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… cestou

Mám neklamný pocit, že krámky s knihami 
ubývají. Tím vůbec nechci říci, že by knih 
bylo méně, naopak. Při pohledu do přetéka-
jících regálů knihkupců mě napadá, že psaní 
knih se stalo všelidovou záležitostí. Najdou 
se ovšem lidé, jimž příroda písmácké střevo 
odepřela, a přece by chtěli světu něco vzkázat. 
Žádný problém, vždyť jsou tu zase jiní, kterým 
se věty sypou z hlavy jako hrášky z puklého 
lusku. O čem ale psát, když vše již bylo napsá-
no? Možná o tom, že Když nejde o peníze, jde 
o h…! To slovo si dosaďte sami. 

Málo co je ovšem jenom černé nebo jenom 
bílé, každá mince má dvě strany. 

Příklad první: Nedávno mi známý knihkupec 
zavolal, jestli bych nenapsal knihu o panu X, 
o marketing a distribuci by se postaral, dotyčný 
je slavný, dalo by se na tom trhnout dost peněz, 
dnes memoáry frčí, je to pro spisovatele skvělá 
příležitost. Přiznám se, že mi nabídka přišla 
jako dobrý kšeft a že jsem o ní vážně uvažoval, 
člověk musí jít s dobou, aby obstál. Jenže ouha, 

když jsem se zeptal na jméno, zůstalo nevyřče-
no. Proč asi? Ztratil jsem motivaci.

Příklad druhý: Před pár lety mi jeden otec 
vyprávěl příběh o svém dítěti, které zemře-
lo. Popisoval, co vytrpěl on i jeho manželka, 
a žádal mě, jestli bych tohle všechno nesepsal, 
chtěl by o tom vydat knihu. Když líčil osudy 
dítěte, tekly mu slzy a mně také. Motivy žádosti 
byly zřejmé, chtěl vystavět dítěti pomníček. 
Odpověděl jsem mu, že i kdybych se snažil 
sebevíc, nebude to ono, a že bych ho zklamal, 
ale pokud chce, mohu být jeho pozorným 
posluchačem… Kniha nakonec nevznikla, nebo 
nevím, ale rozešli jsme v míru.

Rozchody nemusí být vždy bolavé. Vy zku-
šenější přece už víte, že psát se dá o čemkoli, 
dokonce se dá i mlčet, ale pokud už píšete, měli 
byste psát „po svém“. Aniž bych chtěl ony dva 
příběhy porovnávat, napadá mě, že v té záplavě 
knížek toužíme objevit něco, co nás osloví, a že 
hledání perličky na dně je práce nejen úmorná, 
ale i jedinečná. Jak pro autory, tak pro čtenáře. 
Možná se nám to občas nepodaří, ale musíme 
se o to pokoušet. 

L. M.
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Píšu:
Jsem hledačka. A pokouším se podat svě-

dectví o životě, i když to ode mne nikdo 
nežádá. I když mi všude dávají najevo, že je to 
nežádoucí. Že jsem nežádoucí. Že je nežádoucí 
svědectví o zločinech, hrdinstvích i láskách, 
svědectví o prostředí, o osudech lidí, o časovém 
úseku dějin, který byl pro mne vymezen a jehož 
varianty nám ten mizera osud do zblbnutí opa-
kuje, opakuje a opakuje…

Hledám i prostřednictvím knížek. Knížky! 
Taková obyčejná, zbytečná věc.

Po každém zlomu svého života – ať už 
šťastném nebo méně šťastném, se kradu spi-
rálou vyšlapaných pěšinek mysli zpátky, do 
středu svého minulého bytí, ke svému hledač-
ství, abych si popřemýšlela nad svým vlast-
ním, právě psaným, románkem. Když jsem tak 
sama – jen ve společnosti skleničky vína, ani 
nemusím podvádět. Nikdo mě nemůže titulovat 
jmény čtvernožců, osočovat z nevzdělanos-
ti či hlouposti, zesměšňovat. Mohu být tedy 
upřímná a svobodně sebou nechat procházet 
i takové pocity a stavy, takové opojné nápady 
„coby kdyby“, které vystřízlivěním vyprchají. 

Mohu nechat přicházet i ty sny, které probu-
zený rozum zavrhne, mohu si dovolit dokonce 
úvahy kontroverzní. Mohu se svobodně toulat 
pohořími i plout v mořích sebe samé, mohu si 
z jednotlivých fragmentů vlastního já vystavět 
vzdušné zámky, jako v kaleidoskopu mohu 
skladbu zlomků života měnit, přestavovat, opa-
kovat, či se vracet i dovolit si nevědět. Nevědět, 
jak žít dál …

Se skleničkou v ruce a s co možná nejpřís-
nější sebereflexí znovu promýšlím klíčové udá-
losti vlastního života, dosazuji nové poznatky 
a informace – a nepřestávám se divit, co jsem 
to za pitomce! Člověk v určité etapě vlastního 
vývoje zastává určitá stanoviska, která s novým 
poznáním může opustit, to je prý zcela  
přirozené …

Znovu stojím na křižovatkách svých někdej-
ších stanovisek a rozhodnutí, znovu propírám 
ta ze současného pohledu špatná (a žasnu nad 
sílou budoucnosti, která ještě stále může ukázat, 
že vůbec špatná nebyla). Posuzuji, proč z mého 
současného pohledu špatná byla, z jakého 
důvodu jsem se mýlila, o co mi v hodině Há šlo 
a také, jestli jsem do svého směřování zapojila 

Marcella Marboe

Zběsilý román
Úryvek č.1
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všecky síly, nebo jen laxně běhu osudových 
událostí přihlížela. Přemýšlím i nad tím, kdo 
mě kdy zranil, zklamal, podvedl – a proč? 
Jakou vinu na tom nesu já – a jakou ten mizera 
osud. 

Jsem hledačka. A snažím se zaznamenat to 
důležité, co v naší době dělalo život životem. 
Snažím se zaznamenat to tak, jak jsem to žila, 
i když to nemá smysl. 

Ne, neptám se po smyslu svého života, 
protože vím, že jakákoli smysluplnost, jakékoli 
dosažení ideje, je fikce, která však přesto negu-
je nesmyslnost života – a tím je cenná. Neptám 
se tedy po smyslu života, ale ptám se, jestli 
moje cesta, která měla směřovat od životní 
povrchnosti, přízemnosti a prázdnoty, nenabrala 
silou času, náhody či jiných okolností opačný 
směr, nebo jestli se nemotám, jako už tolikrát, 
v bludném kruhu. Přemýšlím i nad krajnicemi 
své cesty, nad břehy omezujícími tok mého 
příběhu, tedy nad těmi okolnostmi (prostředí, 
výchova, nepředvídatelné události, rodina, ško-
la, společnost…), které jsem neměla možnost 
svými schopnostmi a naturelem ovlivnit.

Okolnostmi se přesto neomlouvám. Přece 
jsem to vždycky byla já, kdo přijímal informa-
ce, zpracovával je, (ne)přemýšlel, rozhodoval 
se, konal. Byla jsem to přece já, kdo se vydával 
na výpravy dovnitř i vně sebe samé ve snaze 
vydolovat vše, co by mohlo posílit aproximaci 
k dobrému. Byla jsem to já, kdo žil můj život 
způsobem, který jsem považovala za nejlepší.

Ale byl můj způsob života opravdu nejlepší? 
Byl aspoň dobrý? Byl takový i způsob mých 
duševních a myšlenkových pochodů? Obojí 
jde ruku v ruce, zkrátka, člověk z vlastní kůže 
nevyskočí. Co si myslíme, co cítíme, co říkáme 
a co nakonec uděláme, nemusí být vždycky 
totožné, ale i toto neztotožnění se našich vnitř-
ních myšlenek a hnutí je výmluvnou výpovědí. 
Ovšem svědectvím nejdůležitějším je právě 
ten vyšlapaný chodníček za námi, ve kterém je 
zakódována celá sláva našeho života.

Co ale dělá život životem? Co je důležité? 
Pro každého cosi jiného, anebo by to „důležité“ 
mělo být společné všem lidem a všem dobám? 
Hledám tvar. Hledám, co je důležité pro mne. 
Hledám, co je důležité pro vás. 

Slunce? Voda? Vzduch? Oheň? Vítr? Dobro? 
Zlo? Nebo snad hvězdné nebe nad hlavou?

Svoboda? Co je svoboda? Je svoboda tvar?
A co je dobro? a co je zlo? Kde se berou? 

a do jaké kategorie patří strach?

Dali mi jméno Emílie, příjmení Mařáková. 
Ale říkají mi prostě Em. Nebo Baronka. Po 
dědovi. Jsem zrzka. Divoká tráva. Trs ostřice na 
křižovatce cizích životů. Výška 170, míry  
97-57-87. Věk ? Bezvěká…

Stále se cítím, jako bych časně zrána nesla  
kosu do seče. Jako bych já sama byla ta s ko-
sou. Jako bych já sama byla kosou. Jako bych 
kráčela s ostřím na krku – já sama. Tak se cítím.

Věděla jsem od začátku, že vyhazovem 
z fakulty ta věc neskončí. Věděla jsem… a také 
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jsem se hodně ptala… a také jsem byla hodně 
sama. Sama sebou. Zejména v noci. Den je 
plný lidí, zvířat, ptáků, hmyzu i rostlin, zvuků, 
dotyků, tvarů a barev, povinností a ďábelsky 
vymyšlených potřeb. Den je plný a člověk je 
jím. To jen v noci…

Tak šíleně. Tak zoufale. Tak nádherně je 
člověk sám, že může tvořit. Stvořit. I sebe. 
Poznat. Může slyšet ticho. Ve tmě vidět světlo. 
Může se ptát. Co znamená světlo? Co znamená 
ticho? Co znamená „já“? z čeho jsem udělaná? 
z vody? z ohně? z větru? z bouře? Jsem udělaná 
jako dobrá, nebo jako zlá? a vlastně – jsem? 
Osud. Kdo je to – Osud? 

Čarování. 
Ano, v noci čaruji. Je to návyk. Na dobré 

víno. Na lásku – řekněme. Jsem jí plná. Lásku 
nikdy nikdo ničím jiným nedokáže nahradit.Tak 
na co se ještě ptát? Proč psát?

Píšu málo. Spíš pro sebe. Nejraděj si jen 
tak přemýšlím, naslouchám, koukám. Slyšet, 

vidět a číst je dar. Ale užívat ho jako oni nech-
ci. Televizi, rádio, internet, noviny a reklamy. 
Reklamy.… reklamy … sebezničující reklamy! 
Návody, jak se šťastně zbláznit.

Nejlahodnější borůvkový jogurt s extra vel-
kými kousky ovoce! Schovávám si ho v krám-
ku pod pultem. Když odejdou ranní zákazníci 
– snídám. Pak otevřu dveře do skladu a dám 
také Šeredovi. To je můj pes. Vždycky začne 
vylizovat od kraje. Nakonec se protáhne a zale-
ze pod věšáky. Tam má své místo.

Od té doby, kdy mě vyhodili z fakulty, mám 
já své místo tady. V krámku s krámy. 

Proč mě vyhodili?
Protože si něco ve mně najednou naivně 

řeklo: Dost! Dost osude!
Ale proč dost? JAK dost? ČEHO dost?
Nojo, no…Tohle jsem celá já.
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Život je veřejný dům. 
Pozoruji ho zvenčí a hledám. Jsem pozoro-

vatelka. Jsem hledačka. Hledám, kdo jsem.
Jsem ten dům? Může být někdo dům?
Pozoruji svůj rozum. Jsem já můj rozum? 

Ne. Rozum je pouze luxusní zařízení domu.
Pozoruji své city. Jsem já moje city? Kde-

pak! Také city jsou pouhým zařízením domu. 

Tak kdo jsem já?
Vítězka božího konkursu na jeden život?
Pečlivě jsem zpracovala svůj projekt, ozná-

mila, čím život naplním, za co a jak zaplatím, 
slíbila, že včas zúčtuji, ale…Kdo jsem já? a kdo 
je můj Osud?

Jsem já snad projekt, který jsem zpracovala? 
Dostanu na svůj projekt nějaký grant?

Být spisovatelkou je můj největší životní 
omyl. Psát totiž znamená nemluvit. Mlčet. Být 
němý. Naslouchat.

Naslouchám těm, kteří mluví. Vyšlapávají 
ve mně neznámé cestičky svých osudů. Jsou to 
cestičky k osudu mému. Cestičky k odpovědím 
na otázky.

Hledám se, já – hledačka. Hledám se již 
od genu bloudícího vesmírem. Hledám se až 
k vlastnímu stáří. Hledám se až k času, postrku-
jícímu život do neopravitelna. Hledám se… 

V životě každého člověka totiž jednou čas 
hledání přijde – stejně jako i čas nenalézání. 
Přijde doba nejistoty. A je fuk, jestli ten čas 
přijde už v dětství, v pubertě, anebo až po ní. 
Doba pochybností prostě přijít musí. Tu chvíli 
si sami nevybíráme. Určí ji ten mizera osud. 
Nelze před ním utéct, schovat se, zalézt do díry 
nebo pod kámen… Lze svůj čas jen žít. Ano. 
Lze také psát. Anebo číst. Koukat na televizi. 
Anebo pít. Brát drogy. Pokusit se o sebevraždu. 
To všecko je možné.

Ale není možné zmizet jako pára nad 
hrncem.

Co si o tom všem člověk prosím vás může 
myslet?

Nemyslím si nic. Jsem. Sama. Nádhera 
samoty z člověka udělá nájemníka bláznovství. 
Nájemníka prudce žitého života. Nájemníka 
ticha i kraválu. Uctivého nájemníka duší zvířat, 

Marcella Marboe

Zběsilý román
Úryvek č. 2
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lidí, přírody. Nájemníka cest, hledajících návra-
ty k pramenům, nájemníka hlubokých pralesů 
času, vděčného nájemníka Země i vesmíru.

Tak mě stvořila samota. Žiji sebou i všemi. 
Všemi děsy, běsy a hrůzami. Všemi krásami. 
Žiji. Takhle pro mne osud navařil: šťastně, 
sladce, hořce – až se to nedá vydržet. Je to na 
zbláznění! Ale může se zbláznit ten, kdo se už 
jednou zbláznil? 

Být spisovatelkou je štěstí. Znamená to být 
všemi. Být vším.

Jsem vším. Všecko je vším. Všecko se vším 
souvisí. Každá hloupost má nějaký smysl. Nic 
nemá smysl.

 Kladu pasti. Otázky. Pasti otázek. Ptám se. 
Hledám. Až k dětem. Hledám až k vlastnímu 
stáří. Neboť jsem neočekávaně zestárla údivem 
nad tím rozporem: Život – versus má vlastní 
představa o něm. Osud. Provází mě stále.

 Ale Bůh mě v mém neočekávaném stáří  
zlomyslně zanechal. A jen sem tam mi pro 
útěchu zapůjčí dětské puzzle vzpomínek. Něk-
teré dílky skládačky jsou už ovšem nenávratně 
ztracené, zato jiné se dají do obrazu vsadit 
i poslepu.

Třeba: Koupali jsme se v sobotu večer. Když 
se nechtělo tátovi roztápět kotel v komůrce, 
ohřála mamka vodu na kachlových kamnech 
v kuchyni, kde bylo od vaření vždycky teplo. 
Taťka přinesl velkou plechovou vanu. Do ní 

pak střídavě naléval kbelíkem horkou z prádel-
ňáku stojícího na plátech, studenou z vodovod-
ního kohoutku. Koupali jsme se postupně, od 
nejmenšího k největšímu. Tedy já, brácha Aleš, 
ségra Jana, mamka a nakonec táta.

Já se koupala vždycky první, ale nejdřív 
jsem si musela dobu drhnout ruce i nohy 
mejdlem a kartáčkem v lavóru, abych bráchovi 
nezasvinila vodu.Já mám totiž do krve popras-
kaný ruce i chodidla a v nich zažranou špínu, 
protože se prej furt venku hrabu v nějakejch 
sajrajtech, zlobí se mamka. Já prej nejsem žád-
ná slečna a nikdy nebudu! Moje ségra slečna je.

Když leze brácha po mně do vany, všelijak 
zhnuseně se ušklibuje. To už mi mamka drhne 
hlavu ručníkem a já si nemůžu pomoct, prostě 
tam musím koukat.Teda tam, kde mají kluci 
vrabečka. Mamka mi všelijak zaclání, a jak 
mi suší vlasy, pleská mě ručníkem přes oči, 
takže stejně nic nevidím, ale musím tam čučet 
a musím! Jůůů!

– Mami, ona čumí! žaluje brácha a já křičím, 
že kecá, že nečumím, že čumí on, když se kou-
pám já, vzteky skoro brečím: „Vůl jeden!“

A už se nese lžička s lahvičkou. Za trest 
musím spolknout deset kapek toho fujtajblu, 
rybího tuku, protože říkat ošklivá slova u nás 
doma je přísně zakázáno.To přece ví každý 
malý dítě, že užívat neslušný slova se nesmí. 
Jednou řekli kluci na návsi mý tříletý ségře: Ty 
mrňavá kůrvo! Přilítla domů s brekem a hned 
za mamkou: Mami, že se mi nesmí zikat kůjvo, 
dyz já sem psece Janinka…
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Jenže říkat třeba „hovno“ se u nás také nesmí.
– Všichni ve stájích tak hovnu říkají, bráním 

se.Jak tomu mám teda říkat?
– No přece kobylinec! Kravinec, 

kočičinec,husinec, kuřinec…
– a lidskýmu hovnu se říká člověčinec, nebo 

lidštinec? Chytnu lepáka, protože provokuju 
a plnou lžičku, za ty dvě hovna.

Aleš mi strouhá mrkvičku. Ségra se tichoun-
ce směje: Co na takovým osmiletým uchu, 
ukáže bradou na bráchu, můžeš vidět, prosím tě?

