to nemusí být vrcholáč. Papá, jsi blázen, pivo v Íránu.
Useknou ti ruku, nebo tě ukamenují, co myslíš, Tajnej, průser bude! Nedivoč, pivo je
určitě nealko, to do sebe zapadá. Nemám pravdu, Papá? Správně, chlapci, samé horské
byliny - nealko z piva, heřmánku, šalvěje, mateřídoušky, máty i řebříčku. Kluci, dyť já
vám nesu toho plecháča až z Keprníku, ležel v batůžku od pochodu před odletem, tak
na zdraví. Ať slouží! Jen tak mimochodem, nenapadá vás nějaká další výzva.
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Na půl cesty

Helena Kubíčková
Přede mnou leží krabička s dopisy. Útržek znásilněné doby, nabité událostmi. Když
ty staré letecké obálky beru do ruky, zašustí vzpomínkami. Veselými i smutnými, ale
nejvíc těmi, co mají od všeho kousek. Je to už padesát let, skoro na den. Skoro celý můj
život... A uplynul, jako když luskne.
2. srpna ...Pořád tomu nemůžu uvěřit! Poprvé letím a rovnou do Francie! Paříž
a Normandie… jak úžasně to zní! Stojím na konci nekonečného hada, který končí
u odbavení, a někde uprostřed zahlédnu známého herce, který si nápadně často sundává a nasazuje brýle a příliš hlasitě mluví. Ohlédne se, jako by vytušil můj pohled,
a obdaří mě ješitným úsměvem. Možná je na mně vidět, jak se těším, i když mi z ranní
cesty vlakem a těžké zkoušky, kterou jsem ještě před odjezdem stihla, rozbolela hlava.
A postupně zjišťuju, že ta úporná bolest sebou přináší i pochybnosti, které jsem si v dřívějším shonu nestihla, nebo nechtěla připustit. Jak přijmou holku odkudsi z východu?
Dokážu žít půl roku v cizí zemi sama? Domluvím se, když umím francouzsky hlavně
z učebnic? Cítím, jak s čekáním dostává moje nadšení trhliny. Dokonce se začínám
trochu bát. Teď třeba proto, že mi zbylo všeho všudy pár korun... A co když má kufr,
který sotva vleču, nadváhu? Nacpala jsem do něj všechno, o čem jsem myslela, že můžu
příští měsíce potřebovat. Přesněji skoro všechno, kromě mé chlouby – kabátu a kozaček, na které jsem si vlastnoručně vydělala. Ty se k mé lítosti nevešly. Ale co, snažím se
zahnat další starost, zatím je léto a pak naši pošlou balík! ...Orly... Ještě v letištní hale
mám zalehlé uši a po dlouhém dni a tolika dojmech se cítím unavená. Ale usilovně se
rozhlížím a hledám ceduli s mým jménem. Konečně! Mává s ní usměvavá manželská
dvojice a vítá mě vodopádem slov, z nichž rozumím sotva půlce. Přesto mou francouzštinu chválí, berou mi těžký kufr a slibují projížďku městem. Moc se mi nechce, ale odmítnout by je urazilo. Pak se ale ukáže, že to byl dobrý nápad, protože v autě se dočista
proberu a jízda večerní metropolí mi připadá jako pohádka. Celá Paříž je osvětlená,
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Eiffelka skoro kýčovitě září a v obchodech, restauracích a kavárnách na Champs Elysées je vidět hezky, a přitom nedbale oblečené lidi. Pod Vítězným obloukem se míhají
proudy aut a já obtížně vysvětluju, proč jsou česká města v noci tak tmavá a vylidněná
a na auta se šetří a čeká mnoho let. A jen tak mimochodem se zmíním o další kuriozitě – esenbácích, kteří korzují po nočních ulicích, namátkou kontrolují chodce a kluky
s odvážně dlouhými vlasy si odvádějí s sebou. Manželé se tomu roztržitě diví a zdvořile
nás litují. Lítost jsem ovšem nečekala, a tak ze mě vypadne, že se to postupně lepší a
jsme někde na půl cesty ke kapitalismu. Důkaz jsem přece já – mohla jsem vycestovat!
