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… cestou
Když jsem se pročítal příspěvky do tohoto čísla
Elipsy, utvrdil jsem se v dojmu, že dobrá literatura je o vztazích… mezi písmeny, slovy, větami a především mezi lidmi. Dodávám nejen.
Napadlo mě to při čtení povídky Ivy Tajovské
u ukázky z dalšího textu Lukáše Vavrečky.
Napadlo mě také, že mezilidské vztahy jsou
i o lásce a nenávisti, nejen. Jak to souvisí s literaturou? Dobrá literatura je plná emocí, vztahy
mezi slovy a větami mohou být sice chladné,
ale také mohou jiskřit, hořet, dokonce plápolat.
Má-li se uchovat jejich sdělnost a naléhavost,
musí se kultivovat (k tomu slouží i experiment).
Jinak ustrnou. Pak zahnívají jako život v stojaté
řece, kterou sucho připravilo o pohyb, a ztrácejí
výpovědní hodnotu. Netvrdím, že suchá větev
nemůže být krásná, v koloběhu života má
jistě své místo, jen je třeba vědět, že cosi tu
bylo a už není. A že i pro sebevraha může být
rizikem.
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Jakub Orel Tomáš

Kradeš mi v kadeřích
Výběr básní ze sbírky Veget (2011)

Tady jsou poslední nudličky
tabáku
Krouhám zelí prozřetelnosti,
na kolenou dítě, které mluví,
napuštěné horkými obrazy,
mluví a chce upustit kámen,
aby nedopadl.
Tady jsou poslední nudličky
tabáku

Kradeš mi v kadeřích,
jsem na pokraji
spánku, ale celou
noc tě z povzdálí
miluji.
strana
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Vstupuji do moře
plněvědomý
a potkávám se s chladnými
pohledy makrel.
Jsem bůh bezstarostnosti,
umím si ale představit
otázky v sítích,
ruce dělníků moře,
jak krvavějí, a zápach
milenců v plačtivé udírně,
a slyším dlouhý vzdech
lodí a letadel zakousnutých
v nebi.

Byl jsem otevřená duše
průšvihů, nic neříkej
plachtám povislým,
byl jsem žena bez vůně –
prastará růže
před zadušením.
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Tomáš Jireček

Zapomeň už na mé dlaně

Terapie
Nalij mi sklenici vína
A já Tě budu poslouchat
		
Až do dna

Blízko
Smutečním hostem v první řadě
A další pozůstalí po pořadě
Upřímnou sou
Upřímnou strast
V tolika dlaních
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Jiné symboly
Rozetři ten pocit
V barvě
V tónu
V gestu
Zapomeň chvíli na slova

Doprovázení
Zapomeň už na mé dlaně
Byly ti propůjčeny
Jen na tu chvíli
Kdy byl křižován Ježíš
Abys na to nebyl tak sám
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Anděl
Při vzpomínce na anděla
Jsem si sáhl pod postel pro bonbon
Abych aspoň v ústech měl sladko
Když křídla jsou za skříní
Anděl někde za Prahou
A samota je kyselá

Lepenec
Pro chuť pátého piva
Přilepil jsem si Orbitku za ucho
Slepila mi vlasy
Teď to s bolestmi čistím
Jako zbytky svého svědomí
A tak nějak to lepím do kupy
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Narcis
Narcisi,
Odkvétáš

Omluvte mi,
Přátelé, mé ticho
Jsem totiž
Podivně prázdný
Nevydá to
Ani na ozvěnu

Objednávka
A pane, pro Vás?
Provaz
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Antonín Hrdý

Sešlost

bylo to tenhle pátek
kdy mě Alžbětka odvezla
za Tomášem
za Tomášem, za hudbou, za společností
která se nám
po příjezdu
představila jako pánská
pozdravili jsme
usadili jsme se
zabalil jsem si cigaretu
zapálil ji
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ten fousatej dobrák
co mi seděl za zády
mi na ně prskal slova o tom
že vypadám
jako ňákej zbohatlík
jako ňákej estébák
vzápětí mi do tváře prskal ironii
            to když jsem si mikinu jen tak svlíknul
        nepotrhal

Alžbětka odjela domů
přála mi, abych si to s chlapama užil
v očích jí svítila hvězda štěstí
pilo se pivo
kouřil se tabák
            tráva
tabák s trávou
rozum usnul pod stolem
z nás se staly děti
které si staví komínek z kostiček
vida ty hravé dětské dušičky
stal jsem se potulným čarodějem
co z rukávu vytáhl hru na básníky
vyčarovali jsme papíry a tužky
začalo se psát
papíry kolovaly
myšlenky poletovaly a spojovaly se v jedno
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pak jeden z nás, dva z nás
když básně dokončili
zmačkali je
a hodili na zem
jak účtenku ze supermarketu
jak papír od párku v rohlíku
jak nechtěnou pravdu
když jsem je sbíral
z podlahy, z dlaždic
té knajpy u fotbalového hřiště
kde se léta přes játra filtrují
připadal jsem si jak magor
jak ta kráva nahá, co tahá
vším sajrajtem hospody
zaflákaný básně z popelnice