Ségra je hrozně pitomá! Vůbec ji nenapadne, 
že bráchovi nekoukám na uši. Říká: Seš malá 
sedmiletá blbenda. A já: Ty seš zato blbenda 
ze všech největší! Největší patnáctiletá blben-
da, abys věděla! a nepudu za tebe do dřevníku 
pro uhlí, klidně se třeba po… strachy. Ségra se 
potmě do dřevníku strašně bojí, ale za klukama 
z intru by zdrhla klíďo i o půlnoci. Často bych 
jí nejradší nabančila, jenže to nemůžu, protože 
ona mě učí všecko, co prej mají holky umět. 
Jednou mě přistrčila ke klíčový dírce, když se 
koupal táta. Hrůzou se ve mně všecko rozbuši-
lo. Nemohla jsem ani ceknout, ale ségra řekla:
To je jiný kafe, co? Nevím, co tím myslela, kafe 
u nás pijou jen naši, ale je to hrůza, vidět taťku 
nahatýho.Teď už se nedivím, že máma na ségru 
řve, ať se klukům z intru vyhejbá hodně velkým 
obloukem. Né fakticky, je to děsný! Já mamku 
vždycky viděla nejvejš v kombiné a taťku v létě 
v trenkách, a tak by mě nikdy nenapadlo, že 
mužský jsou tak oškliví a mají vousy i tam.

Jednou mě ségra dokonce vzala, když si 
s holkama hrály na pana doktora. To se bez 
kalhotek všelijak prohlížely a zkoušely si všude 
strkat prsty, schválně, která co vydží. Jenže 
když došlo na mě, řekla jsem tůůůdle! a zdrh-
la. Já radši lítám se psem nebo rajtuju na koni, 
kdepak hrát si na pana doktora!

V době švestek u nás hučel kotel denně. 
Vůbec ne kvůli koupání. V komůrce se páli-
la domácí slivovice. Činnost v tý době stejně 
nebezpečná jako poslech západního rozhlasu. 
Taťka mi ustýlal ve vaně, já si přinášela kupu 
rodokapsů a uprostřed alkoholovejch vejparů 
zvedala oči od statečnejch kovbojů a překrás-
nejch blondýnek, abych – kap…kap…kap… 
včas odlila vrchovatou skleničku do láhve. 
Běda, kdyby cenná tekutina zmizela ve vaně!

– Řídící, ty si koleduješ o kriminál, říkali 
taťkovi jeho kamarádi, kantoři z okolních škol. 
Ale nikdy se nezapomněli stavit na štamprličku 
a čerstvý zprávy, okořeněný špetkou skvělejch 
politickejch vtipů. Taťka o zlatou mříž soutěžil 
denně.

Zase: Vůně nedělních obědů: Buchty, řízky, 
svíčková, králík, vepřoknedlo– 

Cinkání nádobí. Hádky s bráchou, kdo co 
utře, a kdo co kdy utřel. Za odměnu od babičky 
mejdlíčko s jahodovou nebo citrónovou příchu-
tí. A pak šup, kolena pod bradu: plum, blum, 
plum, blum – odpolední rozhlasová pohádka. 
Po ní bejval někdy povolenej biják, jako prémie 
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za doprovod prababičky na ranní. My, učitel-
ský děti, jsme teda do kostela nesměly. Jenže 
brácha říkal, že se při ministrování hrozně 
užije. Třeba se dají štípnout hostie nebo meš-
ní víno – a po tom jsem toužila taky. No a co, 
když v první lavici sedal i pan Klofáč, tajemník 
strany? Ono se to na vesnici nikdy zas až tak 
přísně nebralo. Zkrátka – kde nebyl žalobce, 
nebyl soudce. Ale když práskač byl, tak to tedy 
pánbůh s udanou ovečkou!

Politika?
Vzpomínám na VUML mého otce. Jeho 

školení obvykle sestávalo z několika klíčovejch 
sousloví: Pacholek Lenin… Lump Stalin… 
zkurvený Rusko… děvka revoluce… dělnic-
kej zmetek Klement…budou věšet…chudák 
Slánskej, chudinka Horáková… aby tak přišla 
měna… pššššt…O tom, co se řekne doma, 
nikde ani muk, děti!

Puzzle dětství. Kaleidoskop doby. Střípky 
mozaiky.

– Poručíme větru dešti a Pionýři, pionýři, 
malovaný děti… zpívali jsme ve škole a dědek 
Nejedlej nám prostřednictvím svejch rozhla-
sovejch projevů radil upírat zraky k světlejm 
zejtřkům. A tak jsme je skoro všichni upírali 
– až na některý zpátečnický kamarády. Třeba 
Honza, kouzelníkův syn, jenže ne z Kutný Hory 
ale z Hradce. Říkal, že jak se ty svině (nejspíš 
doma v maringotce neměli rybí tuk )dostanou 

ke korytu, zkonfiskujou jim živnost – a co oni 
si pak počnou. V tomhle byl teda Honza zpáteč-
nickej, ale jinak byl ve všem napřed. Nosil po 
kapsách sprostý obrázky, který ukradl tatínkovi 
a všecky kluci s ním chtěli kamarádit. Já s ním 
chtěla kamarádit taky, ale zase proto, aby  
mě naučil nějaký kouzlo. Jenže on nechtěl, až 
jednou, to už mi bylo dvanáct. Pstavil se mezi 
dveře mýho pokojíčku a povídá: Hele, tvůj 
brácha řikal, že máš měsíčky. Co to je? Chci to 
ukázat.

– Co chceš ukázat?
– Měsíčky.
– Vypadni! Zaječela jsem, ale on strčil botu 

mezi dveře: Naučím tě kouzlo!
– Ani za tisíc kouzel! Vypadni!
– Jaký budeš chtít.
– Ani náhodou! Vole!
– Krávo!
Vřískali jsme na sebe, lomcovali dveřmi 

a prali se tak, až přilítla máma s rybím tukem.

Vzpomínám si, že „krávo“ mi později, to už 
jsem nastoupila do prvního ročníku na vyso-
ké, řekla moje spolubydlící na koleji, nejlepší 
kamarádka Hanka. Dá rozum, že jsem se urazi-
la. Čůza jedna! 

Jenže ona se pak řadu dní mně, venkov-
ské řepě, snažila vysvětlit, že to je oslovení, 
který se užívá mezi holkama úplně normálka. 
A vůbec ne jako nadávka, ale jako přátelský 
jméno pro kamarádku. To tak akorát. Kráva 
jedna!
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A jak dopadla, továrnická dcerka? Nejdřív 
jim komouši ukradli fabriku, kterou vybudo-
val otec ve spolupráci s bratrem, a pak rodinu 
vystěhovali z vily do baráčku jedna plus jedna. 
Když jsem k nim přišla, všude měli krabice. 
Na skříních, pod postelema, pod stolem, krabi-
ce a krabice s tím, co se jim podařilo z domova 
odnýst… Pochopitelně, po „sametový“ jim 
továrnu vrátili, jenže to už byli rodiče, strýček 
s tetičkou i Hančin brácha na pravdě, takže 
továrnu restituovala Hanka a její dva bratranci. 
Těm se podařilo šikovnejma právnickejma klič-
kama a obezličkama tu moji milovanou naivku 
„krávu“ o všecko připravit. Co potom? Coby. 
Řekla: Já už věřím jen těm mejm psům. Pak se 
oběsila.

A život běžel… Předtím – a potom taky. 
Ve filmovejch tejdeníkách se na nás z plátna 
řítily obří kombajny, rozesmátý slejvači kalili 
(ocel), hrdinové socialistický práce mrknutím 
oka statečně plnili dvouletky i pětiletky, neb jim 
to bylo dáno stranickým úkolem a my, mládí 
republiky, jiskřičky, pionýři a později svazáci, 
samí „mladí, krásní, zdraví lidé“, abysme taky 
přispěli ke společnýmu dílu, jsme se svejma 
uvědomělejma učitelama o nedělích vyráželi 
do čerstvě založenejch jézetdé jednotit řepu či 
vybírat erteple. 

Povinně jsme četli Andulu proletářku, obdi-
vovali hrdinství Juldy Fuldy, brali si příklad 
z Pavlíka Morozova, kterej prásknul vlastního 
taťku a za zvuků hřmotný dechovky pochodo-

vali v prvomájovejch průvodech. Levá, levá, 
levá!

– Komouši jsou střeva, ulevoval si potichu 
můj taťka a my zase podle předříkávače křiče-
li: Pojďte s námi v jednom šiku, jdem budovat 
republiku!

Svazačky v modrejch košilích nám šly 
vzorem a paní učitelky vypravovaly o třídním 
boji, o vykořisťování i o tom, že naši rodiče 
prožili život ve společnosti ovládaný zlejma 
kapitalistama. Jejich cílem bylo bezpracně si 
přivlastňovat nakradenej majetek a zbídačovat 
dělnickou třídu. Ale to my už nikdy nedopustí-
me a budeme šťastně žít v socialismusu,  
kde se každýmu dostane podle jeho potřeb. 
Všechno bude kolektivní, tedy všech – taková 
krása.

– a maso už nebude na lístky? a fronty se 
taky nebudou stát?

 Mně, která jsem potřebovala fůru věcí 
– kudlu, kuličky a obojek pro psa – připadala 
taková budoucnost jako sen, a tak jsem se při 
ranních mších v kostele modlila, aby ta doba, 
ve který se mi dostane všeho, co potřebuju, 
byla už tu. Aby ty šťastný zejtřky, ke kterejm 
jsme my, děti, upíraly oči fakticky nadšeně, na 
sebe nenechaly dlouho čekat.

 Pánbůh mě vyjímečně vyslyšel. Jenom 
nevím, jestli si ty šťastný zejtřky s něčím 
nespletl. Přišli jsme o pole, o statek – a dokonce 
i o poklad největší, o dědečkovy ryzáky.
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Doktor Cyril Hlávka nebyl policajt, ale s poli-
cajty měl smlouvu. Vedle klinické praxe 
vyšetřoval zájemce, kteří se v daném regio-
nu ucházeli o přijetí do Policie, i ty, kteří ho 
v nějaké době služby sami vyhledali nebo měli 
nařízenou terapii. Pravidelně se na něho obrace-
ly i soudy, znalecké posudky sice nebyly nijak 
zvlášť honorované a šlo o nevděčnou práci, ale 
motivy a povahy lidí, páchajících zločiny, ho 
zajímaly. Naučil se odrážet i jedovaté dotazy 
obhájců.

Komisař věděl, že ordinace Cyrila Hláv-
ky se nachází hned na kraji borového lesíka, 
jednou k němu doprovázel i Justýnu Rulíkovou, 
která si chodila po výstupu s manželem  
k Hlávkovi léčit svou duši. Doktor přijímal 
klienty v rodinném domě, šlo o přízemní sta-
vení vybudované v rámci přísných ekologic-
kých norem, na pohled nevábné, připomínající 
lisovanou krabici, nicméně účelné, a doktor 
se v něm cítil spokojen. Soukromý pozemek 
kolem domu, na kterém v létě rostl kanadský 
trávník a i v zimě se pyšnil upraveným oko-
lím, byl kupodivu neoplocen, na tom si majitel 
zakládal.

Kriminálního komisaře Viktora Madlen-
ku přijal Hlávka přesně v jedenáct hodin 
dopoledne.

„Neumírám…“ usmál se na něho Madlen-
ka po vstupním entrée, kdy musel nadiktovat 
životopisná data. 

„To je dobře.“
„Jen mě občas bolí záda.“
„Říká vám něco psychosomatika?“
„Nic jiného jsem od vás ani nečekal. Kdyby 

mě sem neposlal ředitel…“
„… tak byste nepřišel. Máte u policie 

odslouženo pětadvacet let. Není divu, to na 
člověku zanechá stopy.“ 

„Nebylo by lepší, kdybyste se mě rovnou 
zeptal, jaký mám vztah k mámě a jestli při 
čůrání stojím nebo si sedám na prkýnko? a já 
vám odpovím, že pokud to šlo, tak jsem koukal 
do jezírka, ale momentálně to není jako dřív. 
Práskli mě do koulí, tedy málem… a co vy, 
doktore?“ usmál se všeznajícně.

„Zatím dobrý.“
„Už to budou skoro dva měsíce, co mě 

operovali, ale pořád to ještě není ono. Pár dnů 
zpátky jsem se na hřbitově málem pomočil.“ 

Adam Borek

Nazí muži, nahé ženy
úryvek z románu
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„Vám se u policie už nelíbí, že? Spíš než na 
posttraumatickou reakci bych to tipl na únavo-
vý syndrom, na vyhoření. Nebo jste nedostal 
metál?“

„Od všeho trochu. Jenom to poslední jste 
netrefil,“ konstatoval komisař. V kapse se mu 
rozvibroval mobil, hovor sice přijal, ale omluvil 
se, že je momentálně zaneprázdněn. 

„Žena?“
„Rozešli jsme se před lety, jsme kamarádi.“
„Tak matka…“ klesl hlasem Hlávka.
„Běžte doprčic s tím Freudem. Jo, byla to 

máma,“poposedl si Madlenka. Jeho výmluvný 
pohled napovídal mnohé, především to, že se 
o ní nechce bavit.

Hráškově zelinkavá pracovna, zelená váza, 
svítilna, trochu ošoupané potahy na sedačce, na 
stěně se vlnil na dvou skobách nějaký koberco-
vý dekor, patrně chytil průvan. Doktor naštěstí 
zelenou kravatu neměl. Na Madlenkův vkus ty 
jednostrunné valéry barvy city spíše umrtvo-
valy, ale možná to byl záměr, aby měl Hlávka 
koho léčit.

„Řekněte mi něco o ní.“
„O mámě? a co?“
„Vy víte.“
„ Nic mě nenapadá.“
„S matkou přece lidem začínají jejich 

příběhy.“
„Doufám, že i s otcem,“ zabrblal nepřesvěd-

čivě komisař. Měl v úmyslu sezení sabotovat, 
ale Hlávka byl trpělivý a umíněný, mlčeli spolu 
určitě víc jak minutu. Proboha, to byla doba! 

Do místnosti pronikl dým cigarety, někdo ven-
ku kouřil, doktor přivřel okno a poznamenal: 

„Nebudeme křičet.“ 
„To ani nehodlám,“ odvětil komisař. Na co si 

to hrají, na Jeníčka a na Mařenku? Všechno se 
v něm bouřilo, kéž by v sobě našel sílu zved-
nout se a poděkovat, ale cosi naléhavějšího mu 
nedovolovalo odejít, a nebyla to jenom touha 
po pomstě.

Krize otvírají možnosti. Možná právě teď se 
mu naskýtá příležitost, jak s životním srabem 
naložit, konečně ho pojmenovat a ne odbýt jen 
úslovím o krizi středního věku. Zaváhal, jestli 
se s tím globálním pocitem znechucení poprat 
nebo se z něho podělat. Ta druhá možnost se 
mu moc nelíbila.

„Nebo jste se ještě nerozmyslel?“
„Tak dobře…“ souhlasil. Uslyšel se, jak 

odsekává. Nebylo lehké hledat odpovídající 
slova. „Nezvládl jsem to. Zpět… možná bych 
se poopravil: Nezvládl jsem to tak, jak jsem 
chtěl. To přece znáte, doktore. Jdete na zkouš-
ku, chcete jedničku a jste rád, když vyfásnete 
lidovku… Na některé věci jsem citlivý. Tře-
ba na mámu, na svou exmanželku, taky na 
Justýnu.“ 

„Na Justýnu?“
„Když jsem ležel před pár týdny v nemocnici 

a vrtali se ve mně, ten obraz mi neustále na-
skakoval. Ne a ne ho dostat z hlavy pryč. Jako 
když vběhneš do bludiště a už z něho nelze 
vyjít ven. Klec, která nemá dvířka… a mřížemi 
vidíte jen výseky toho, co se za nimi děje: lidé 
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a věci utíkají kolem a vy na ně nedosáhnete… 
Justýna najednou není, zmizela loni na Mikulá-
še. Ale to se opakuji, že? “ pronesl zádumčivě. 
„Plánujete si život, čekáte na svou příležitost 
a najednou je všechno fuč. Jde o rány osudu, 
nebo náš život spěl k takovému vyvrcholení 
a vy jste včas neprohlédl?“ 

„Na to vám nedokážu odpovědět,“ řekl tiše 
Hlávka.

„Ani ona není, rozplynula se v čase. Měla 
třicet osm, žádná Maří Magdaléna, spíš tak tro-
chu skandalistka. Před čtyřicítkou jsou ženský 
nejkrásnější, tryská z nich pořád ještě libido, ale 
zároveň v sobě mají už náruč matek.To mám 
rád, chápete, tu dvojroli.

Právě jsem byl na návštěvě, když mi ta  
zpráva přišla v mobilu z centrály.Volali mě 
k případu. Ve čtvrti Medová objevili  
v hromadě sněhu mrtvou ženu. Prý šlo 
o náhodu, dotyčný uklízel chodník a přilehlá 
prostranství. 

Nemám zimu rád, teď už to vím jistě. Kolem 
Vánoc přišla sněhová kalamita, o měsíc později 
začal sníh tát. Z krásných sněhových kolá-
čů zůstala břečka a popílek, takový městský 
plivanec. Kdysi jsem jezdil do Krkonoš, vzal 
psa a urazili jsme spolu třeba dvacet kilomet-
rů, já na běžkách, on pěšmo. Pak nám nějaký 
ožralý myslivec psa zastřelil. Prý taky náhodou. 
Nechtějte slyšet, co se dělo doma. Málem to 
nepřežila. A já s ní.“

„Mám začít počítat, komisaři?“ prohodil sta-
rostlivě Hlávka, když se Madlenka odmlčel.

„Dejte mi deset minut, rány mezi žebra 
nemiluju, nemohu pak dýchat,“ odvětil znepo-
kojeně Madlenka a šel se provětrat na chodník.