Asi mi příliš nevěří, poněvadž pochybovačně mlčí. A zatím nám Paříž mizí za zády
a někde před námi leží Normandie. Cesta prý potrvá čtyři hodiny, protože s nablýskaným novým Citroënem se dá jet nejvýš stovkou. Momentálně je mi to jedno. Stejně
umírám únavou a vzápětí usínám jako špalek. A když mě těsně před cílem probudí,
zajímám se jen o postel. Zbytku rodiny, která na mě tak dlouho zvědavě čekala, slibuju,
že budu o sobě vyprávět ráno...
9. srpna ...Jsem tady týden a už mám na kontě pořádnou porci zážitků. Než začne
semestr na Sorbonně, starám se o dvě malé děti – Pierra a Florence. Na první pohled
se mi zalíbily a já jim myslím taky. Je vidět, že po všech těch chůvách, co je hlídaly
přede mnou, si zvykly na cizí lidi. Ale možná mě mají rády proto, že si s nimi hraju
a povídám. Rozhodně víc než jejich rodiče. Celá rodina – patří do ní ještě dvě sestry
a matka – bydlí přes léto v plážovém domku v Réville, typické normandské vesnici
s robustními kamennými domy. Místní obyvatelé se mi zdají jiní než Pařížané, kteří tu
mají své lodě, jachty a prázdninové vilky. Někteří jsou vysocí a světlovlasí, a ani jejich
kuchyně není úplně francouzská, ale stejně skvělá. Už jsem ochutnala camembert, calvados a cidre – obojí z jablek. Taky ryby a mořské plody, ty přímo miluju! A jak jsem se
pyšnila, když se nám podařilo ulovit humra! Nebo když jsme šli po odlivu s kyblíkem
na ústřice a rovnou z útesu si je odnášeli domů! Všichni se divili, že mi chutnají syrové, ale fakt jsem nikdy nic lepšího a čerstvějšího nejedla! Taky mě vzali na pár večírků
a zvlášť jeden byl jako z filmu. Před středověkým hradem – majetkem jedněch zná79

mých, parkovala sportovní auta, na nádvoří se opékalo jehně a o půlnoci vypukl ohňostroj. Ne, že by se mi tam nelíbilo, ale hosté se bavili hlavně o dovolených v zahraničí,
a v oblečení, které mi šila teta, jsem se cítila jako chudá příbuzná. Nosí se košile s kytičkama – to je teď velká hipísácká móda, a džínsy Levi´s, co u nás prodávají v Tuzexu.
Chtěla bych taky něco moderního, třeba z nejlevnějšího obchodního domu Prisunic,
ale nejde to. Kapesné šetřím na drahou Paříž...
17. srpna ...Mrzí mě, že o nás Francouzi vůbec nic nevědí. Hlavně o české historii,
dokonce ani kde ležíme. I já jsem pro ně zjevení. Nejspíš si představovali holku z rozvojové země, takže každý den žasnou nad mým vzděláním a marně je přesvědčuju, že
nepřesahuje průměr. Občas se musím smát, jak moc se řídí reklamou. Třeba ze spousty
pracích prášků si kupují jediný – teď zrovna OMO, co „pere běleji než bíle“. Překvapilo
mě, že i když mají naprostou svobodu, utrácejí čas tím, co je nebaví nebo neumí, ale
považují za společenskou povinnost. A tak se místo hraní bridže navzájem pomlouvají,
vozí do věznic pětikilové pytlíky bonbónů, a přitom jim vězni mohou být ukradení,
smolí školácké obrázky, protože malovat v plenéru je „šik“. A jednou týdně nebo měsíčně „přijímají návštěvy“ včetně těch, které nesnášejí, ale můžou být pro ně užitečné.
Často opravdu nevím, co hostům říct, když vyzvídají, jestli se u nás jí koňské maso,
v bytech je tekoucí voda a „východní cikáni“ jsou blond. Nebo mě nutí, abych rozhodla,
které ze sárí, co si přivezli z Indie, je nejhezčí. Naštěstí srpen brzo skončí a tihle povedení letňáci odjedou. Jenže kdoví, jestli se v září neobjeví další...