***
To venčení mu trvalo slabých deset minut, 

rozhodl se zůstat. S křížovým výslechem měl 
zkušenosti, ale tenhle kuchař s doktorským 
titulem se tvářil, že umí vařit i z vody. Když 
se vrátil do ordinace, Hlávka právě sléval čaj 
a nabídl mu šálek, dokonce k němu přisunul 
v dózičce cukr. Viktor usrkával čaj a opět začal 
zakopávat o slova, lámal věty, brzdil, přidával, 
tentokrát ale hovor naskočil přece jenom dřív.

Poslali pro něho služební auto…
„Poslali pro mě služební auto, ta urgentní 

zpráva mě zastihla u Leony. Nabídla se, jestli 
nechci doprovodit, samozřejmě jsem odmítl.
Ve tmě bývá krajina jiná, než za světla, i domy 
a ulice. Za ta léta jsem se naučil přicházet 
k místu činu z jiné strany a dívat se jinýma 
očima, než ostatní očekávali, myšleno fakticky 
i obrazně. Tahle finta se mi mockrát vyplati-
la. Pozičně jsem místa v Medové docela znal, 
obvykle jsem volil jednu ze tří cest, kudy jsem 
se ubíral k Justýně. Mimochodem, nevyhledala 
vás, pane doktore? Nic neříkáte, tak asi ano. ..

Slepá ulice. Žádné parkoviště, jen pár lavi-
ček, několik bříz, zimou odříznutá plocha dět-
ského hřiště s tajícím sněhulákem, vedle závěje 
nahrnutého sněhu a zmrazků.V lednu bývaly 
i v nížině silné mrazy, ale první měsíc v roce 
je nahlodala teplá fronta, však víte. Ze střech 
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začaly padat laviny, ledové pumy rampouchů  
se tříštily o chodníky a večer, když se lidé  
vraceli z práce a doma zatopili, to bylo ještě 
horší.

Mohl jsem klidně jít i popaměti, těžko bych 
zabloudil. Ani se nedalo. Jedno z policejních 
aut mělo puštěný majáček, to nepříjemné bli-
kání mi vrylo do mozku stopu, která už nikdy 
nezmizí. Na cestě stál pohřební vůz, opodál 
psovod, měl na vodítku uvázaného knírače. 
Hlouček čumilů, který větří krev.

Podlezl jsem pásku, pozdravil Simona…
Jen na mě letmo kývl, měl totiž jinou zába-

vu. Dva technici se pokoušeli vysekat z ledu 
tělo, které leželo zkroucené na boku. Z vět-
ší části se jim to dařilo, bylo zřejmé, že jde 
o ženu. Zahlédl jsem její tvář s otevřenýma 
očima, opravdu chuťovka. Jednu ruku měla 
stočenou pod sebou a druhou položenou přes 
hrudník. Na levé noze jí chyběla bota, druhá 
z kožených kozaček se jí vyzula do půli lýtka, 
šedý kožák ze zaječiny už chytal popelavou 
barvu, kolem kapes a límce měl lemy, které 
byly působením vody a mrazu potrhané. Pořád 
jsem si říkal, že to není ona, takhle jsem Jus-
týnu neznal, až pak jsem si všiml, že o kus dál 
odložili její andělská křídla.

Náš policejní patolog se jmenuje Kryštof, 
je to fajn chlap, ale ten večer jsem ho nemohl 
vystát. Ohledával Justýnu a ujišťoval kolegy, že 
v tom sněhu tahle nešťastnice už pár týdnů leží. 
Bavili se o ní jako o věci, možná za to mohla ta 
křídla, na Mikuláše vyrážela za anděla. Vzápětí 

vyslovil Simon její plné jméno, protože u ní 
našel nějaký průkaz.

Justýna Rulíková, stará osmatřicet let? obrá-
til se na mě. 

Neznám! 
Šéfe, děje se něco?! 
Nechtěl jsem lhát, popření bylo tak samo-

volné. Ale poznali to na mně. Udělalo se mi 
zle, měl jsem pocit, že vyzvrátím svůj dosa-
vadní život. Na ten večer mi zůstaly v paměti 
jen útržky… vět, tváří, zvuků, které se kolem 
mě rojily. Patolog Kryštof si posouval na zemi 
podložku, lezl po kolenou, rochnil se v nebožce 
a informoval o nálezu. Objevil dvě střelné rány 
v srdeční krajině. Přišlo mi, že bez mrtvol by 
byl nešťastný.

V tomhle stavu jsou stopy dost neprůkazné, 
ostatní až po pitvě, zvedal rozlámané tělo. 

Prolétlo mi hlavou, že jde o obvyklé refe-
rence, zkoumavý Nakládalův pohled mě však 
znepokojil. Jako by vážil, co může přede mnou 
říct. Nakonec jen zamžoural:

Bodeť by jo, po takové době… Ani žádná 
krev kolem. Ale musela to být docela pěkná 
ženská.

To tedy byla! Přikývl jsem, tyhle plky si 
mohl kapitán odpustit, co jsem na to měl odpo-
vědět? Simon dobře věděl, že mé přitakání se 
dá okolím vyložit všelijak. Pak Kryštof zmínil, 
že má Justýna pohmožděný i krk a jeden z tech-
niků, jmenuje se Soldát, poznamenal, co dávno 
bylo zřejmé: totiž že tohle mohlo být těžko 
místo činu. 
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Simon Nakládal přikývl a obraceje se  
na mě, navrhl, že by se měly proklepnout 
činžáky v nejbližším sousedství, sídlilo  
v nich pár firem a nacházely se tam i běžné  
soukromé byty. Po dvou měsících téměř  
marná práce.

Co říkáte, šéfe? dorážel Nakládal.
Samozřejmě, zařiď to… Promiň, nejsem ve 

formě, asi na mě něco leze.
Vypadáte příšerně…
Dík za povzbuzení. 
Samé kecy. Měl pravdu. Nařídil jsem jim,  

ať místo pořádně ošetří a že zítra na to vlítne-
me. Vyprovázely mě pohledy patologa a Soldá-
tův hlas, který se divil, proč až zítra. 

Tak dnes, stačil jsem ještě upřesnit pokyny, 
ale to už mě dávivé vlny v žaludku varovaly, 
co se bude dít. Stačil jsem doběhnout ke stro-
mu. Tohle se mi stalo párkrát na počátku kari-
éry, když jsem postával nad nehybnými těly 
mrtvých, které, alespoň jsem to tak cítil, stále 
volaly o pomoc, jako by nevěděly, že marně. 
Ten závan beznaděje se mi zavrtal do těla i teď. 
Chvíli trvalo, než jsem ze sebe ten lívanec zma-
ru vyklopil a místo po sobě uklidil.

Pak se objevil tichošlápek Marcel a řekl, že 
dostal za úkol mě najít. Byl rád, že se mu to 
povedlo… 

Cyril Hlávka mi bedlivě naslouchal, jeho 
neoholená tvář však zůstávala neutrální. 

„Víc vám toho dnes neřeknu, doktore. 
Musím už jít.“

„Čeká na vás máma?“ zeptal se nijak útočně.

„Vy jste s tím začal. Od jistého věku pořád 
na něco čekáme. A potom už jenom na smrt.“

„Na co čekáte vy, komisaři?“
Komisař Madlenka věděl, že tahle otázka 

zůstane nezodpovězena. Musel to vědět i Cyril 
Hlávka, jenže proč by ji jinak kladl? Aby Vik-
tora vyprovokoval k sestupu do stojatých vod 
lidského nevědomí, ze kterých se čas od času 
vynoří obludné příšerky? 

Co ještě chce? Nějaké přiznání?
„Rodil jsem se doma, prý tři dny, nedokážu 

si to představit. Ale máma si nikdy nestýskala, 
byla trpělivá. Možná jí ten porod přišel zábav-
ný. Do pěti let si na nic nepamatuji. Pak že 
pořád nadávala na Antonína a proklínala svůj 
život. Byla hodně osamocená a zklamaná… 
Tím víc se upínala na mě. Bez pocitu zpackaný-
ho života by asi nedokázala žít, pochopil jsem 
to až v dospělosti. Je to škoda, komentovala 
každou životní událost, jako by vždy mělo vzá-
pětí dojít k nějaké katastrofě. Pořád něco hro-
zilo. Jediná naděje jsem byl pro ni já. Neposral 
byste se z toho? Láska, která požírá. Vždycky 
to myslela dobře, nepochybuji o tom ani dnes. 
Možná je to všechno někde ve mně zabeto-
nované v základech, ale neumím si pomoct.
Víte, co mně to stálo za námahu, než jsem se 
z její náruče vymanil. Ani táta mně s tím moc 
nepomohl, byl věčně v tahu, alespoň Žofie to 
říkala. Pak jsem ho pár let nenáviděl, než jsem 
si udělal v sobě pořádek. Znáte to, sice uklidíte, 
ale za pár dnů vznikne bordel ještě větší. Uklí-
zet se musí pořád. Bohužel jsem se táty na to 
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už nestačil zeptat. Umřel. Byl o patnáct let starší 
než máma.“

„Přála si jeho smrt, aby mohla být s vámi?“ 
provokoval Cyril Hlávka.

Tahle myšlenka komisaře děsila.
„Nesmyl. Kvůli tomu tady nejsem, doktore. 

Mám se naučit ovládat…“
„…bez maminky,“ popichoval Hlávka a sou-

stavně si něco čmáral do notýsku, Madlenku to 
docela rušilo, ale pochlapil se:

„Jen ne žádné hodnotící soudy… Jsou to 
vaše slova, ne? Dobře. Hm, dobře. Nemusel 
bych vám to přiznávat: Nechtěl jsem se ovládat, 
to nebyl z mé strany žádný afekt, ale promyš-
lený čin. I za ty včelky, které jsem schytal do 
břicha.“

„Jak to víte?“ chmuřil se, „že to byl Rulík?“
„Nevím, ale myslím si to. Na Rulíka jsem si 

počkal, chtěl jsem ho zmydlit, nějaké policajt-
ské směrnice mně byly u prdele. Jsem přesvěd-
čený, že v tom má prsty on. Připravil mě o nej-
bližší lidi…“

„Matku?“
„I tu. Moje neštěstí bylo i její. Jednou jsem 

dostal anonym Zeptej se mámy.“
„A zeptal jste se?“
„Vy žertujete, anonymy se přece hází do koše.“
„Jak které.“
„Snažím se tomu porozumět. Šlo o náhodu, 

osud, nebo jsem si na strýčka Příhodu zadělal 
sám? Faktem je, že jsem v lednu už nic nestihl. 
Zhroutil jsem se, taky mě střelili. Snad víte, že 
i chlapi mají choulostivá místa.“

„Vracel jste se od milenky.“
„To by bylo příliš jednoduché vysvětlení. 

Kdepak, už byla po smrti. Vyšetřování zůstalo 
na Simonovi.“

„Důvěřujete mu?“
„Samozřejmě. Proč se ptáte?“
„Protože se do toho pořád montujete!“
„Kapitán Nakládal je spolehlivý čmuchal… 

Příroda mně ale dala šanci, i když se do mě 
podívali.“ 

„Pořád ji ještě máte.“ Madlenka zachytil 
terapeutův povzbudivý pohled. „Přemýšlejte 
o tom…“ Hlávka zvedl významně bradu. Měl ji 
malou s důlkem uprostřed. Malou bradu, malé 
uši, i ruce měl malé… a velkou pleš. „Copak, 
nelíbím se vám?“ zbystřil.

„Mohl byste být hezčí. A vedete nactiutr-
hačné řeči,“ konstatoval Madlenka. Hlávka mu 
odpověděl až za pár vteřin:

„Nějak jsme to dnes natáhli, musíme končit, 
byť někde uprostřed cesty, ale můžeme se příště 
vracet.“

„To radši ne. Ocenil bych… snaha byla, ne? 
a že bych už nepřišel…?“

„Těším se příště. Můžete přijít za týden?!“ 
odvětil nekompromisně doktor. Madlenka řekl, 
že zavolá. Pak si popřáli pěkné Velikonoce. 
„Terapie se nedá šulit, z té můžete opravdu leda 
tak odejít,“ culil se na komisaře smířlivě Cyril 
Hlávka a vyčkal, až Madlenka vstane. 

Stalo se.
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Jenom já smím mít ruce od krve
já viděla Smrt žebrat o život
a Láska, její kat, se zvrhle smála
cizí bolesti

Já, co znám myšlenky všech filosofů
můžu snít o slavíku
až mi přinese rudou růži
takovou, jakou bys mi nakreslil do památníku
kdybych o to požádala

To ne ona, to mé oči
mají trny

Dvojník

Básníku,
možná jsi jen bláznivý tvůrce
co si přikládá dlaně na čelo
dvěma prsty chladnými jako sníh
na mých lícních kostech.

Jsi jiný v mém světě
stejné rány, stejné jizvy
stejné omyly.

Jsme stejní.
Jsme dvojí nic.

Julie Miletínová

Slavík a růže
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Noc s Májem

Dvacet čtyři nedospělých let
bez dvaceti krát tisíc šest set nádechů
a jedné cesty k východním hranicím své země

Byla tou, co se drží za patu
žijíc ze vzpomínek na jediný dotyk hřbetem
dlaně o klíční kost
na pocit, proč ji možná miluje a možná 

zapovídá její
existenci
sama svou vlastní sestrou
hrdinkou iniciačního románu s otevřeným 

koncem

Jenže té noci se pořezala o svit Máchovy luny
a od té doby
nevidí na levou půlku svého srdce

Amelie

Poezie deště
prostořeká, tichá
Čti mi prosím
ještě
/vzdychám/

Neboj, ty mne neumáčíš
jen se připrav na víc světla
mám ho v duši ještě dost
a tam, kde radost nevykvetla
zamžená je budoucnost

ohryzávám starou kost
/u nohou mi leží nová/
-kůstka z nártu Sokratova

Jaksi
Divná
Společnost
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Prostý motiv 

Řekni, smí být někdo milován
milionkrát
ze všech stran.
Může někdo zlomit v kolenou 
nekonečnou věčnost
uzavřít s ní cestu k domovu
co se krčí mezi stíny
sevřený a stokrát jiný.
Řekni, může někdo někdy mít
Na duši bolest
A v srdci klid?

Je to jarem

Nasládlé horko zde
Vzduch zatížený čímsi milostným
Ke křeči chtění blíž než k slovům utopeným 

v šepotu

Někomu se ten den povedlo nemožné
někdo houpal nohama sedě na okenní římse světa
někdo se utopil

Byla jsem mezi jinými
mezi těmi, kdo neměl důvod k jakékoli bolesti 

lásky
kdo ale přesto dusal neklidnými kopyty po dráze
nepokoje
kdo pomalu, ale jistě doznal, že
možná nastal čas

sklopit hlavu
před osudem, který nemá srdce
uloupit
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Pohyb

Řekni, kam se mám schovat
kam běžet a kam utíkat
s tímhle dechem?
Jaká tma mě skryje
kde 
zapomenu na možnosti

Nabírám rychlost
ale nejhůře
se padá vzhůru

Najdete mě všude, kde jsem 

Milej pane,
klidně si s mou hlavou zahrajte kuželky
n dlaně mi nalepte pikového kluka
já vám slíbím, že nebudu fňukat
že jste fluidum mojí rozvířené mysli
že držíte v ruce patent na nesmysly

Milej pane,
Dejte si mě vylisovat do slovníku
Nebo si mě dejmetomu nakrájejte k svačině

Tak či tak, pane
Jsem v tom zcela nevinně
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Promenáda v dešti, Zastavení u moře,  
Nad obrazem, Lastura, Rozhovor, Oblázky, 
Padající list, Před odjezdem
Promenáda v dešti 
Jen kapky korzují
a sem tam
osamělý deštník
Zastavení u moře
Tulila jsem se k tobě
jako když dítě
hledá bezpečí
Chtělo se mi křičet
Všechno bylo marné
Ty ruce 
Kde jsem je viděla
Ten příběh
A černá labuť tma
připlula
až k nám
Hledala cosi
na dně noci
Nad obrazem
Procházím se
po tvém plátně
Paprsek světla

Zatoulaný stín
Bloudíš štětcem
mezi vlnami
Jsem rýmem
k tvému vyznání
Moře ještě spí
Déšť vytkává vzory
do písku
na potemnělou hladinu
Dotýkáš se mě
Jsem plátno
tvého obrazu
Lastura
Vložím ti
svá ústa do dlaní
Až sevřeš dlaně v modlitbě
jak perlu v lastuře
ukryjí mou lásku
Rozhovor
Procházeli jsme se 
po hřbitově
V odkvétajících květech
doznívaly 
zbytky vůně
Jeden druhému

Věra Kopecká 

Dívka na břehu moře 
ukázka ze sbírky
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jak těžký plášť
nasáklý deštěm
snímali jsme s ramen
dávnou bolest
Větvemi stromů
pronikalo ostýchavě
šálivé
podzimní slunce
Oblázky
Oblázky hřejí v dlani
Slunce posbíraly
pohyb moře
oblost vln
Jako oblázek v dlani
hřát a neporanit
Oblázek mořem
omývaný
Dlaň v dlani
klid a vyrovnání
s životem který
ještě nedoplul
Padající list
Hlídám tvůj spánek
pod přivřenými víčky noci
tiše procházím
tvými sny
jako vánek

jako padající list
podzimní
Tak dlouho
mě míjela láska
Jen vítr hrál
na barevnou flétnu
stromů
Lastura noci
na dně moře spí
kolébaná vlnami
Splynuli jsme s ní
Ukryti uvnitř
Dvě zrnka písku
perly rodící
Před odjezdem
Nekonečné prázdno
stálo ve mně
Ticho před bouří
I ty jsi
z té prázdnoty
vyběhl
zmatený
vylekaný rozcestím
k němuž ses přiblížil
Snad že nás moře
prostoupilo chladem
Místo ohně dým
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S e t k á n í
s  F r a n t i š k e m  U h r e m
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1. Jak změnilo psaní a literatura Tvůj život? 
Psaní a literatura (rozuměj: knihy) mě prová-
zely od dětství. S psaním byla z počátku potíž, 
za války vládla nouze o papír, ve škole se psalo 
tvrdou křídou na břidlicové tabulky. Muka! 
Zejména, když se zaslzelo! v mládí a dospělosti  
to zase bylo o něčem jiném, přicházely různé 
životní etapy, povinnosti a zájmy. Teprve po 
osmašedesátém roce nastalo vakuum, najed-
nou jsem měl příjemnou spoustu volného času. 
Pochopení jsem našel i v rodině, která psaním 
zákonitě strádala a je tomu tak dosud. Na něko-
lika židlích najednou se sedět nedá. Psaní mi 
dalo hodně přátel, které bych jinak nepoznal.
2. Kde hledáš inspiraci, přichází za Tebou 
sama? 