24. srpna ...Není tu televize, rádio ani telefon, a tak jsem se teprve dneska dozvěděla,
že nás obsadili Rusové. Sousedi mi zmateně líčili cosi o tancích, okupaci a střílení, prostě o všem, co psali v novinách. Zůstala jsem jak opařená a honem si běžela zavolat, ale
každá minuta stojí peníze, tak jsem mluvila jenom chviličku. A zase toho moc nevím
a v duchu pořád dokola probírám, jestli se vrátit nebo zůstat... A znova se bojím. Ovšem teď stokrát víc, než když jsem přijela...
5. září ...Ve vesnici se na mě usmívají, mávají a trochu legračně na mě pokřikují:
„Odvahu!“ Na radnici mi dokonce nabídli stipendium – pokud zůstanu v Paříži a do80

končím tam studia. Jsem za tu nečekanou podporu vděčná, ale stejně se nemůžu rozhodnout...
20. září ...Psaly mi Danuška a Lída. Podle nich bych neměla domů pospíchat a zůstat
tak dlouho, jak to jde. Na druhou stranu mě zprávy v posledním dopise polekaly. Zvlášť
ta o balíku, který nechtěli na celnici proclít (i když to po mamčině pláči a prosbách
nakonec udělali), poněvadž emigrantům se nemá nic posílat. (Kdo je v cizině, je pro ně
emigrant?) Co když se nebudu moct beztrestně vrátit?
26. září ...Světe zboř se!! Babi se překonala a poslala mi pohled! Včera večer jsem si
ho v posteli prohlížela a nikdy předtím mě nenapadlo, že Petrov a Špilberk vypadají tak
krásně. U naší ulice udělala křížek a na zadní stranu připsala jenom jednu větu: „Stýská
se mně, ale do Vánoc budeš určitě doma, že jo, Špuntíku?
Domů jsem odjela třicátého září a nějak mi přestalo vadit, že sotva v půlce své vytoužené cesty. Nepočkala jsem ani na balík a pevně doufala, že mi ho pošlou. Jediná
babiččina věta mě rázem vrátila k těm, které jsem měla ráda, a ke všemu, co mi bylo
blízké a co jsem znala. Když jsem u českých hranic zahlédla z vlaku podzimní krajinu,
přitiskla jsem nos na sklo a dlouho se na ni dívala. A přes nejrůznější obavy jsem cítila,
že ji k životu nutně potřebuju. Stejně jak ona potřebuje mě.
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Dunaj

Karel Zíma
Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy. Pramení kdesi v pohoří Schwarzwald
na jihozápadě Německa a po asi 2 800 km vtéká v Rumunsku do Černého moře. Ve
světovém měřítku je jeho délka až na 30. místě, takže o nějakém rekordu se mluvit
nedá. Dunaj má však něco, co málokterá velká řeka. Teče hustě osídleným územím,
k čemuž se pojí i osobitá atmosféra jeho okolí. Už od pravěku byl obchodní tepnou
střední Evropy. Protéká deseti zeměmi a čtyřmi hlavními městy. Od nepaměti tvořil
neměnnou stezku vedoucí tehdy jinak neprostupnou krajinou. Putovali po něm lidé
rozličných národností, cizokrajné zboží i nové myšlenky. Dlouho tvořil severní hranici
slavné Římské říše.
Věhlas této řeky byl lákadlem pro mě a moji manželku při rozhodování o místě
letní dovolené. Dunaj jsme už oba viděli. Není zas tak daleko, aby se nám v našem žití
nepřipletl do cesty, ale nasát jeho atmosféru by určitě stálo za to. Když poznat kraj, tak
na kole. Vybavení pro cykloturistiku máme, zbývá jen naplánovat trasu a přát si dobré
počasí. Nakonec jsme zvolili část toku mezi Bratislavou a rakouským městem Krems.
Do Bratislavy pojedeme vlakem, abychom neztráceli čas určený Dunaji.
Ještě za tmy jsme sedli na obtěžkaná kola a vyjeli krásným srpnovým ránem k nádraží. Ve vagónu pro cyklisty jsme si sedli na zem a nechali se houpat v tom pravidelném
rytmu, který je drogou pro všechny romantické cestovatele světa. V pozdním odpoledni jsme dorazili do naší konečné stanice v Bratislavě. Chvíli jsme bloudili po nádraží,
ale pak nabrali s jistotou směr k prvnímu nocovišti, kempu Zlaté piesky. Z nádraží je to
necelých 10 km. Kolem šesté jsme stáli před branou. V recepci nikdo nebyl, ale kemp
byl posetý stany nejrůznějších barev. Po chvíli se nás ujala slečna. Prý tu dnes zrovna
skončil Reggae fest. Zaplatili jsme a vešli dovnitř. Mezi stany leželo hodně věcí. Kalhoty,
trika, turistické vařiče, karimatky, spacáky…, některé i velice kvalitní. Nebyli tam však
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žádní lidé. O městě duchů jsem už slyšel. Ale kemp duchů? Nezbývalo než postavit stan
a připravit se na noc. Počasí nám zatím přeje. Ještě jsme ani nezatloukli poslední kolík,
když se před námi objevila rojnice úklidové čety. Lidé s gumovými rukavicemi sbírali
rozházené věci do velkých igelitových pytlů a razantně strhávali opuštěné stany. To vše
pak házeli do přistavených kontejnerů. Nevěřili jsme svým očím. Turistické vybavení,
často vyhlášených značek a někdy i úplně nové se tu měnilo v odpad. Od našich věcí
jsme se pro jistotu nepohnuli ani na krok. Rojnice nás obešla a já si šel vyfotit nejbližší
kontejner plný krásných stanů, abych měl v budoucnu jistotu, že se mi to jen nezdálo.
Stmívá se pomalu, a tak ještě stihneme večerní procházku na břeh jezera. Vzniklo vytěžením štěrkopísků v padesátých a šedesátých létech, kdy Československo prožívalo éru
intenzivního budování betonových staveb. Voda je čistá, na písčitých březích je docela
dost místních lidí. Hezká atmosféra. Po předchozím zážitku balzám na duši.
Ráno vyrážíme k Dunaji skoro tou samou cestou, kterou jsme včera přijeli. Párkrát
se zeptáme na směr, ale to už jsme blízko řeky. Za chvíli se před námi objeví hladina
toku. Stojíme u mostu, který si dobře pamatuji z televizních novin bývalého Československa. Když se začátkem sedmdesátých let otvíral, byla to velká sláva. Na jeho konci je
věž s vysoko položenou vyhlídkovou restaurací připomínající létající talíř. Přejedeme
na druhý břeh a vyrazíme proti proudu. Tak, a to už je ono. Kvůli tomu tu jsme. Zástavba skončila, my projeli bývalou rakouskou celnicí a na protějším břehu se objevila zřícenina slavného hradu Devín. Devín byl pro mě první částí dunajského kouzla. Leží na
soutoku Dunaje s Moravou a je to velký pamětník. Zažil Kelty, Římany, Velkou Moravu
i Uherské království. Spolu s blízkým Bratislavským hradem má v dějinách Slovenska
důležité místo.
Je slunečné dopoledne a my jedeme říční rovinou mezi poli se sójou. Ještě jsme blízko Bratislavy a už se před námi objevují další kopečky se zbytky menších starobylých
staveb. Musel to být bohatý kraj. To, že jedeme na západ, nám připomene blízké městečko Hainburk, které je nejvýchodnějším městem Rakouska. Za ním začíná národní
park Dunajské nivy, který se táhne po obou březích asi čtyřicet kilometrů až k Vídni. Je
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tu hodně keřů a listnatých stromů.