Inspiraci nehledám. Podnět, popud, vnuk-
nutí, okamžitý nápad, ty přicházejí. Třeba při 
psaní poezie, aforismů. Přicházejí nahodile, 
během rozhovoru, odposlechem (nikoli tele-
fonu), uprostřed noci. Jako když se za oknem 
mihne pták.  s prózou je tomu obdobně. Někdy 
stačí odrazový můstek v podobě první věty.  
Potom si  připadám jako truhlář. Hobluji prkno, 
smetám piliny, na jednom konci uříznu, jinde 

Lubomír Macháček

Desatero s Františkem Uhrem
rozhovor s Františkem Uherem

nastavím. Nerad natírám a lakuji. Dávám před-
nost sukovitému dřevu.

Existuje ovšem základní předpoklad: Psaní 
mě musí bavit! Jinak jde o ztrátu času. 

3.Znám Tě jako autora širokého žánrového 
rozptylu, který z žánrů je Ti nejbližší?
Čtenáři mě berou víc jako prozaika. Poezii 
potřebují mnozí lidé jako  arktické mrazy. 
Nechávám tomu volný průběh. Když zadoutná, 
opustím prozaické molo, nasednu na vratký 
prám poezie a chytám vánek do plachet, nevě-
douce, zda se plavím správným směrem nebo 
ztroskotám na útesech vlastních možností.  

4. O čem vlastně psaní je?
S jistou nadsázkou – psaní je o trpělivosti. 
A o životě, samozřejmě. Jenže – o čem je život? 
Snad o tom snažit se být nenápadný, udělat 
něco málo užitečného pro lidi, pro přátele, 
pro rodinu; tím i pro sebe. A někdy se zdravě 
naštvat. Třeba když sobectví ohrožuje veřejný 
zájem, radní jednají jako bezhlaví rytíři, nebo… 
Ono je těch zdivočelých koní víc. Vzpomeňme 
spasitelsky vystupující, psychicky narušené  
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osobností, trpící asociálním syndromem! Zdi-
vočelé koně je nutno  trochu krotit. Občas 
i v sobě.

5. Vím, že hodně čteš. Jak si vybíráš knihy? 
Když například píšeš krimi román, čteš spíše 
poezii, nebo čerpáš podněty z příbuzného 
žánru?
Sotva jsem se naučil rozumět textu, začal jsem 
číst a četl jsem všechno. Postupně jsem začal 
eliminovat. Když vezmu knihu, snažím se ji 
dočíst. Nedokázal jsem to jen několikrát. Oblí-
bené autory znám málem nazpaměť a přece 
v nich vždycky najdu něco nového. A jsou tací, 
které opomíjím. Příčí se mi suchopárná inte-
lektuálská literátština, stejně jako zapšklost, 
zatuchlost, závislost, cynický egocentrismus, 
sveřepá nenávist a – shrnuto – lidská hloupost, 
neschopnost objektivního nazírání. Někoho 
nebo něco nenávidět znamená nenávidět člově-
ka v sobě. 

Snažím se sledovat současnou českou poe-
zii. Nacházím ledacos dobrého, hodně šedi-
vého průměru a… Raději nemluvit! Žel, třetí 
eventualita občas zahrnuje jména vynášena na 
piedestal. Příčiny patrně nespočívají v přístupu 
k textu, ale k básníkovi//básnířce.

6. Máš při psaní nějaké rituály? Myslím, 
jestli piješ whisky, kouříš kubánské dout-
níky, popřípadě trávu. Někteří umělci také 
berou koks, jiní zase chodí večer na procház-
ky nebo jezdí do lázní. Co Ty?

Příčí se mi jakákoli zarputilá absence. Život 
nabízí drobná potěšení, proč se jim bránit. 
Doma nekouřím celé roky, vadilo mi jít upro-
střed noci psát do zakouřeného pokoje. Chodit 
na procházky bez konkrétního cíle považuji za 
triviální marnění času. Pozdě po půlnoci nepo-
hrnu skleničkou. Místo prášku na spaní.

7. Traduje se (v některých análech), že umě-
lec by měl spíš strádat, že chudoba a prázd-
ný žaludek je hnacím motorem umění, To 
nám jistě (zatím) nehrozí, nicméně domní-
vám se, že společenský kvas a rozporuplnost 
doby mohou být dobrý odrazovým můstkem 
pro psaní. Faktem ovšem je, že na Zbabělce 
nebo na takový Žert stále čekáme. Jako by se 
autoři velkých témat ostýchali. Jak to vní-
máš Ty?
Nejsme Jackové Londonové, s prázdnými 
žaludky by se nám psalo špatně. Opasky nám 
utahují jako všem. Lidem od pera o to víc, že 
vyplácení  honorářů se posouvá do oblasti ryzí 
abstrakce. 

„Velké“ doby  se obvykle „velkých“ děl 
nedočkávají. Nebo po letech, s romantizujícím 
oparem. Odstup samozřejmě vyžadují. Jenže 
se časem ukáže, že velká doba nebyla zase tak 
úplně velká, průzračná a perspektivní, měla 
vady na kráse, různí svatí trnové koruny nasa-
zovali, nikoli však sobě. Ostatně, skutečné 
„velká“ literární díla – třeba nepříliš rozsáhlá 
– nemusí být nutně orámována zlomovými 
etapami dějin. Zkusme Vančurovo Rozmarné 
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léto! Ten příběh se mohl odehrát kdykoli! Nebo 
Čapkova povídka Šlépěje, Havlíčkovy epigra-
my nebo aforismy Gabriela Lauba, abychom 
nabrali ze všech soudků!

8. Četl jsme od Tebe nemálo břitkých vět, 
myslím teď hlavně na aforismy. Anatomie 
aforismu… Jistě i aforismus má nějakou 
genezi. Mohl bys k tomu něco říct?
S nadsázkou: Lze napsat román, z románu 
udělat novelu, z novely povídku, z políčka 
povídky odstranit všechen plevel – a ejhle, 
zrodí se aforismus! Obvykle je tomu opačně.  
Někdo dokáže napsat román o tom, co  se dá 
vyjádřit jednou údernou větou. Aforismus může 
posloužit jako převozník, který dostane auto-
ra přes  řeku do žírných krajin. (Pokud  není 
převozníkem Charón.) Uvědomme si, že i něk-
terá literární díla umírají. Včetně současných. 
Naštěstí přežívají v knihovnách a antikvariá-
tech. Je to správné. Čtenářům slouží k poučení. 
Nebo k prozření.

Břitké věty přicházejí samy od sebe. Nezá-
měrně. I ty je ovšem třeba krotit jako divoké 
koně. Nasadit jim uzdu, dostat je do správné 
ohrady. Chce to jistou míru hravosti. Nelze   
z á m ě r n ě  urážet, osočovat, parodovat, 
zesměšňovat. Jedině snad sebe. Proč ne!

9. Jak vnímáš komerci? Je pro Tebe pojme-
nování „střední proud“ nadávkou?  Existují 
čitelné hranice,  mezi dejme tomu středním 
proudem  a avantgardou?

Komerce nás popuzuje, ale všechno komerční 
nemusí být špatné. Striktní přístup není žádou-
cí. Komerci doprovází  agresivní reklama. 
Výrobce svoje produkty pochopitelně vychva-
luje, investuje do nákladné reklamy, byť  
se jedná o umělecké tragedie. Příklad za  
všechny: Současné české „rodinné“ televiz-
ní seriály! Ty zahraniční jsou někdy ještě 
stupidnější. 

Různá rozlišování jako „střední proud“ či 
„avantgarda“ se mi příčí. Nesou punc didaktič-
nosti. Navíc: Avantgardní (v původním smyslu 
slova usilující o pokrokové myšlenky) bývá 
striktně eliminováno, vytlačováno a přehlíženo. 
Podle osvědčeného pravidla: o čem se nemluví 
a nepíše, to neexistuje! v praxi tomu tak není, 
zapovídané vábí, stává se plodným semenem. 
V historickém pohledu platí vylučovací metoda 
od klerikální a později úřední cenzury až k té 
neformální, pro kterou určití autoři (a nejen 
zesnulí) přestali existovat. 

Literatura, a řekněme si to prostěji – kniha, 
je dobrá nebo špatná. Nemusí být špatné všech-
no, co se nezamlouvá mně! Je to o souznění 
mezi tvůrcem a konzumentem. Za avantgardní 
počin bych považoval dobře napsaný román či 
divadelní hru o současnosti.

(Záměrně píši o současnosti, děj nemusí být 
nutně zasazen do současnosti!) Promyšlené, 
objektivní, pravdivé dílo. Jenže: Může autor 
znát zákulisí? Zasvěceným zase schází lite-
rární talent. Sotva nalezneme zalíbení v knize 
projevů. 
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10. Která klasika Tě nejvíc oslovila, možná 
i ovlivnila? 
Klasika je pro někoho nudná minulost. Ome-
zím se na českou. V mládí jsem pociťoval ke 
klasice odpor. S přibývajícími roky jsem měnil 
názor a po odchodu do důchodu jsem splatit 
českým klasikům dluh. Trvalo mi to zhruba 
patnáct roků.  Za  dávné předchůdce se nemusí-
me hanbit! Něco se číst jen pro pobavení nedá, 
ale to platí i o nejedné současné knize. Většina 
klasiků totiž skutečně uměla. Znali běh dnů 
z jejich slunných i chmurnějších stránek, dis-
ponovali výrazným sociálním cítěním, dokázali 

se vyhnout schválnostem, naivní sentimentalitě 
a atraktivním zápletkám. Prosti svárlivé záště 
odsuzovali odsouzeníhodné, vážili si kořenů 
svého národa, projevovali úctu k jeho historii 
a tradicím. Po jazykové stránce je třeba par-
donovat germanismy,  v době vzniku textů 
neexistovala adekvátní  česká náhrada. Mnohé 
výrazy, které se dnes jeví jako archaismy, byly 
v době vzniku knih označovány za neologismy. 
Nelze však pominout, že klasikům byla vlastní 
bohatá slovní zásoba a pečlivá práce s českým 
jazykem, v němž skutečně řeky hučely a bory 
šuměly.
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J jako J a R O
jakkoli jitří
jitra jímavá
jezera jiskří

jinudy jeřábi
jinudy jestřábi
jinudy ještěři
jinudy jeseteři

jaro Jaroslava
jaro Jaroslavy 

jsou jiní
jsou jasní
jsou jedineční

jako jaro

P jako P o P R o U D U
plujeme
prudkými
peřejemi
plavíme
potřebné
pro potřebné

pozdní
poznání:
piráti proti

František Uher 

OKOLÍ
Ukázky z připravované sbírky 
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S jako s A M o T A
stráně
samé smolné
sosny

sovy sněžné
stesk snad
spálené sny
starý sad

stařec samotář
sýkorkám,
sype sám

T jako T o U H A
trubka tlumeně

takové trýzně
takové tísně
taková tutlání
traktáty trpaslíků

tutlání tápání
tribunů tlení
truchlivé tance
trosečníků

tonoucí torpédoborec
touhy

T jako T i Š E T R N Í M
tvořivý ťukot tuláka
ťuhýka

topas tající tmy
torzo tvrze
tetřev toká

trend: tření třmeny
trysk toporný

tklivá tíže
temperamentní
tamborovy Týny

trubadúr tiše
třpytem trní
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V jako v A R o v Á N Í
varování:
vzedmuté vody vše
valí
vory vozy vrše

vetřelci
vesnicí
ve vánici
vyjící vlci

O jako o k N O

okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno 
okno okno    okno okno
okno okno    okno okno
okno okno    okno okno
okno okno    okno okno
okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno
okno okno okno okno okno okno

A jako a P o k a L Y P s A
arogantně
asanují archu
apanáže ambasadorům
alternativně aligátorům

apokalyptický atlas
alibismu

ani almužnu
Antonínu Adamu
Aleně Adéle Anně

ani ananas
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Měla na sobě nevkusný zelený kostým téměř 
pánského střihu, žlutou halenku a červené 
střevíce bez podpatků. Mastné zplihlé vlasy 
vroubily chorobně bílou, téměř průsvitnou pleť 
a zuby by v každém zubaři vyvolaly zděšení. 
Na značnou hmotnost svého těla se pohybovala 
velice hbitě. Na hlavě sedělo něco mezi klobou-
kem a čepicí.

„Pane,“ oslovila nadporučíka Maška, když 
byla uvedena do služebny, policejní budova 
není veřejná čítárna, je třeba zazvonit, ohlásit 
se, pokorně vyčkávat a počítat s doprovodem, 
civilisté se nemohou pohybovat jako cestu-
jící po nádraží. Usedla, aniž vyčkala vyzvá-
ní a nabrala dech. „Přicházím podat trestní 
oznámení!“

„To je od vás hezké,“ řekl nadporučík způ-
sobem, jakým se reaguje na děkovný dopis. 
Neprojevil zvláštní zájem, jako zkušený poli-
cejní matador trpělivě vyčkával. 

Léto se činilo, již druhý týden vládla tropic-
ká vedra. Zeleň valem vadla, trávníky ztratily 
svěžest. Ostatně, většina chodců také. Kdyby 
zemědělci pěstovali místo řepky a kukuřice 
rýži, sklízeli by ji předvařenou. Té noci teplota 

výrazněji neklesla ani s nástupem tmy, nad 
městem ležel příkrov nehybného vzduchu. Dus-
no k zalknutí. Otevřeným oknem byly cítit kve-
toucí lípy, pozvolna chladnoucí asfalt a kanály.

„Přišla jsem podat trestní oznámení na 
manžela,“ navázala skoro útočně. „Říká se to 
tak, viďte, pane konstáble? Nebo jakou máte 
hodnost, kdo se v tom má vyznat! v televizi to 
tak říkají; konstábl! Manžel se jmenuje Venc. 
Oldřich Venc, firma…“

„Znám vašeho manžela i jeho firmu.“ Měl na 
jazyku přiléhavější slovo živnost, někoho však 
uráží, sdělovací prostředky a politici řemesl-
níkům namluvili, že nejsou klempíři, natěrači, 
truhláři, obkladači, kominíky či instalatéry, 
nýbrž podnikateli. Nebránili se tomu, zkra-
chovat jako podnikatel nezahanbuje tolik, jako 
když dostane do úzkých zahradník, pokrývač 
nebo zámečník.

„Také podnikám,“ pronesla s trochu komic-
kou pýchou žen, které postrádají sebedůvěru 
a někdy i schopnosti, ale vytrvale se pokoušejí 
vyrovnat mužským kolegům, konkurentkám 
a především svým životním partnerům. „Magis-
tra Lenka Vencová.“ 

František Uher

TÉ NOCI... 
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„To jste vy,“ řekl nadporučík Mašek, aby ji 
popíchl, nebyla mu sympatická. Popravdě, té 
noci by se jeho sympatiím netěšil žádný přícho-
zí. Vybrat si k návštěvě policie pozdní hodinu, 
patrně s naprosto tristní záležitostí, to se skuteč-
ně neslušelo! 

Ohastrošená žena se netěšila jeho sympatiím 
také proto, že přišla udat manžela. Byl však po-
licista ve službě, musel se oznámením zabývat. 
Často se jednalo o stupidní vyřizování osobních 
účtů, zapšklost, zlomyslnost, nedůtklivost či 
hanebné udavačství. Tušil však, že za rozhoř-
čením té ženy vězí něco jiného. Třeba jiná žena. 

„Jsem daňová poradkyně,“ pronesla tak 
významně, že scházel jen šlechtický titul.

„Rozumím,“ řekl, aby dokázal, že naslouchá, 
ale přemýšlel o tom, že už nemá rezervní košili. 
Potřeboval se převléknout, tu na sobě měl úplně 
propocenou.

„Manžel dneska přitáhl účetní doklady, aby-
ch mu připravila daňové přiznání. Zapomněl 
ho podat v termínu, lajdák! Napaří mu mastnou 
pokutu! a patří mu to!“

„Stávají se horší věci,“ řekl nadporučík 
konejšivě. Věděl, že daňová přiznání jsou pro 
někoho důležitá, potažmo pro stát, který z nich 
vegetuje, že jsou řízena přísnými a přesnými 
regulemi, sám však nikdy žádné daňové při-
znání nepodával a proto k nim choval neutrální 
vztah kapitána zaoceánského parníku k turistic-
ké mapě Železných hor.

„Ušil na mne boudu,“ pokračovala zadýcha-
ně a hřbetem ruky si setřela s čela kapičky potu. 

„Proč tady nemáte klimatizaci? Už ji instalovali 
v kdejakém úřadu!“

„Tady nejste na úřadě,“ upozornil poněkud 
nepravdivě, „tady jste na policii! Stát preferuje 
úředníky, protože ho úředníci spravují. Kantory 
a policajty nerozmazluje!“

„Nepovídejte, žijete si jako v bavlnce! Sedíte 
si v kanclíku, ani si nepomačkáte nažehlené 
puky na kalhotách, krok neuděláte pěšky! Člo-
věk vás vidí jen v autech!“

„Přišla jste ohledně manžela,“ upozornil 
nadporučík Mašek suše, musela by přijít jiná 
kabrňačka, aby ho vyprovokovala lacinou 
invektivou.