Že se blížíme k Vídni, jsme poznali podle startujících dopravních letadel. Byla velice nízko a vzlétala jedno za druhým snad ve dvouminutových intervalech. Vjeli jsme
mezi domy a vyhledali kemp. Zaplatili jsme si dvě noci, protože zítřek chceme strávit
prohlídkou města. Večer se nesl ve znamení roztažené bouřky, chvíli pršelo a hřmělo,
chvíli ne. Déšť ustal až pozdě v noci. Ráno vyrážíme pěšky po asi sedmsetmetrovém
mostu směrem k centru. Tam už jistě bude ta Vídeň z dějepisu. Přešli jsme Dunajský
kanál a vstoupili do historické části. Velké pískovcové paláce, honosná architektura,
hodně aut i lidí. Tak tohle je to srdce Svaté říše římské i bývalé naší monarchie. To je
to „Zlaté jablíčko“ na jehož bohatství měli zálusk osmanští Turci i jiní dobyvatelé. Už
chápu, proč se vídeňský valčík tančí tak vznešeně. Až sem chodili se svými pokornými žádostmi v polovině osmnáctého století sedláci z naší vesnice, aby si postěžovali
na zlého vrchnostenského správce a nepřiměřenou robotu. Jenže to už stojíme před
chrámem svatého Štěpána. Jestli byla Vídeň srdcem monarchie, tak tento objekt byl
srdcem Vídně. Slavná gotická stavba je nejen sídlem vysokých církevních hodnostářů,
ale i místem posledního odpočinku významných panovníků podunajské říše. Po obědě
jsme navštívily většinu historických míst v centru, včetně známého sousoší s císařovnou Marií Terezií. Je to vskutku mistrovské dílo. Sama císařovna pak na vrchu na trůnu
nesedí, ale vyloženě trůní. Dívám se jí do tváře a hlavou mi jdou myšlenky o povinné
školní docházce, tereziánském katastru i válkách o dědictví po jejím otci. Ještě před
odchodem z centra si jdeme odpočinout do blízkého parku. Jsou tu zrovna nějaké slavnosti, hodně lidí a různé stánky. Shodneme se na tom, že si dáme kávu. A jakou? No
jak jinak, samozřejmě vídeňskou. Požádal jsem tedy číšnici o dvě „víner kafé“. Koukala
na mě divně, nejspíš proto, že na území Vídně musí být jakákoli káva vídeňská. Udělal
jsem tedy rukou pár malých kroužků, jako kdybych na něco dával šlehačku z tlakové
láhve a řekl šššššš. Jen se usmála a šla udělat dvě kávy se šlehačkou. Když nám je velice
úslužně podávala, nezapomněla mě upozornit, že na tom mám šššššš. Cestou zpět jsme
si ještě nakoupili zásoby jídla. Hned za svítání sedáme na kola a vyrážíme vstříc nové84

mu dni. Za posledními domy se opět napojujeme na Dunajskou cyklistickou stezku.
Šlapeme do pedálů a dýcháme vlhký říční vzduch. Další perlou na dunajském náhrdelníku je město Tulln, do kterého jsme dojeli kolem páté odpoledne. Širokou vodní
plochu využívají menší jachty, které tu kotví v boxech jako auta před supermarketem.
Hezký udržovaný kemp je hned u řeky. Postavíme tedy stan a jdeme se projít teplým
večerem do města. Historie Tullnu se nijak neliší od dějin ostatních sídel při Dunaji.
Dějiny zdejších měst mohli historici psát klidně přes kopírák. Původně keltská osada,
potom římská pevnost s přístavem pro lodě a jako obvykle turecké plenění roku 1683.