„Manžel si myslel… hloupá ženská! Neu-
stále jsem ho nabádala, aby byl čestný a pocti-
vý! Že o tom přece nemusí nikdo vědět, aby 
nebyl vystaven posměchu, jaký je trouba. 
Moderní loupežnictví se pojišťuje důmyslně 
děravými zákony a ten můj toho chce najed-
nou využít. Jenže taková já nejsem! Postulát je 
evidentní! Pokus o daňový únik! Chcete slyšet 
podrobnosti?“

„Snad později. Pan Venc již daňové přiznání 
podal?“

„Sedíte si na uších? Chtěl, abych mu ho na-
psala. Nepravdivé!“

„Pokud přiznání dosud nepodal, nemůžete 
podat trestní oznámení!“

„Chystá se k tomu!“
„Takový úmysl není postižitelný,“ řekl 

nadporučík, vizionářsky se zahleděl na re-
produkci Alšova obrazu Jiří Poděbradský 
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a Matyáš Korvín, který policie získala návdav-
kem s budovou, načež se zahleděl na to, co 
měla na hlavě, s myšlenkou, že nějaká hučka 
se najde vždycky, jen když je hlava. Za dlouhé 
roky v uniformě se přesvědčil, že nuda není 
součástí žádného manželství, každé se občas 
mění v ring. Venc byl v jádru dobrák, ale nikdy 
nešel pro ránu daleko. V mládí boxoval a měl 
renomé houževnatého a odolného borce, přes-
tože všechna svá utkání prohrál k.o.

Bez pokoutního záměru nadporučík pro-
hodil: „Pro revizorku musí být nejnapínavější 
četbou účetní kniha.“

Dotčeně našpulila ústa. „Nejsem žádná revi-
zorka, ty hledejte v autobusech městské dopra-
vy nebo na dráze! Já jsem daňová poradkyně! 
a účetní kniha, to je zastaralý termín, používaný 
tisíc let před opicemi!“

„Ovšem,“ přitakal nadporučík Mašek. „Účet-
ní knihy byly vedeny v dobách, kdy se z opice 
vyklubala Eva a rozhlížela se po Adamovi, aby 
měla koho komandovat. Manžel vás bije?“

„To si nedovolí!“ Přivřela oči a vycenila 
žlutý chrup. „Co to sem pletete?“

„Kolik kouříte?“ otázal se, protože ho upou-
taly její zažloutlé prsty, jaké mívali silní kuřáci 
před vynálezem cigaretových filtrů.

„Do toho je vám prdlajs,“ pronesla rozzlobe-
ně. „Omezila jsem cigarety na čtyřicet denně, 
jsou zlodějsky předražené! Zdražují je po pěti-
korunách, pivo po korunách. Když odtrhnete 
filtr, co vám z cigarety zůstane?“

„Proč mně?“ otázal se nadporučík.
„Myslela jsem obecně všechny muže. Žen-

ské na pivo nechodí.“
„To byste žasla! Znám jednu, urazí kaž-

dý večer deset dvanáctek, jede domů na kole 
a pozpěvuje si, pozdním chodcům dává na 
vědomí, že šly panenky silnicí a temně hučí 
Niagara.“

„To se smí?“
„Zpívat při jízdě na kole?“
„Jezdit na kole opilá!“
„Dělat se to nemá,“ připustil nadporučík 

objektivně. „Odbočili jsme, paní!“
„Paní magistro,“ upozornila dotčeně. 

„Poslyšte, nějak nechápu, že sem pletete 
nějakou cyklistku!“

„Dobře, necháme to ležet,“ řekl nadporučík 
s rozhodným gestem, byl orgán, měl mít hlavní 
slovo. „Manžel vám nedává peníze?“

„Nedává. Vydělávám na podstatně vět-
ší krajíc,“ odpověděla a učinila beznadějný 
pokus hrdě vypnout hruď, kde nic není, ani čert 
nebere.

Nadporučík si nenápadně otřel o kalhoty 
potící se dlaně. „Je vám nevěrný?“ 

Ustrnula. Pozvednutá paže zůstala ve vzdu-
chu jako pahýl větve, do očí se vloudila nejis-
tota. Nebo údiv. Možnost manželovy nevěry 
ji snad dosud nenapadla. Působila překvapeně 
a přesvědčivě. Snad až příliš přesvědčivě. Přes-
to vznesla podezíravý dotaz.

„Vy o něčem víte?“
„Jak bych mohl!“
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„Jste policajt. Vy máte vědět o všech obča-
nech všechno!“ Poposedla, jako kdyby ji židle 
pálila. „V mém manželství vládne dokonalý 
soulad. Na to dbám!“

„Přesto jste přišla na manžela podat trestní 
oznámení!“ 

„Chtěl mě dohnat k pokusu o daňový 
podvod.“

„Nutil vás?“
„To si netroufne!“
„Stále nevidím příčinu, proč by se záležitostí 

měla zabývat policie.“
„Trvám na svém,“ pravila zatvrzele. „Co 

s mým oznámením podniknete? Nevlekla jsem 
se přes celé město nadarmo!“  

„Policie má svoje zavedené postupy.“
„Hovno postupy,“ prohlásila rezolutně. 

„Šalba a klam! Jako chlap jdete manželovi na 
ruku. Jsem dobračka, kuřeti neublížím, zeptej-
te se koho chcete, každý to potvrdí, ale všeho 
s mírou!“

Nadporučík Mašek nedbal obvinění, smířil 
se s poznáním, že s Vencovou nebude snadné 
pořízení, na problematiky a problematičky měl 
nos. Směr hovoru se mu však přestal zamlou-
vat, nasadil strohý, policajtský tón. Podřízení 
ho označovali za četnický. 

„Pan Venc vás požádal o přípravu daňového 
přiznání. Opožděně, ale to nehraje roli. Zaplatí 
pokutu a šmytec.“

„Co do toho pletete nějakého houslistu!“
Nedbal a řekl: „Zatím nemohlo dojít k poku-

su o daňový únik. Napište manželovi daňové 

přiznání a podejte ho na Finanční úřad. Teprve  
potom by se s tím dělo něco podniknout. 
Na základě trestního oznámení, který by podal 
Finanční úřad.“

„Ale to bych se stala spolupachatelkou,“ 
vyrazila vyděšeně, jako kdyby nikdy nic podob-
ného neučinila a chodila se skrytými andělský-
mi křídly. Kdyby byla v tom směru naprosto 
čistá, už dávno by daňové poradenství pověsila 
na hřebíček a nikdo by o její služby neprojevil 
zájem. Podstatně tišeji, ale zcela zřetelně opa-
kovala: „Stala bych se spolupachatelkou! Vy 
mě k tomu navádíte!“

„Nenavádím,“ hájil se nadporučík. Vyřídil 
telefonát, vydal pokyny a zahleděl se na ženu. 
„Pouze naznačuji jedinou možnost, za které se 
policie může věcí zabývat.“

Seděla s hlavou nakloněnou k rameni, s po-
otevřenými ústy a pohledem postřelené koroptve. 
Potila se, dokonce nelibě, nedalo se to necítit, 
ale také se nehodilo dát najevo nelibost. Možná 
na ni šla dřímota nebo hledala v nadporučíkových 
argumentech trhlinu. Hučka sklouzla za ucho. 
Bezděčným pohybem ji vrátila do původní polohy.

„Nepodezříváte manžela, že před vámi zata-
jil nějaké peníze?“

„To dělá stále, aby měl na pivo,“ přikývla. 
„Nepřiznává peníze, které od zákazníků dostává 
na ruku. Nebo pouze jejich část. To se nemá!“

„Ale dělá se to!“ 
„Bere rodinu na hůl!“
 „To je skutečnou příčinou vaší návštěvy?“ 

otázal se nadporučík a střelil od boku,  
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ze zkušenosti věděl, že ženu blaží, když má 
v rezervě milence, ale běda, jakmile si najde 
milenku manžel. „Nevězí za ní ta slečinka?“

„Jaká slečinka? Vy o nějaké jeho slečince 
víte? Co přede mnou zatajujete? Že bych měla 
za muže takového kurevníka? Ta důra, o které 
vím já, není žádná slečinka, ale dvakrát rozve-
dená ostrouhaná rašple!“

„Na to se neumírá,“ pronesl nadporučík 
Mašek spokojeně, konečně se dobral podstaty, 
začínalo mu svítat. Scházelo málo a zeptal se 
na jméno dvakrát rozvedené rašple, ale včas 
se zarazil. „Nenecháme to pro dnešek plavat? 
Já zapomenu na náš rozhovor, vy si všechno 
necháte projít hlavou. Když nezměníte stano-
visko, sestavte manželovi daňové přiznání, 
podejte ho a potom můžete zase přijít.“

Zvedla se, nespokojeně pozvedla obočí 
a beze slova zamířila ke dveřím.

Ujal se jí policista, který té noci obhospoda-
řoval pevnostní bránu. Nadporučíku Maškovi 
potom sdělil: „Na ulici si odplivla. Dvakrát!“

„Slušně vychovaná dáma,“ řekl nadporučík 
Mašek. „Distinguovaná a zdvořilá. Slušňačka 
každým coulem. Sprosté slovo by neřekla ani 
za pytel…“

„Však já vím,“ ušklíbl se policista.
Nadporučík Mašek se domníval, že uzavřel 

kapitolu a nebude nucen otevřít jinou. Dus-
no nepolevovalo, košile se mu lepila na záda. 
Dodal: „Kuřeti by neublížila.“

V tom se hrubě mýlil a záhy se o tom pře-
svědčil. Z Hradební ulice volali hned dva  

znepokojení nájemníci, ohlásili křik a rámus 
v bytě manželů Vencových, limitem hlučnosti 
přesahující běžné dimenze jejich manželských 
svárů. Magistra Lenka Vencová si po návratu 
ani neodložila. V kuchyni se chopila kovové 
vroubkované paličky na maso, vstoupila do 
pokoje, kde Venc pochrupoval před obrazov-
kou, na níž se kroutila nahá prsatá dívka s vyte-
tovaným krokodýlem na zadečku. Podle titulku 
prchajícího přes obrazovku byla rodačkou 
z Newarku poblíž města Big Spring, stát Texas, 
USA.

Rozkacená magistra před daňová přizná-
ní přistoupila se zavilým výrazem ke křeslu, 
pozvedla ruku s paličkou a udeřila manžela 
do hlavy. Nespojila se s jednou ranou, připo-
jila dalších třináct, do hlavy a ramen, to když 
se netrefila. Hystericky ječela, chrlila hrozby 
a šťavnaté nadávky. Po čtrnáctém úderu odho-
dila paličku do prosklené vitríny se sbírkou 
míšeňského porcelánu. Sklo a větší část porce-
lánu vzaly za své.

S poznámkou „musíme šetřit“ vypnula 
televizor, v kuchyni si opláchla ruce, zapálila 
si cigaretu a postavila na kávu. Než se voda 
začala vařit, připravila si podklady k opožděné-
mu daňovému přiznání ženy, která se vrátila od 
dcery z Tasmánie po delší nemoci, zatímco její 
květinářství zdárně prosperovalo. 

Dostavivší se policejní hlídka, tvořená 
nadporučicí Slámovou a podporučíkem Kmo-
chem, marně zvonila, bušila a dožadovala se 
vstupu do bytu. 
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„Nerušte,“ nabádala Vencová přes zavřené 
dveře, když je napřed náramně hlasitě poslala 
na nerealizovatelnou pěší expedici. „Pracu-
ji! Chovejte se slušně, nebo zavolám policii! 
v domě bydlí děti, které už jistě usnuly, tak 
mějte ohledy, kurník!“ 

Na děti policisté zajisté ohledy brali, ale 
když se z bytu ozvalo na maximum vyjeté 
rádio, neprodukující dunivou, nemelodickou, 
rytmickou hudbu, připomínající pádící splaše-
né stádo bizonů na vyschlé prérii a na bušení 
a výzev k otevření bytu Lenka Vencová nedba-
la, v pátém poschodí se nejevila jiná možnost 
jako dostatečně rychlá a účinná. Podporučík 
Kmoch napodobil detektiva Carellu z románů 
Ed McBaina a vykopl dveře. Při použití běž-
ně používaných odlehčených materiálů žádný 
problém.

Vencová právě dopíjela kávu, v levé ruce 
držela ještě nezapálenou cigaretu. Klidně se 
ohlédla, jakoby násilný vstup do bytu patřil 
k běžným zvyklostem.

„Dáte si? Turka nebo rozpustnou? Voda je 
ještě teplá.“

Odložila šálek a zapálila si těžkým stolním 
zapalovač, který vypadal jako zlatý.

„Záchranku,“ přikázala nadporučík Slámová, 
sotva nahlédla do pokoje a spatřila tu hrůzu. 
Rázně přistoupila k pokojně vzhlížející Ven-
cové, nasadila jí pouta, protože nestála o pra-
nici, bitka s hysterickou, psychicky nemocnou 
vražedkyní nepatřila k jejím oblíbeným krato-
chvílím. Byla tím posledním, o co v dusné noci 

stála, vyčerpávající horko posiluje agresivitu 
a vede k neuváženým činům. 

Vypnula počítač a ohlédla se přes rameno. 
Do předsíně se tlačili zvědaví nájemníci z okol-
ních bytů.

„Vykliď byt i chodbu,“ přikázala příkře 
a zbytečně, podporučík Kmoch už senzacechti-
vé sousedy nenásilně, pokojně dostával z bytu. 
Jako obvykle zabrala zmínka, že jsou svědky, 
budou voláni k podání svědeckých výpovědí 
a možná obdrží i obsílku od soudu. Od tako-
vých taškařic raději dál, opustili byt Vencových 
a většina i chodbu. 

Vencová, žena s něžným jménem Lenka, 
vyvolávajícím představu kvetoucího lnu, proje-
vila náznak možného odporu. 

„Proč to děláte?“ zaprotestovala ještě mírně, 
ale do očí se vloudil nebezpečný lesk. „Musím 
pracovat!“

„Zítra je také den.“
„To máte pravdu, mladá paní,“ souhlasila 

Vencová roztržitě a pokusila se vstát, odkop-
nout židli a zaútočil.

Nadporučík Slámová její úmysl včas vystih-
la. Také ji dohřálo oslovení. Jako žena však 
neodolala a třebaže jí to nepříslušelo, zeptala 
se: „Proč jste manžela zabila?“

„Protože to byl m ů j manžel!“
Zdůraznila zájmeno. Jako kdyby Venc byl 

jejím nedotknutelným majetkem, provinil se 
bigamií nebo to měl v úmyslu. 

Chybné časování zarazilo pouze podporučí-
ka Kmocha. Přivolal záchranku, vytlačil z bytu 
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vloudivší se zvědavce, zavolal na kriminálku 
a nadporučíku Maškovi ohlásil dokonanou 
vraždu paličkou na maso.

„O té se nezmínila,“ podotkl nadporučík sám 
pro sebe.

„O vraždě?“
„O paličce. O vraždě samozřejmě také.“
Podporučík Kmoch slyšel, ale nedbal, rozu-

měl, pochopil. Na nadporučíkově místě by si 
také vyčítal, že neučinil nutná opatření, nedo-
kázal si však ujasnit, jaké a čím zdůvodnitelné. 
Na omyly policistů většinou doplácejí ti, kteří 
se jich nedopustili. To platí i o politicích, léka-
řích a třeba odpovědných pracovnících podmoř-
ských ropných vrtů.

V účetnictví Vencovy malé firmy o jednom 
zaměstnanci nedošlo ke shledání sebemen-
ších nesrovnalostí. Finanční úřad potvrdil, že 
o odklad podání daňového přiznání požádala 
Lenka Vencová a bylo jí vyhověno, protože s ní 
vždy byla dobrá spolupráce a daňová přizná-
ní, která připravila, nikdy neměla nejmenší 
chybičku. Nedošlo ke zjištění totožnosti dva-
krát rozvedené ženy, s níž měl Venc udržovat 
poměr. Kriminalisté usoudili, že byla výplo-
dem chorobné mysli. Nutno však podotknout, 
že v té nepodstatné věci nedošlo k vynaložení 
obzvláštního úsilí. Podle vyjádření psychiatrů 
nebylo soudní projednávání případu v dohled-
ných časových relacích pravděpodobné.
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P ř e t i s k u j e m e . . .
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Popularita českých detektivek je u čtenářů stále 
vysoká, o tom svědčí i skutečnost, že se stále 
vydávají jak staré osvědčené, tak nové originál-
ní tituly. Nakladatelství MOBA věnovalo tomu-
to žánru hned celou edici, nazvanou příznačně 
Původní česká detektivka. Mezi autory knih 
z této edice můžeme najít taková jména jako 
Václav Erben, Josef Škvorecký, Eva Kačírková 
nebo Jana Prošková. Ani František Uher, autor 
knihy a třetí taky krade, není na půdě literár-
ního zločinu žádným nováčkem. Jeho biblio-
grafie je úctyhodná a za svá díla obdržel i řadu 
ocenění.

Policii zburcuje hrůzný nález v lese, pátrá-
ní začíná. Mrtvola neznámého muže ale není 
poslední. Brzy je objeven další mrtvý, jehož 
jméno bylo zapleteno do předchozího vyšetřo-
vání, a aby toho nebylo dost, dvojnásobná vraž-
da na sebe nenechá dlouho čekat. Ale policisté 
se nemohou zabývat pouze tak neobvyklým 
případem, jako je série vražd, do jejich kompe-
tence spadají i fádnější problémy. Třeba série 
vykrádaček obecních úřadů.

František Uher předkládá čtenáři přímočaře 
koncipovanou detektivku, ve které se odráží 

Jiří Lojín 

TyPICKy ČESKá DETEKTIVKA
Psáno pro magazín www.vaseliteratura.cz 

práce kriminalistů, postupujících metodicky po 
stopách, zanechaných pachatelem. V týmu není 
výrazná osobnost řešící zločin pomocí vnuk-
nutí, geniálních nápadů či dedukcí, splétaných 
v oblaku tabákového dýmu u pracovního stolu. 
František Uher je pevně zakotvený v realitě 
nejen pracovním postupem svých hrdinů, ale 
i událostmi, na nichž staví své zápletky. Ve zlo-
činech, které jsou v knize páchány, neomylně 
poznáváme skutečné události z televizních 
zpráv, o autenticitě tedy není pochyb. Těžko 
bychom Uhrově románu vytýkali nepravděpo-
dobnost nebo vykonstruovanost.

Skupina detektivů vedoucích vyšetřování 
by určitě byla schopna případ úspěšné dotáh-
nout do konce sama, ale autor jim jejich těžkou 
a nezáviděníhodnou práci ulehčil. Do hry vstu-
puje soukromý detektiv a ujímá se role hlav-
ního hrdiny, motivovaného mírně podezřelou 
zakázkou. Tak dostane rutinní vyšetřování punc 
neobvyklosti a dobrodružství.

Přestože české detektivky patří tradičně 
k „měkké“ škole, vnucuje se neustále srovná-
ní mezi Uhrovým Radimem Hasilem a téměř 
archetypem soukromého „očka“ Philem  
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Marlowem. Zajímavé je, že Hasil je téměř 
dokonalým Marlowovým opakem, ale i to má 
určitou výpovědní hodnotu. Hasil není tak často 
bit, vychází s policií docela slušně, není tak 
úplně ztracená existence. Uher slavného sou-
kromého detektiva nekopíruje a tím projevuje 
dobrý vkus.

Potud je detektivka Františka Uhra dílo 
napsané s přehledem, svědčícím o zkušenosti 
a profesionalitě. Přesto však obsahuje několik 
maličkostí, které mi brání označit ji za výbor-
nou českou detektivku. Při rozsahu téměř tří set 
stran bych očekával výraznější vedlejší téma. 
Kniha rozvíjí několik základních linek – pát-
rání po totožnosti a vrahovi neznámého muže 
a po pachateli následujících vražd, které je věcí 
policie. Druhou dějovou linii rozehrává Radim 
Hasil, jenž sice pracuje na stejném případu, ale 
z jiné strany. Pak nám autor předkládá problém 
vykrádání obecních úřadů, které – jak čtenář od 
počátku tuší – s prvními zločiny něco společné-
ho mít budou. Za velice slibnou by bylo možné 
považovat naznačenou linii čachrů Čestmíra 
Jurana a inženýra Vojtíška, ta však postupně 
bledne a ztrácí se. 

Dalším detailem je manýra hyperkorekt-
ní mluvy, kterou trpí téměř všechny postavy, 
stejně jako pomyslný vypravěč (kniha je psána 
v er-formě). Několik příkladů:

„Pracoval u mne krátce. Broňa mi vážně nejde 
z hlavy, holka hloupá, pitomá! Jakým vábným 
rohlíkem ji opili?“

„Co třeba láska? Ta někdy natropí hloupostí!“
(Uher, F.: A třetí taky krade.  

Brno : MOBA, 2011, str. 155.)

„Hm,“ udělal Čemus. „Zadarmo ani kuře nehra-
be, natož doktor Hranáč!“
„Ten by si nechal zaplatit obhajobu od vlast-
ní vnučky,“ prohodil Just. „Kolik chce po 
Gregorech?“
„Padesát tisíc za kus,“ vyjádřil se Plevák poně-
kud problematicky.

(Uher, F.: A třetí taky krade.  
Brno : MOBA, 2011, str. 196.)

Hyperkorektní řeč – autor pomocí ní chce 
zřejmě oživit text – by byla zábavná v případě, 
kdyby dokreslovala charakter některé z osob 
hrajících roli hlavní či vedlejší, sloužící jen pro 
odlehčení. Avšak v případě, že jí hovoří i ostat-
ní postavy a dialogy neodlišující mluvčího, 
působí to poněkud fádně a v delší knize nako-
nec i nudně.

Je škoda, že František Uher nejde pod 
povrch svých hrdinů, věřím, že by to uměl. 
Kterákoliv z hlavních postav – nemusel by to 
být zrovna Hasil, i kriminalisté jsou lidé – by 
byla vhodným objektem pro detailnější psycho-
logickou charakteristiku. Například scéna, v níž 
se Hasil dozví o smrti ženy, se kterou strávil 
noc, zůstává nevyužitá, přitom právě v tom 
okamžiku měl autor jedinečnou příležitost 
ho zlidštit a přimět čtenáře, aby se s ním více 
identifikoval.
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V Uhrově detektivce najde čtenář téměř 
vše, na co je u českého klonu tohoto žánru 
zvyklý. Zločin, vyšetřování, ve kterém velkou 
a kladnou roli hraje policie, více dialogů než 
násilných akcí, a hlavně odraz reality, ve které 
žijeme. Reálnost bych u Uhrovy knihy vyzdvihl 
nejvíce. Neodehrává se ve vysněných a většině 

lidí nedostupných kruzích, ani zločineckém 
podsvětí plném prostituce, drog a násilí. Na-
opak, zločin se stane a vyšetřuje v prostředí 
města a vesnice, které důvěrně známe, a mezi 
lidmi, které denně potkáváme. I když autor 
nezastírá, že ten „jiný svět“ existuje a ve zmín-
kách to dává čtenáři najevo.
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Není to tak dávno, co jsem v tomto bulletinu 
recenzoval velice dobrou knihu F. Uhra a již 
mám znovu to potěšení začíst se do jeho další-
ho textu. Opět nemohu nic více a nic méně, než 
knihu pochválit. Obecně bych to vyjádřil a zdů-
raznil tak, že F. Uher a jeho detektivky, nemlu-
vě už vůbec o básních a aforismech, dozrávají 
s postupujícími roky jako víno. Jsou v letu let 
stále lepší a lepší a kvalitnější…

Čtenářovy dobré pocity jsou možná o to 
pochopitelnější, že se v této knize setkává 
s celou galerií již jemu známých postav z řad 
obhájců pořádku a práva:

Jsou to opět inspektoři Čemus a Plevák, 
dostatečně vyprofilovaní co do svých charak-
terů a vzájemných vztahů v dřívějších příbě-
zích, nadporučice Slámová (přezdívaná kolegy 
Nadslámová), inspektor Just, který se do děje 
zapojuje až po návratu z dovolené a nijak se 
z toho neraduje. Neradují se z toho ani jeho 
kolegové, kteří musí řešit případ neznámého 
mrtvého muže nalezeného zlodějem dřeva po 
zimě v lese. A to je teprve začátek spletitého 
vyšetřování vraždy, na niž navazují vraždy dal-
ší, a do toho se mísí i řada s tím souvisejících 

– ale i nesouvisejících – dalších zločinů a přeči-
nů proti právu.

Na scéně se pak objeví i postava soukro-
mého detektiva (též nám známého z některých 
dřívějších autorových příběhů), Radima Hasila. 
Ten, pověřen dosti nejednoznačnou – či spíše 
jednoznačnou, ve smyslu pochybnou – dámou, 
sleduje stopu navrátilce z Austrálie a jeho balí-
ku dolarů, a přitom se postupně zamotává do 
případu sledovaného policií. Není vždy  
vítán a chválen. Svůj podíl na rozplétání 
a vysvětlování záhady mrtvoly v lese (která  
až do konce příběhu přitom vzdoruje identifika-
ci) a na vysledování pachatelů dalších vražd  
či série přepadů obecních úřadů v okolních  
vesnicích atd.atd., si přitom vybojovává 
navzdory určitým ústrkům ze strany vyšetřova-
telů a zároveň svému osobnímu nebezpečí  
ze strany přestupníků zákona. Nenechá se 
odradit a jde po stopách. Paralelně – a často 
mimoúrovňově a nespojitě – probíhající pátrání 
nakonec vyústí do vítězství těch „hodných“.  
(Až na závěrečnou vtipnou pointu, kdy ani 
pochybná dáma, v jejímž žoldu pracuje  
Radim Hasil, přece jen zcela nespláče nad 

Petr Chvojka 

František Uher: a TŘETÍ TAKy KRADE
Nakladatelství Moba, Brno 2011,  
edice Původní česká detektivka
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výdělkem. Ale to už bych toho asi prozrazoval 
moc.)

Čtenáři mi teď musí prominout (či mohou 
se naopak zaradovat), že končím se svými 
povšechnými informacemi o knížce:

Při recenzování detektivního románu se 
nelze blíže zabývat líčením děje, průběžným 
odhalováním zlosynů a jejich motivace atd.  
Jde vždy o „příběhy s tajemstvím“, které až 
nakonec odhalí detektiv (pardon, autor – a ješ-
tě jednou pardon: úplně nakonec pak čtenář). 
A kniha je vždy tím lepší, čím obtížněji je 
příběh hned napoprvé odhadnutelný pokud jde 
o výsledek (čím víc je zprvu „zachumlanější“), 
a čím překvapivější je rozuzlení. A čtenář se 
pak může zatetelit blahem, jak dobře to pří-
slušní detektivové (autor, čtenář) vše odhalili 
a vyjasnili…

V tomto ohledu i mnou nyní recenzovaná 
kniha F. Uhra přirozeně splňuje ( a to na vysoké 
úrovni – ostatně jak to je u něj obvyklé) všech-
ny požadavky kladené na dobrou detektivku. 
Shrnul bych to následovně:

– Nová kniha představuje (zvolíme-li příměr 
z jiné oblasti tvorby) rozměrný barvitý obraz, 
autorem propracovaný s gustem a citem pro 
věrohodnost zápletky i vystupujících postav, 
charakterizovaných průběžně (jak je pro autora 
obvyklé) i vtipnými popisy a dialogy.

– Již jsem napsal, že u detektivky je nesmy-
slné a přímo zločinné rozkrýt před čtenářem 
recenze zápletku knihy. Ostatně zde je těch 
konfliktů a prohřešků proti zákonu celá bohatá 
paleta, na první pohled obtížně identifikova-
telná, ale svými dopady vzájemně propojená. 
I když jde zejména o porušování právního řádu 
v oblasti financí a hospodářského práva, ústí 
to až ve vraždy. Autor tak v podstatě zmapová-
vá atributy našeho rozvíjejícího se, ale špatně 
zvládnutého prostředí „neřízené ekonomiky, 
trpící nedostatkem práva“, kde je dovoleno 
v podstatě vše, pokud vás nechytí. Široký, 
několikaúrovňový děj sice vychází z těchto 
obecně již známých – a často již i akceptova-
ných – charakteristik, ale strážci zákona dělají 
v knížce vše, co mohou a kde jen mohou, aby 
přestupníky zákona chytili. Čtenář jim drží pal-
ce (jakkoliv obecně policii třeba ani rád nemá).

– Domnívám se, že detektivka F. Uhra je 
svým záběrem a zpracováním takřka sociolo-
gickou zprávou o stavu naší společnosti a jejím 
právním řádu, nenásilně doplňující a souznějící 
s hlasem lidu: „Už by se s tím konečně mělo 
něco dělat!“. Autor svým širokým celospole-
čenským a sociálním záběrem a dopadem na 
povědomí čtenářů tak překračuje meze pouhé 
napínavé „klasické“ detektivky. Komu čest, 
tomu čest!
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P ř i c h á z e n í

Přicházet můžeme kamkoli a do jisté míry 
i jakkoli, jeden za druhými, druzí za jedním. 
Zatímco přicházení je obvykle ověnčeno nadě-
jí, odcházení často provází rozpaky či smutek. 
Jeden odchází od druhého, jiný byl odejit z prá-
ce… třetí do penze. Držme se tedy raději onoho 
legendárního: Přišel, viděl a zvítězil.

Přicházení je nová rubrika pro autory v lite-
rárním Fóru, tedy především pro ty v rozpuku. 
Pokud někdo neví, co je to rozpuk, nechť si 
výraz najde ve Slovníku spisovné češtiny.  
Chtěli bychom nabídnout prostor těm, kteří 
mají zájem vejít s námi do prostředí literatury, 
tedy nejen autorů, ale i čtenářů a fanoušků lite-
ratury s vědomím, že lidé přicházejí a odcháze-
jí. Někteří zůstávají. 

L. M.
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Když jsem byla malá, milovala jsem Harry-
ho Pottera. Celý ten úchvatný svět létajících 
košťat, bublajících kotlíků, mystických tvorů 
a především svištění čarovných hůlek. Nebyl 
pro mne žádný problém přečíst každý díl pět-
krát nebo šestkrát. 

Tenkrát z tiskárny létala na papíře vytištěná 
kouzelná slovíčka, a protože na tom nebylo 
nic kouzelného, přepisovala jsem je do zpola 
popsaného sešitu brkem nějakého ptáka čer-
veným inkoustem. A to bylo štěstí, jelikož ta 
velká červená kaňka ladila k mému psacímu 
stolku víc než modrá či černá. Kolik prostěradel 
jsem na sebe navlékla! 

Skoro před pěti lety, doufám, že počítám 
správně, jsem o pololetních prázdninách marně 
čekala na sovu s dopisem, který zdobila pečeť, 
nebo na učitele ze školy, která v reálném světe 
neexistuje.

Nemyslete si, přesto jsem nebyla tak naiv-
ní. Samozřejmě jsem věděla, že pozvánka do 
kouzelného světa nikdy nepřijde. Ale to dítě 
ve mně už si plánovalo nákupy v Příčné ulici, 
vynikající školní výsledky v Bradavicích, ve 
famfrpálu. Jak se stane oblíbencem Severuse 

Snapea, přestože bude každým coulem patřit 
do Nebelvíru, a taková ta jiná primitivní přání, 
která hlavního hrdinu přece absolutně nemohou 
napadnout. Hlavně se mi nesmějte. 

Ale říkám si: Proč ne? Kdo by přece nechtěl 
svět plný dobrodružství, nejpodivuhodnějších 
věcí a hůlky, která nám usnadní problémy? 
Netvařte se, jako že se vás to netýká! 

Mohli bychom změnit svět k lepšímu. Mohla 
bych se ale já stát takovým hrdinou jako v kni-
hách? Mohla bych to dokázat? Pomoci lidem, 
kterým ostatní pomoci neumějí nebo nechtějí? 
Zachraňovat životy? Co dělá vlastně hrdinu 
hrdinou? 

Jak moc dobře to vím! Nemá žádné skutečné 
lidské potřeby. Je tichým přáním spisovatele, 
aby byl někdo, kdo udělá svět lepším. Dokázali 
by vůbec někteří z nás dát potřeby ostatních 
před své vlastní? Když přemýšlím, co všechno 
je na světě potřeba změnit, nejedná se o desítky 
věcí, ale o milióny až miliardy. Hlavní hrdina 
řeší všechny problémy světa nějak rafinovaně 
propojené s těmi vlastními. Tu prostou pomoc 
bez příběhu a složitých zápletek v žádné dobré 
knize či filmu nenajdete. 

Tereza Štěpánová

Mít tak kouzelnou hůlku 
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Měla bych ale raději přestat přemýšlet. 
Budík zvonil už před pěknou dobou a nemíním 
kvůli svému „vnitřnímu“ blábolení přijít pozdě 
do školy. Opět! 

Takže: přichystat si snídani a svačinu, najíst 
se, jít si vyčistit zuby, obléknout se a hlavně 
nenechat si doma rukavice, jejichž nepřítom-
nost vede k nepříjemnému omrznutí článků prs-
tů. Ajéje!. Dnešní písemka z biologie. Musím si 
vynadat! 

Naštěstí cesta do školy proběhla v klidu. 
Dokonce jsem stačila zběžně prolistovat pár 
stránek v sešitě biologie. Před školou už sice 
nikdo nebyl, ale věděla j sem, že mám zpoždění 
jen pár minut. 

Když jsem brala za kliku, všimla jsem si 
úzkého proutku položeného na lavičce. Kouzel-
ná hůlka! 

Dal ji tam snad někdo pro mě? Mohla bych 
se, pokud si ji vezmu, stát hrdinou? Mám, po 
tom všem, nad čím jsem ráno přemýšlela, cenu 
to zkoušet? Ano! Ano, má! 

Rozeběhla jsem se k lavičce a čím víc jsem 
byla blíž, tím víc jsem si začala uvědomovat, 
že kouzelná hůlka, za níž j sem ji považovala, 
vůbec není kouzelnou hůlkou, ale je to jen oby-
čejná spadlá větvička. 

Ale jak jsem spěchala zklamaná na hodinu, 
uvědomila jsem si, že i když to byla jen pracho-
byčejná větévka, tak jsem se rozhodla správně. 
I kdyby byly všechny dobré skutky odsouzeny 
k zániku, i kdyby veškerá snaha byla marná, 
tak stojí za to bojovat pro dobrou věc, a ne jen 
spoléhat na nějakou kouzelnou hůlku, pomoc 
imaginárního hrdiny, nebo předstírat, že se nás 
ty hrozné věci netýkají. Ať to stojí, co to stojí! 
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Mít tak kouzelnou hůlku… 
Nesnažila bych se zajistit světový mír, ani 

bych si nepřičarovala prince na bílém koni, 
jenom bych uvedla svůj pokoj do pohybu. 

Chtěla bych, aby se s tichým zavrzáním 
pomalu otevřela skříň. Abych mohla napjatě 
sledovat, jak se někdo prodírá přes ramínka 
s oblečením, vystupuje ze skříně a pak si suve-
rénně sedá na mou točicí židli.

Chtěla bych, aby se rozčeřila hladina zrcadla 
a aby z toho převráceného světa někdo vystou-
pil a sedl si na malé rozkládací zelené křesílko. 

Chtěla bych ucítit, jak se něco letmo dotklo 
mé nohy a pak už jen sledovat, jak to něco 
v podobě někoho opatrně vykukuje zpod peřiny 
a nakonec si sedá na postel vedle mě.