Ještě na břehu jsme se zastavili u fontány Nibelungů. Krásné sousoší znázorňuje historické setkání dvou průvodů. Od západu z germánské říše přichází vdova po bájném
německém hrdinovi Siegfridovi, královna Krimhilda, od východu pak král hunské říše
Attila. Podle legendy se zde setkali, aby uzavřeli sňatek. Jako nenápadný šotek je součástí sousoší i krysa. Usoudili jsme, že si po dnešní jízdě zasloužíme odměnu, a tak
jsme šli na náměstí na pořádnou porci zmrzliny. Usedli jsme na lavičku, lízali zmrzlinu
a v měkkém zapadajícím slunci pozorovali malé děti, které pár metrů před námi s velkým potěšením probíhaly mezi vodotrysky stříkajícími z dlažby. V Tullnu je více fontán. Dunajské vody je asi dost, tak proč ne. Cestou zpět do kempu míjíme další nádrž
s vodotryskem a sochou. Je o hodně menší než fontána Nibelungů, ale co do síly dojmů
si s ní nezadá. Uprostřed bazénu v silniční křižovatce je socha mořské panny. Od pasu
nahoru žena, od pasu dolů ryba. Sochař tu sladil do krásné harmonie svěžest tryskající
vody, svěžest mladého ženského těla a rozpustilou energií nabitý účes s culíky. Už se
nedivím, že mořské panny přivedly do záhuby tolik námořníků. Noc byla klidná. Ráno
jsme se najedli a vyrazili dál proti proudu. Asi po dvaceti kilometrech jsme se dostali
do míst, kde do Dunaje vtékají hned dvě řeky Traisen a Krems. Sedíme na břehu, jíme
konzervu a díváme se na hřbetní ploutve kaprů, kteří tu postaveni proti proudu čekají,
co jim voda přinese. Nejsou jako ti naši třeboňští baculatí a vysocí. Mají spíš protáhlá válcovitá těla, uzpůsobená pro život v řece. Je to taková planá přírodní forma naší
známé ryby. Krems není jen název přitékající řeky, ale i název dalšího města, ve kterém
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chceme přenocovat. Vyhledáme kemp, postavíme stan, najíme se a umyjeme. Zbývá
jen něčím vyplnit čas před spaním. Šli jsme tedy na procházku po břehu. Je to náš
poslední večer u Dunaje, protože zítra už otáčíme k domovu. Dunaj se s námi loučil
vlahým večerem. Seděli jsme na lavičce pár metrů od vody, povídali si, co se nám líbilo,
a dívali se přes vodu. První osídlení Kremže, jak se tomuto městu česky říká, pochází
už z doby kamenné. Pak bylo místo jako obvykle opěrným bodem římské říše. Důkazem důležitosti místa je i benediktinský klášter na protější straně. Z našeho sezení na
lavičce nešel přehlédnout, protože je to docela velká stavba a na kopci. Začíná se stmívat. Necháváme se hladit říčním vánkem, posloucháme šplouchání vody a sledujeme,
jak se klášter před námi mění. Nejdříve se rozsvítí velké reflektory osvětlující z venku
zdi památky, po nich jednotlivá okna. Jdeme spát. Zítra nás čeká cesta do kopce.
Ráno před odjezdem ještě dojdeme k vodě a namočíme si ruce, jako bychom chtěli řeku na rozloučenou pohladit. Manželka řekne: „Tak ahoj Dunaji.“ Já doplním:
„A zase někdy na shledanou.“ Odcházíme směrem ke kolům a už se neotáčíme. Krems
má nadmořskou výšku asi 200 metrů a náš hraniční přechod do Čech přibližně 600
metrů. No, tak to bude stát za to. Během dne děláme přestávky na odpočinek čím dál
častěji a blíží se bouřka. S vypětím všech sil jsme v podvečer dojeli do údolí vodní nádrže Ottenstein, u které je jednoduchý rodinný kemp. Jako na většině míst při soutoku
je i zde památka na dávné osídlení, hrad Lichtenfels. V noci se rozpršelo. Ráno se nám
nechtělo ani ze spacáků ani do deště, ale vidina blížícího se domova byla silnější. Pod
přístřeškem jsme složili mokrý stan, nabrali do láhví vodu z hadice a v pláštěnkách
vyrazili. Za městem Vitis pršet přestalo. Slunečné počasí i blízkost hranice nám dodaly
sílu. Asi po třech hodinách usilovného šlapání jsme dojeli k objektům bývalé celnice.
U hraničního patníku slezeme z kol a svorně překročíme hranici. Jsme v Čechách.
V restauraci na náměstí v Nové Bystřici měli ještě otevřeno. Objednáváme si v češtině,
ládujeme se borůvkovými knedlíky a platíme korunami. Blaho.
Domů jsme dojeli těsně před setměním. Nic nevybalujeme. Jen opřeme kola v garáži a jdeme po schodech do bytu. Je to poslední námaha této výpravy. Zítra je neděle
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a můžeme si přispat. Manželka to vezme přes koupelnu rovnou do postele, kde okamžitě usne. Já ještě chvíli sedím v křesle, koukám do prázdna a nechávám v sobě doznít
dojmy z cesty. Myslím na prastarou říční cestu, keltská hradiště, římské vojáky, sloužící
na hranici i na kapry s podivně válcovitým tělem. To všechno bude pro mě ode dneška
Dunaj.