Chtěla bych uslyšet kamínky, jak prší na 
okno a dívat se, jak ho někdo zvenčí otevírá, 
vyhupuje se na parapet a dopadá do pokoje, 
aniž by shodil květináče.

Chtěla bych, aby v tomto pokoji bylo nás 
bláznů víc…

Mám kouzelnou hůlku!
Vypadá sice jako úplně obyčejná tužka, ale 

kdykoliv se potká s papírem, dokáže mi splnit 

jakékoliv přání. A tak se během minuty zasídli-
la v mém pokojíčku neobvyklá návštěva…

Ze všeho nejdříve si prohlížím postavu, která 
se usadila vedle mě. Ta záhadným způsobem 
usoudila, že mi zřejmě nebude vadit, když se 
s ní budu muset podělit o peřinu. Kdybych 
nebyla dobrou hostitelkou, začala bych se s ní 
přetahovat, protože mám silný dojem, že záhad-
ná postava si hřeje nohy pod tou větší půlkou 
přikrývky.

Je průhledná. I ti ostatní jsou průhlední, jako 
kdyby byli stvořeni ze směsice vody a vzdu-
chu. Přemýšlím, jestli je i přese mě vidět skrz 
naskrz. 

Chovají se tiše, i když se nestydí nahlížet mi 
do zásuvek a otevírat sešity. Přesto však vyplni-
li tíseň a do každého koutku v prostoru vdechli 
život. 

Miluji chvíle, kdy si uvědomím, že mám 
kouzelnou hůlku a ona – potěšena mojí pozor-
ností– začne řádit…

Někdy jedna z průhledných osob otevře 
okno dokořán, dvě další mě chytnou za ruku 
a vylétnou se mnou do teplé jarní noci. Lítáme 
sice jenom pět metrů nad Zemí, ale já si tam 

Lucie Hrochová

Důvěrně jim říkám “múzy“
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nad střechou našeho domu stejně připadám jako 
někde nekonečně daleko. 

Hvězdy blikají divočeji než světla na dis-
kotéce. Nebojím se, že by mě průhledné dlaně 
pustily. I kdyby se cokoliv doslova i do písme-
ne vymklo z rukou, pod námi se vznáší další 
dvě, které jsou připraveny mě kdykoliv chytit.

Někdy hůlka neví, kdy přestat…
Někdy mi dokonce svými čáry máry úplně 

pomotá hlavu! a tak když tři osoby na chvíli 
odletí a já v pokojíčku zůstanu sama jen s tou 
poslední, vlivem kouzla za sebe neručím. 

Osoba se také nechová zrovna zdrženlivě. 
Nejdřív se na mě po očku dívá a sleduje mě, jak 
se červenám, potom se začne potutelně usmívat 
a nakonec se přemění na malé tornádo a vrhne 
se na mě.

Předstírá, že se se mnou pere, ale přitom jen 
využívá příležitostí, aby se mě mohla dotknout. 
Nebere si servítky a vůbec jí nevadí, že protrhla 
peřinu a rozfoukala peříčka. 

V tyhle okamžiky jsem šťastná!
Ať se za dveřmi pokojíčku děje cokoliv, ať 

okolní svět bojuje, nenávidí a ubližuje, já jsem 
mezi čtyřmi stěnami se svými čtyřmi spasiteli 
šťastná. Užívám si s každým z nich zvlášť i se 
všemi naráz. Nechávám se od nich hladit a líbat 
na čelo. 

Nezávazně i naprosto vážně se takhle po 
večerech (hlavně), ale i za bílého dne…

MAZLÍM s MÚZAMI!

Jsou to čtyři šarmantní gentlemani. Jmenují 
se Tanec, Divadlo, Zpěv a Psaní. Přehánějí se 
jako o překot, který z nich a na jak dlouhou 
dobu si mě získá a já jenom děkuji své kouzel-
né tužce, že mi taková potěšení dopřává.

To největší kouzlo tkví v tom, že tužka nikdy 
nedopíše!

A tak s nimi zažívám idylku… Brečím štěs-
tím, ale především se směji… a hlavně dová-
dím, skotačím a dělám kotrmelce.

Čáry máry čardáš však nesmíme tančit 
nepřetržitě…

Někdy se totiž z kuchyně ozve maminčin 
hlas: „Lucie, pojď udělat nádobí!“ nebo na dve-
ře pokojíčku zaťuká mladší sestra, která chce 
pomoct s domácím úkolem.

Průhledné bytosti jsou velmi plaché. Roz-
plynou se, kdykoliv moji rodinu zaslechnou. 
V těchto případech mi nezbývá nic jiného, než 
přáním a tužbám mých blízkých co nejrychleji 
vyhovět, znovu se zamknout v pokoji a zavolat 
na ty, kterým důvěrně říkám múzy!



L iterární  fórum

49

E
li

ps
a č íslo 4

SVčS

strana

Vstávat a hledět na svět těma normálně neza-
kalenýma očima plnýma sebeúcty, dobrejch 
zvyků, předpokladů, správně využitýho učení 
a celkového životního času. Těma očima plnej-
ma radosti a živosti. To už mě do prdele nebaví. 
Vstát a smát se jako obvykle těma upřímnejma 
očima ústy, jež ale tají tolik negativismu a hří-
chů, že je jejich hustota a náplň překypí a sta-
nou se opakem – tak zdánlivě uspokojivým, 
příjemných optimismem. 

Dovolte mi, abych se představila…
Pochopené se stává nepochopeným a již 

dávno vyřešené se stává otázkou.
Milovaní se stávají nenáviděnými a láska se 

stává noži, jež pobodají.
Veškeré boje a načaté cesty zanikají v první 

třetině svého nekonečného dosahování.
Pohoda následuje všechny kroky, které pod 

sebou nechávají křupat lehký prašan nenávisti, 
chtíče, zániku a zloby. Prašan, který cítí svou 
tíhu a postupně se stává rozteklou zledovatělou 
směsí nedokončených cílů, předem vzdaných 
bojů a proher. Proher před vlastním Já.

Proher před dávno zatraceným startem  
života a možnosti vyběhnout, běžet a dohonit 

nejrychlejšího běžče.. A předběhnout. Ne. Proč 
běžet?

Proč být první? Dokazovat sám sobě a své-
mu sebevědomí, které si ale na sebevědomí 
pouze hraje, že do zvládnu. Nemám proč. Pro 
koho. Sama sebe již dávno nejsem schopna 
oklamat a namluvit si nějakou šanci na výhru 
a převzetí image vítěze, který ale stejně za 
chvíli ztratí svou popularitu. O to víc to bolí. 
Ztráta. Proto se ani radši nesnažím předběh-
nout. Neznamená to ale,že neběžím. Já běžím. 
Jinou cestou, jiným směrem. Jiným tempem. 
Tak, jak to vyhovuje mým nohám a tak, aby se 
přede mnou netvořil ten zdánlivě pěkný a čistý 
prašan. Protože z něj vzniká tak nenáviděné 
bláto. Dobře, určitá pasivita a menší míra lenos-
ti je mým doprovodem. Ale je to rozhodně lepší 
cesta než pouhý dychtivý chtíč po úspěchu, ke 
kterému často vede cesta přes mrtvoly. Prostě si 
to raději oběhnu…

Nevybavuju si přesně, kde začala ta moje 
cesta. Kde byl ten start a odkud vlastně běžím.

Nevím ani, kam mám běžet a jakou cestu si 
vybrat na rozcestí. Nebyla mi poskytnuta mapa 

Lucie Rudolfová

Jen jedna z tisíce, milionu, miliardy…
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a i kdyby byla, nebyla bych ji schopna přečíst. 
Nevím ani, kam a za jak dlouho doběhnu. Jestli 
dnes, zítra, za rok, za třicet let,…

Vlastně dnes už vím, že to vědět raději nech-
ci. Že je prostě lepší mít ty různobarevné brýle 
plné naděje a očekávání. Protože i přes to, že se 
všechna tato přání nesplní, mám naději a určité 
procento možnosti splnění všech přání a to mě 
popohání vpřed. Přesto že vím, že se nemá cenu 
spoléhat na tuto malou část naděje. Ale bez ní 
bych nic neuběhla. Bez ní bych se zastavila 
a ukončila ji. Zbytečně bych utekla z hlavní 
trasy a nechala si ujít veškeré možnosti jejího 
pokračování a už bych se nikdy nedozvěděla, 
co jsem nechala jít jen pro vlastní neschopnost 
sebrat se a pokračovat. Byla by to prostě škoda. 
A tak ráda nosím ty brýle. Vlastně se staly mou 
společenskou nenáročnou součástí. Přiznám se 
ale, že jsou chvíle,kdy je mám  

chuť shodit, ukázat všem svou pravou tvář, 
zastavit se a naposledy vydechnout. Něco mě 
ale nutí mít je na sobě. Nevím přesně, co to je. 
Ne, že bych nebyla k lidem upřímná a neukazo-
vala své pravé Já. Jen ukazuju to navenek lepší 
a pohodlnější Já. To ve svých volných chví-
lích a klidu si teprve můžu dovolit tyto brýle 
sundat,podívat se do zrcadla vnitřního světa 
a vidět tam sama sebe. Se vším všudy. Ale  
často se dívám nerada. Protože vidím i ošklivé 
věci. Nechutenství, strach, bolest. O to silnější 
je prožitek chvíle sundávání oněch brýlí.  
o to silnější, že je po většinu svého života 
nosím. Někdy bych je raději nesundávala.  
Ale občas je sundat musím. Sundat, vyčistit, 
opravit a znovu nasadit. Protože kdybych je 
nesundala, viděla bych stále přes jakési sklo, 
které sice dovoluje vidět svět lépe, ale za to 
zkresleně. 
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Můj život není dokonalý. On vlastně nikdy 
nebyl. A kdybych se ho snažila takový mít, 
můžu se rovnou zahrabat, protože úplná doko-
nalost podle mě neexistuje. Můj život je vlast-
ně takový bílý papír. Obrovský, sněhově bílý 
papír, na který ale můžu napsat vše, co se mi 
zlíbí. Můžu na něj napsat řádky nesmyslných 
sdělení, či krasopisný dopis, poslaný do nezná-
ma proudem říčky, která jej vymrští na krásné 
a tak panenské místo. Místo, jež uprostřed lesa 
představuje tu nejkrásnější jeho část. Ostrůvek 
nikdy nedotčený lidskýma rukama. A právě 
proto tam svůj krasopisně napsaný život pošlu. 
Protože tam nikdo ještě nebyl a já tam budu 
mít možnost být první… Změním tak svůj celý 
život, udělám ho lepší.

To je však ale velice zdlouhavé a neprav-
děpodobné. Co když mě říčka vyplaví někde 
jinde? Na skladišti, které je navždy pozname-
nané lidskou hloupostí, lidskou touhou kupovat 
si stále nové věci a ty staré odkládat na sebou 
vybrané místečko v lese? v lese, který byl 
domovem pro krásná zdravá zvířata, která se 
tam ale už nevrátí, protože nemohou. Protože 
lidé jim ho sebrali. Sebrali jim domov, který  

pro ně vždy znamenal vše. Jenže lidé završe-
ni novými krásnými technickými novinkami 
odkládají ty staré. Odkládají je co nejdál od 
svých domovů. Aby neviděli to, co skuteč-
ně spáchali. Nechtějí to vidět… Je to jediná 
možnost, jak si neudělat skládku z vlastního 
domova.

Co když skončím tam? Co když mě ta moje 
vysněná čisťoučká říčka doplaví na toto hrozné 
místo? Místo, které mělo být tak krásné! Tak 
moderní! a přitom se z něho stal takový pri-
mitivní kousek plácku uprostřed, podle těchto 
zmodernizovaných lidí, zaostalého lesa… 

Tak mě napadá – kde ale žiji já? Kde je teď 
můj papír? Bílý, či nažloutlý, kde je? Žiji já 
sama daleko od té skládky? Dost daleko? Tak 
daleko, že se k ní nikdy nedostanu? a je to dob-
ře nebo špatně?

Nebo žiji kousek odtamtud? Stačí udělat 
pár lehkých a krátkých kroků a budu součástí? 
Nebo v ní už jsem?

Já nevím…Možná nechci vědět. Možná ani 
nemusím. 

A ta hromada starých věcí, ke které se snad 
dostanu, ovšem pokud tam ještě nejsem, je 

Lucie Rudolfová

Tma
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tak špatná, jak se mi zdá být? Možná, že je na 
první pohled krásná. Ukazuje lidem, že díky ní 
mohou žít lepší život. Možná se mým spolu-
občanům ta skládka nezdá být hrozná. Možná 
jim připadá nádherná a pro život nezbytná. 
Ano, svým způsobem je krásná, ale co když nás 
pohltí? 

Nový les už přece nikdy nepostavíme…
Možná, že svůj papír nechám prázdný. Krás-

ně prázdný. A zarámuji ho do krásně vyzdobe-
ného rámečku. Rámečku, který upoutá všechny 
oči. A rámeček se sám o sobě stane krásným 
obrazem. S prázdným životem si vymění místo. 

To onen můj papír se stane jakýmsi rámeč-
kem pro tak dokonalý obraz. Obraz, který měl 
ale zůstat jen na povrchu. Neměl se dostat 
dovnitř. Jenže ono s vždy všechno nevyplní. 
A i krásný, obdivovaný rámeček se může dostat 
tam, kam neměl. Tam, kam jsem nechtěla, aby 
se dostal. Ale zpátky ven už ho nedostanu. 
Na to je moc krásný. Kdo by ho chtěl vystrčit, 
když je tak idealistický a dokonalý? Nikdo tu 
nebude. Nikdo, kdo by mi s ním pomohl. Pro-
tože na první pohled rámečku většina uvěří. 

Netvrdím, že skládka nebo okouzlující ráme-
ček je vždy špatný. Vždyť kdyby ano, snad by 
ani neexistovaly. Jenže – chci tímto říct, že ne-
jsou dokonalé. Ne vždy. Mají své chyby. Někdo 
je nenajde, někdo nechce. Někdo je našel, ale 
nevidí je. Možná, že ani není, co hledat. Možná 
ale je.

A to je na každém jedinci to zvláštní – kaž-
dý si najde jiný les a jiný papír. Každý si najde 

jinou (krásně) poničenou krajinu a jiný ráme-
ček. A vždy je to jiné. Tak jiné, jak chceme, aby 
to bylo.

Ovšem vždy záleží na tom, jak krásný a oči 
pohlcující je zevní obal, který se ale postupem 
času může dostat dovnitř. A také na tom,jak 
velký je les. Les, který nás dříve obklopoval 
a ukazoval nám, jaký je. 

Nám se ale zdál být moc fádní a jednoduchý. 
Moc svazující tím, kolik místa zabíral. Je ale 
řešením vymýtit ho celý?

Jistě, pokud si vezmeme pár stromků na 
výrobu nového nabídku, les tu stále bude. Jenže 
v menším a menším množství. Není ani jisté, 
jestli existuje způsob, aby tu zůstal jen zčásti.. 

Už nás nebude moci tolik chránit. To jsme si 
ale, my, lidé zvolili sami.

Dobře, emigrace jistě nebyla jednodu-
chou formou vlastní existence. I když já sama 
jsem naštěstí emigrovat nemusela, není to tak 
dlouho,a tak se můžu o této formě osvoboze-
ní dozvědět spoustu věcí. Případně si některé 
domyslet. Ať už z té kladné, či záporné strany. 
Podle mého názoru byla emigrace únik ze sva-
zujícího světa, ve kterém jsme nemohli jen tak 
plout, kam se nám chtělo. A v době emigrace 
jsme prostě doufali, museli jsme doufat, že nás 
ta naše vyvolená, dokonale čistá řeka doplaví 
na to nejkrásnější místo, které jsme si mohli 
přát.

Ne vždy nás tam ale doplavila. Vždyť ani ta 
řeka sama o sobě nebyla dokonalou. Tedy, mož-
ná, že byla. Možná, že někdo si svůj sen splnil. 
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Splnil si vidinu svobodného dobývání Země. 
A pomohl tak změnit politickou situaci i u nás. 

V té době udělal dobře. Stálo ho to hodně 
odvahy a přesvědčení. 

Já osobně mám ale strach ze tmy. Bojím se, 
že čisté lesy se vymýtí a zbude z nich jen neu-
klizený obrovský plácek, na kterém se časem 
postaví nákupní centrum pro bohaté vrstvy.

Bojím se, že listy papíru nebudou bílé a kra-
sopisně popsané, ale že budou ulepené a popsa-
né neskutečným škrabopisem.

Bojím se, že dokonalý rámeček překryje 
původ a krásu papíru – tak podceňovaného 
života.

A lidé tomu budou muset uvěřit.
Bojím se, že nejnovější generace už ani čistý 

list do svých rukou nedostane.
Možná je to jen můj zbytečný strach.
Vždyť emigrace a vše s ní spojené jen pro-

spělo. Ano,kdo by chtěl tehdejší totalitní režim?
Já jen… Prostě se bojím tmy… Tmy pod 

svícnem.
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Z hlubokého zamyšlení mě vytrhl sestřin 
výkřik. Stihla jsem jen nepatrně natočit hlavu, 
tak abych si všimla vyděšeného výrazu v je-
jí tváři. Pak se ozvala ohlušující rána, která 
rezonovala až do morku kostí. Nechápala jsem 
jak, ale nějakým záhadným způsobem jsem se 
ocitla ve vzduchu. Než moje myšlenky stačily 
dostihnout realitu, zatmělo se mi před očima 
a já upadla do temnoty.

Byl to zvláštní pocit. Jako když se potápíte 
a cítíte, jak vám dochází kyslík. Ten pocit který 
se pozvolna dostavoval opravdu nebyl nepo-
dobný tomu, jaký máte, když se vynořujete nad 
vodní hladinu. Mé smysly se začaly opět pro-
bouzet a já začala rozeznávat jednotlivé zvuky. 
Podivné bylo, že mi nedávaly žádný smysl. 
Otevřela jsem oči. A to, co jsem viděla, bylo 
ještě méně smysluplné než to, co jsem slyše-
la. Ke zmatené směsici houkání, vyděšených 
lidských výkřiků, štěkaných rozkazů a skřípění 
kovu se přidal ještě podivně pokroucený obraz 
vozovky. Zírala jsem na šedivou plochu dál-
nice, která však ležela podivně šikmo. Takhle 
by přece obzor být neměl. Pokusila jsem se 
pohnout hlavou a ihned jsem toho zalitovala, 

poněvadž se dostavila bodavá bolest. Stejné to 
ovšem bylo se všemi částmi mého těla. Zatnula 
jsem tedy zuby a i přes bolest jsem se pokusi-
la dostat svoje tělo tak, aby vše zas vypadalo 
tak, jak má. Měla jsem ráda ve všem pořádek 
a ve všem jsem se spoléhala na logiku a rozum, 
kterého mi naštěstí příroda dopřála dostatek, 
tudíž mě pohled na svět vzhůru nohama poně-
kud znepokojoval. Jenže i když se mi podařilo 
se posadit, můj mozek nedokázal vstřebat to, co 
jsem viděla. 

Před očima se mi vyjevila scenérie, jako 
z nějakého tuctového, nepovedeného hollywo-
odského akčního filmu. Na dálnici, po které 
jsme před malou chvílí jeli, tedy alespoň jsem 
si myslela, že to byla chvíle, bylo doslova 
nahromadě povaleno několik aut. Na fyziku 
jsem byla dobrá a neměla jsem problém si před-
stavit v číslech, jak obrovská síla musela zapů-
sobit, aby byla auta tak zdeformována. Při té 
představě jsem se otřásla. Pokusila jsem zaostřit 
zrak a vše v klidu zanalyzovat, jak jsem to měla 
ve zvyku. Na již zmíněné hromadě leželo  
přibližně pět aut, nebyla jsem schopna určit 
počet přesně, protože některá z nich byla tak 

Hana Pilná

Mít tak kouzelnou hůlku
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pokroucená, že nebylo poznat, kde jedno končí 
a druhé začíná. Před nimi, tedy alespoň na té 
straně, kterou jsem viděla, bylo posráženo dal-
ších pět osobních automobilů a jeden minibus. 
Všechna vozidla byla prapodivně přetvořena 
do objektů, které v některých případech už moc 
dopravní prostředky nepřipomínaly, a když 
se vyhnula naprosté demolici, byla alespoň 
pomačkána. 

Dál jsem si prohlížela onu scenérii a začala 
jsem si všímat i lidí pobíhajících mezi vozidly. 
Někteří z nich byli záchranáři, jiní na sobě měli 
policejní uniformy a ti další zase byli ustrojeni 
naprosto obyčejně. Zamrazilo mě v zádech, 
když jsem si uvědomila, že v těch zbytcích 
vozidel museli být lidé. Udělalo se mi mdlo, 
když jsem si představila, co síla, která dokázala 
slisovat robustní auto vyztužené ocelí, muse-
la zákonitě provést s měkkým lidským tělem, 
které od přírody žádnou fyzickou ochranu 
nemá. Taky mi bylo divné, jak jsem se ocitla 
tak dalekou toho všeho. Neměla jsem ale sílu se 
zvednout a jít se podívat na to děsuplné před-
stavení blíž. Zůstala jsem tedy sedět a jen jsem 
sledovala hemžení kolem toho neštěstí. Nemoh-
la jsem si pomoci, všechno to, co jsem viděla, 
mi připomínalo praštěné obrazy mojí sestry. 
Sestry! 

Bylo mi, jako by do mě uhodil blesk. Nevím 
jak, ale postavila jsem se na nohy a vydala 
jsem se k místu nehody. Nikdo z těch lidí si mě 
nevšímal, takže jsem mohla nerušeně hledat 
naše pistáciově zelené auto. Já osobně jsem tu 

barvu nesnášela, ale vůz byl otce a on měl pro 
tuhle příšernou barvu naprosto nepochopitelnou 
slabost. 

Našla jsem ho poměrně snadno, ovšem jak-
mile jsem ho uviděla, přála jsem si, aby se tak 
nikdy nestalo. Zadní část vozu chyběla a přední 
byla tak pomačkaná, že mi bylo jasné, že tam 
nikdo nemohl přežít. A nemýlila jsem se, což 
se všeobecně považovalo u mě za přirozené, 
ale tady jsem si uvědomila, že bych dala nevím 
co za to, kdybych pro jednou pravdu neměla. 
Před naším kdysi-autem ležely tři černé pytle. 
Nemusela jsem k nim chodit, bylo zcela zřej-
mé, co je v nich, ale já jsem zkrátka musela. 
Přistoupila jsem blíž a vybrala jsem ten opticky 
nejmenší. Rozhrnula jsem horní část a nakoukla 
jsem dovnitř. Bodlo mě u srdce. 

Dívala jsem se na tvář svojí sestry. Kupodi-
vu její obličej vypadal netknutě, na zbytek těla 
už jsem však neměla odvahu se podívat. Zírala 
jsem na její, vlastně i mojí tvář a do očí se mi 
hnaly slzy. Moje mladší sestřička. Pravda, byla 
mladší jen o deset minut, jelikož jsme byla 
jednovaječná dvojčata a jediným fyziologickým 
odlišovacím znakem byly vlasy, protože já je 
měla ostříhané na mikádo a ona si je nechávala 
narůst až do pasu, ale stejně, byla mladší a byla 
moje. Nikdy jsem si neuvědomila, jak moc mi 
na ní záleží. Vždycky jsem měla tendenci jí 
opovrhovat, stejně jako zbytkem své rodiny. 
Všichni to byli takoví umělci s hlavou v obla-
cích, a jestli to platilo u našich rodičů, tak u 
Ofélie to platilo desetinásobně. Ona byla jako 
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vytržená z reality. Pohádky a fantaskní příběhy 
pro ni byly něco jako Písmo svaté a ona sama 
připomínala éterickou vílu, která se na Zemi 
ocitla jen nedopatřením. A ona se tak i cho-
vala, oblékala a jednala s lidmi. Je pravda, že 
vynikala ve všech směrech, co se týče umění. 
Uměla tančit, hrála na klavír, na příčnou flét-
nu a vydupala si dokonce i harfu. Úchvatně 
kreslila a její povídky a básničky si s oblibou 
pročítal kdekdo. Ale neměla sebemenší cit pro 
vědu a pro racionální přístup k věci a nebylo 
to tím, že by byla hloupá, ona jen byla jiná 
a měla na svět zcela odlišný pohled než já a to 
jsem jí z nějakého důvodu až doteď nedokázala 
odpustit. 

Pro mě byla logika a racionálno klíčem ke 
světu a tím jejím denním sněním o andělech 
a vílách mě doháněla k šílenství. Neměla jsem 
ji kvůli tomu zrovna v lásce, proboha, jak jsem 
byla omezená a hloupá. Teď mi bylo opravdu 
mizerně za to, jak jsem se jí neustále posmívala 
a dělala si z ní srandu. Na povrch vyplula vzpo-
mínka na dobu, kdy nám bylo čtrnáct let. 

Před těmi dvěma lety si Ofélie přivedla 
k nám domů jednoho kluka, který chodil na 
gymnázium, kam se také chystala. Věděla jsem, 
jak moc do něj byla zamilovaná. Dokonce tak 
moc, že se snažila uskromnit tu svou umělec-
kou dušinku a snažila se chovat jako normální 
člověk. Moc jí to ale nešlo. A tenkrát jsem se 

zachovala jako největší potvora: přispěchala 
jsem se svou troškou do mlýna, jak se říká, 
a začala jsem jejímu příteli vyprávět, kterak 
běžně pobíhá po bytě v dlouhých šatech a hraje 
si na to, že je čarodějka a pak o tom ještě píše 
pohádky. Ofélie tenkrát s rozpaky přisvědči-
la a to byl konec jejího vztahu, protože onen 
chlapec se zvednul a doslovně málem utekl ze 
dveří. Ona se tehdy tak zvláštně zatvářila, pak 
pokrčila rameny a dál si kreslila, ale já na ní 
poznala, jak moc ji to zranilo. A to nebylo jedi-
né, co jsem jí svým přístupem k životu způsobi-
la, a nemohla jsem si vzpomenout, že by mi to 
kdy oplatila. 

Dala jsem se do breku, protože jsem si 
uvědomila, jak příšerná jsem musela být sest-
ra. Nad jejím mrtvým tělem jsem sepnula ruce 
a poprvé v životě jsem se vroucně modlila. 
Nejprve k těm vyšším Silám, v jejichž exis-
tenci ona tak sveřepě věřila, a pak k ní samot-
né a celým svým srdcem jsem ji prosila za 
odpuštění. 

Zaslechla jsem blížící se kroky, ale nechtě-
lo se mi vstávat. „Slečno, tady byste neměla 
být.“ Ozval se za mnou cizí hlas. Neodpověděla 
jsem, jen jsem se naposledy zadívala do tváře, 
kterou jsem tak důvěrně znala. A jak jsem se 
tak na ni dívala, chtěla jsem všechno vrátit zpět. 
Ano byla to ironie, ale tentokrát jsem to byla já, 
kdo si přál mít kouzelnou hůlku. 



L iterární  fórum

57

E
li

ps
a č íslo 4

SVčS

strana

Svým životem jaksi proplouvám. Okvádrova-
ný úředníček, celé roky stejná pracovní doba 
i středně velká černá kožená aktovka na doku-
menty. Vstát, do práce, domů, spát. Vstát… 
Točím čtyři kravaty a dva obleky, rovné puky 
nažehlím pouze za vrcholné koncentrace a čest-
né místo v mé lednici zaujímají vajíčka a chle-
ba. Ale tohle nejsem celý já, jenom tohle ne. 
Nemůžu být… Kdesi ve mně se skrývá jiskra, 
která čeká na svou sirku, jež zažehne plamen 
života a geniality. Ale kde ji vzít a nekrást, toť 
otázka…

Zase ráno. V ještě ne zcela bdělém stavu se 
snažím zároveň sníst kravatu a uvázat chleba se 
salámem…moment, co kecám? No co, vždyť 
je to jedno. Teď už jenom zbývá se při cestě 
k autu nezabít o sousedův botník a celé ráno 
proběhne poměrně hladce.

Fajn. Jsi v klidu! Nádech, výdech. Nic tě 
neštve, cítíš se skvěle, sluníčko svítí, ptáčci 
zpívají…ááááá! Já tomu chlapovi něco prove-
du! Člověk se snaží být profesionální a zacho-
vávat dekorum, vážně se snaží, ale on ne, on 
si prostě nedá říct! Reje a reje a reje! Já jsem 
samé: „Dobrý den, pane, děkuji za podklady, 

skutečně?, měli bychom se zaměřit na třetí 
položku…,“ a on se po mně jednoduše vozí! 
„Opravdu? No, to v mé firmě zastáváme jedno-
značně kosmopolitnější názory. Nepovídejte! 
Jak říkám, to je asi věc vašeho úsudku a osobní 
zkušenosti, že?“

Řítím se po schodech, v dlani drtím zábradlí 
a mezi zuby nadávky, když narazím na Bráňko-
vou. „Ale dobrý den, pane inženýre! Jak to, že 
jste dnes dorazil domů tak pozdě? No nic, když 
jsme se takhle náhodou potkali, viďte, že mi 
opravíte televizi? Já večer musím zjistit, jestli 
se nakonec vezmou…Jenom se skočte převlék-
nout, já tu počkám.“ Chm. Změna plánu na 
dnešní podvečer. Baba. Čeká mě popíjení příliš 
slabého čaje a pojídání připálených sušenek, 
to vše při poslouchání nekonečného monolo-
gu celým vchodem milované sousedky, které, 
když původně přijdete opravit kapající kohou-
tek, vystěhujete i obývák a zprovozníte bojler, 
„když už jste tady“. Dnešek je vážně čím dál 
lepší. Co se dá dělat. Takže převléct, přezout 
a zpátky za ní. 

„A jak se vám daří? Úředničina, to je…vzru-
šující. V práci vše v pořádku? Ale co se tak 

Kateřina Chybová

Geniální plán (?)
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ptám, jistěže ano, za krize je všechno dobré. Už 
jste si někoho našel? Víte, jak to myslím…Máte 
už na čase, to vám povím. Tak alespoň zvíře? 
To by vám prospělo, já si například už bez 
svých drahoušků neumím život představit…“ 
Jistě, drahoušků. Ryby, to jsou taková přítulná 
zvířata, ty nelze nemilovat. Obzvlášť když jich 
máte snad milion dvě stě tisíc v asi pět metrů 
dlouhém akváriu, které vám ještě ke všemu 
po bytě přesouvá někdo jiný a zdarma. Prý 
televize…ano, pokud počítáte výměnu baterek 
v ovladači jako vrcholnou elektrikařinu, potom 
prosím. „…ale to já si hned říkala, že asi ne. Vy 
se ostatně celkově stavíte proti, nemám pravdu? 
Vzhledem k vašim názorům se asi není čemu 
divit, že?“ COŽE TO ŘEKLA? Co si o sobě 
vlastně myslí? Zatímco za sebou zvenčí zaví-
rám dveře, utrousím po jejím rádoby nechá-
pavém obličeji nasupené nashle. Já vám všem 
ukážu, co já mám za názory! Co proti mně 
všichni máte? Říkám vám já snad, co si o vás 
myslím?

Ale těšte se, protože za chvíli přijde zlatý 
hřeb. Cha. Už vím, co udělám. Možná jsem 
trochu patetický, ale ani vy nejste dokonalí…Já 
spáchám dokonalou vraždu. Odhalím svou 
podstatu génia, postavím se mimo podezření 
a budu vás jenom sledovat a královsky se bavit. 
Má situace se značně ulehčuje faktem, že se po 
okolí nepromenuje žádný malý Belgičan se svý-
mi šedými buňkami nebo kdo další. Výborně.

Doma se posadím ke stolu, skrz záclony 
se podívám z okna a začnu přemýšlet. Tak, 

kdo to bude? Sousedka, manažer, sousedka, 
manažer…sousedka. U ní mám zmapovaný 
terén a lépe si vytvořím zázemí. Sebevražda, 
nebo nešťastná náhoda? Asi náhoda, do sebe-
vraždy by někdo mohl začít rýt…Přichází 
ale základní otázka: jaká náhoda může nastat 
nenáhodně? Otrava nejspíš ne, nepočítám s tím, 
že vedle sebe uchovává cyankáli a sůl, nejlépe 
ve stejných neoznačených nádobách. Přihodit jí 
nenápadně do akvária rejnoka a počkat, až pů-
jde měnit vodu? To asi ne. Utopit? Ve sprcho-
vém koutě asi ne. Otrávit plynem? Že by někdo 
kontroloval, jestli je maso upečené, s hlavou 
v troubě, a zapomněl se uvnitř? Ale v úvahu by 
mohl připadat úraz elektrickým proudem. To 
úplně nepravděpodobné není…Výborně, zákla-
dy už mám. Teď jenom stačí doladit detaily…

„Dobrý den, paní Bráňková. To jsem rád, že 
jsem vás potkal, chtěl jsem se u vás večer zasta-
vit. Pamatujete si, jak jsem vám před nějakou 
dobou pomáhal stěhovat tu vaši nově potaženou 
pohovku? Nějak se mi vryl do paměti vzor 
čalounění, a když jsem včera zahlédl v reklam-
ním katalogu jistou lampu, vzpomněl jsem si na 
vás. Myslím, že by se vám mohla líbit…“

Dnes se mi vyloženě hodí, že jsem Bráňkové 
„holka pro všechno“. Jindy bych o ní při vychá-
zení schodů se zátěží na zádech a milovanou, 
každý můj pohyb komentující, sousedkou před 
sebou nepřemýšlel zrovna nejlichotivěji, ale 
bez této části by můj plán získal zásadní trh-
linu. Musím jí do bytu tuhle snad tunu vážící 
příšernost nainstalovat sám. Pěkně doprostřed 
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místnosti, šňůru natáhnout tak akorát daleko 
od akvária, aby se při zakopnutí o ni zachytila 
samotné lampy, samozřejmě rozsvícené, a při 
pádu sebe i světlo namočila. Tadá! Ech, dobře, 
uznávám, že co do plánování a spáchání vraždy 
nejsem úplně nejnenápadnější, ale člověk se učí 
postupně! a pravděpodobnost, že někdy za tmy 
takhle šikovně zakopne, je…prostě je!

„Děkuju vám za tip, vážně mi sem krásně 
zapadá! a víte co? Přijďte dnes na večeři, popo-
vídáme si…“ Cože? k ní? Jíst? Povídat? To 
ne… „Víte, já…“ „Nic nepovídejte, nemusíte se 
upejpat. Vy mě na oplátku pozvete příště! Ale 
teď už běžte, já začnu vařit, a o půl osmé ať jste 

tady!“ a už jsem venku. To ne…Ale pro úspěch 
akce se něco obětovat musí. Možná budu mít 
večer šanci ji trochu popostrčit!

„Dobrý den, dobrý den. Posaďte se tady, já 
ještě něco musím dodělat…Ale neseďte tam 
tak, pojďte mi pomoct! Rozsviťte, už se šeří. 
A prostřete stůl. Tahle váza přijde doprostřed. 
Hezká, viďte? Je sice trochu velká, ale nemohla 
jsem si ji nekoupit, to chápete, že?“ To ne, do 
čeho jsem se to namočil? Celý večer strávený 
takhle…A váza? Vždyť to jsou spíš necky! 
Opatrně ji nesu přes místnost, abych…sakra, 
zakopl jsem! Letím, čeho se chytnout? Ha, lam-
pa! Co? Ne, lampa! 