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Balada spisovatelská

Setkání s Múzou
Jindra Lírová

Bylo to večer, na podzim,
hvězdy do ulic vyšly právě
zahnat svůj každoroční splín,
zlaté střevíčky poztrácet v trávě.
Dej pozor, milý básníku,
ať ti hned neuletí!
Po létě tančí, už jen ze zvyku,
rozverně jako děti.
Přemítá básník do noci
a verš nepřichází.
„Pojď mi, má Múzo, pomoci
od smutku, od nesnází.“
Přišla až k ránu, bělostná,
vlasy však měla rozcuchané.
„Kdo mě tu budí z mého sna
a co si přeješ, můj pane?“
I vyslovil básník místo spánku
své krátké, skromné přání.
Ráno se vylilo do červánků,
mlékaři vyjeli do svítání.
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Nemohla pomoci Múza milá,
nenašla, co právě hledala.
Na stole podivná skříňka byla,
tlačítka na ní, která neznala.
„Kalamář podej a taky násadku,“
to bylo vše, co po něm chtěla.
Říkala to i pozpátku,
místo Múzy byla to však dcera.
To vlasy jí ztmavly a oči též.
Inkoust a násadku? Proč a nač?
„Nemáš je doma, proto nepíšeš,“
a sama vypnula počítač.
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Děvka poezie
Václav Franc

Kéž by mě někdy
ta děvka poezie
uštkla při dámské volence
Mohli bychom si
dva tři kousky skočit
pořádnej vodvaz
nebo ploužáček
Já bych jí zůstal věrnej za hrob
milenec dle všech pravidel
nekoukal bych jinejm do výstřihu
a myl bych okna slok a drbal rýmy
a každej večer bych ji hřál
tu děvku poezii
A snad bych ani nezatrpkl
až by si na ulici jednou stopla
mladšího frajera a odfrčela s ním
na banket všech básniček
těch slušnejch i těch s trojkou z mravů
A i kdybych měl zšedlou hlavu
řekl bych si
že měla usměvavý koutky
stejně krásný tělo
se správně rostlejma bokama
A pak by mně zbylo vzpomínat
nad starejma fotkama
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Balada krvavá
Ilona Pluhařová

Uprostřed stmívání, uprostřed černajících mraků
rozpitá rumělka krvavého strachu
zatéká do duše spisovatele.
Sedí, bledý, zírá někam ven,
dlouho, tupě, v sebe zahleděn,
múzy marně, marně vyhlíží,
zarmoucený vleklou potíží.
Uprostřed stmívání, uprostřed černajících mraků
rozpitá rumělka krvavého strachu
vlévá se do srdce proudem gejzíru.
Černý lógr na dně hrnku má,
do stěn tepen zhoubně probublá
lógr vzteku černě zlověstné,
v žilách ke dnu ne a neklesne.
Uprostřed stmívání, uprostřed černajících mraků
rozpitá rumělka krvavého strachu
vsakuje do čisté stránky papíru.
Prázdno v kapse, žitím věčně bit,
nezná víru hloupost velebit,
nemá, nemá vůli nadále
klesat v beznadějné spirále.
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Uprostřed stmívání, uprostřed černajících mraků
rozpitá rumělka krvavého strachu
dere se do hlavy – hrobu v kostele.
Bože, múzo spisovatelská,
svět mu za upřímnost netleská,
břitva pera – v ruce – nevěstí
dobrého nic, nic jen neštěstí!
Uprostřed stmívání, uprostřed černajících mraků
rozpitá rumělka krvavého strachu
úděsem zakvílí, sténá zemdlele.
Na hrot hledí, špičku obrací,
smrtka už už chystá ovaci.
Zaúpění, rána, plesknutí,
rázem konec, zlý mráz třeskutý.
Uprostřed svítání, uprostřed bledolících mraků
rozpitá rumělka zemřelého strachu
obtéká nebožku, mrtvou touhu PSÁT.
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