pak se začlo číst
už si ani nepamatuju co
o čem se psalo
jen jedna utkvěla mi v paměti
jen jedna vulgární
nemístná prasečina
mi zůstala za nehty
        to asi proto, že
nás kvůli té dobytčině
provozovatelka, máma servírky
málem vyhodila
do mrazu
do vichru, který si s poutačem
nad vchodem do toho hnízda
pohrával jak nemluvně se zavěšenou rachtačkou
tehdy Tomáš naši sešlost zachránil slovy:
teď musíme zahrát hodně veselejch písniček,
jinak už nám nenalejou
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Pachtění
píšu
aby modrý inkoust vyrudl
jak časem triko seprané
píšu
aby to, co ke mně zbloudí
na chvilku posečkalo
píšu
abych si dokázal
že vítr nedohoním a že čas
dá se zhmotnit
pouze prací
která se odvede poctivě
…člověk tak snadno naletí
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…
měsíční prach
mi v noci napadal do vlasů
třpytil se
v pokoji, doma
ve vodu se proměnil
a řekl
že se zase vrátí
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u chodníku
mezi bordelem
se povaloval Fráňa Šrámek
někdo si s ním pěkně pohrál
až z něj zbylo jen torzo splavu
o kousek dál
mezi bordelem
ležela vyhřeznutá slova
kněz v nich burcoval
bojovníky jdoucí na smrt
ve jménu boží pravdy
několik hodin
na přechodu
nespočet zaschlých kapek krve
a přes cestu přeběhlé
zelené listí
...nikdo neví, co to všechno znamená
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Z hloubky

Levitace
Svobodné nebe s tetováním ptáků
Vítr rybaří v alejích
Pole krvácí rankami vlčích máků
S dálkou se snoubí polibek kolejí
Užovka řeky v meandrech se ztrácí
Břehy lemují čekanky a chrpy
Ozvěna dálce rekomando vrací
Z letu běláska na beztíži trpím
Bezhlavě jdu za hlasem, jenž mě mate
Roky už čekám na návěstí
Být věrná chytré Lysistraté?
Rozum mi cestu neproklestí
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Paměť se hlásí bez oddechu
Na prstech počítám dny radosti
S ní naslouchám vlastnímu echu
A větrem nechávám se uhostit
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Z hloubky
Jak bumerang se vrací z dáli
Tu noc kdy Anděl Páně spÍ
Právě to co jsme nečekali
Vyzrazované tajemství
Na věži chrámu přísná Luna
Tma má punc hvězdy do rozbřesku
Z beránka ostříhaná vlna
Paměť odkrývá další fresku
Je dobré přijmout danost věcí
Věty už pro vždy vyřčené
Otevřít srdci v těsné kleci
Okusit z hloubky pramene
strana
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Je ze mě míň a míň
Podkůvka tvých slov po mých dusá
Na tichou poštu hraje pusa
Hněv se mísí s vůní jeřabin
Čas zrezivěl V hodinách pavouk sídlí.
Jde věčnost úkrokem až teskně zavzlykáš
Karty jsou rozdány dva hrajem mariáš
Do sněhu otisk se můj anděl zlatokřídlý
Na stole prostřeno má náruč čeká hosty
Dušička drží půst a jde mi po krku
Má věrná marnosti přečastých úprků
Jsi sestra má však přesto spalme mosty
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Sjel blesk z čistého nebe
Kinžál do země zaťatý
Excalibur bolesti
Pod sprchou malachitového deště
ve rmutné omšelé krajině
kam průrvou obzoru se tlačí chlad
tří snící pršipláště
gumový netopýři
Na háčcích otázek zavěšeni
Rozříkávám má mě rád nemá mě rád
Děsíce se odpovědí
Život přes hlavu
naruby obrácený
tvůj černý pulovr či kůže králičí
Vodopád žízně naplnil ústa
Odnáší náplavy a štěrk
Déšť dohasíná
V slonovinovém majáku dětského příběhu
Rozžali petrolejky
ukusují tmu
A příliv ustává
Jen kůl a u něj loďka
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Kumrán
I
Poušť v okrech zrozená
Křoviny potají trnové koruny bolestně splétají.
V nich zvíře zchvácené o život zápasí
Vzpomínky zjitřené přítomnost nespasí.

II
Kozičky rozverné u napajedel pijí
Dravci se skryli ve skalách
Beduín brouká si nasládlou melodii
Na kořist číhá zloduch strach.
A hukot ve vzduchu písečnou bouři věstí
Tma potrhaná o keře
V jeskyni Kumránské ukrývající zvěsti
Stůj Bože při mně v důvěře
Krajina zlá má písek mezi zuby
Hlavu po větru otáčím
Znala jsem líc a teď zakouším ruby
Chvíle na kterou nestačím
A zrnka útočí jak zdivočelé včely
Svět pozřel oblak suchopár
Velbloudi plaší se a písně oněměly
Je chybou zůstat i jít dál.
Jen úsvit Měsíce co chvíli probleskuje
Horko vystřídal sprostý chlad
Modlím se ke všemu co mě tu přesahuje
Je těžké trpět a mít rád.

strana
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Lukáš Vavrečka

Hyperprostor
ukázka z připravované knihy

Kolik máme času?
Kolik budeme potřebovat.
Říkal jste na čtyři strany?
Víceméně. Stejně mi toho povíte víc než, co by
se tam vešlo. Něco vyberu. Společně se na to
podíváme a uhladíme poslední verzi.
Možná jsem z toho všeho trochu nervózní.
Nemějte obavy. Budeme hovořit jako obvykle,
jenom se z vás pokusím tahat rozumy o něco
víc, než jindy.
Dělám to pro sebe, že? A vy to také děláte pro
mne… Já vím, měl bych tu sedět a být rád, že
pro mne něco takového vůbec děláte. Nejspíš
neumím přijímat laskavosti. A přitom bych vám
vlastně rád poděkoval…

strana
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Nechte to být a radši mi řekněte, čeho se
napijeme.
Nemám u sebe moc peněz. Ale řekl bych, že
velké příležitosti si žádají bourbon. Nechám to
napsat na účet pokoje. Four Roses? Nemáte nic
proti?

Určitě ne.
Nebudete si to nahrávat?
Už se stalo. Tady, vidíte?
Promiňte, nevšiml jsem si. Víte, celé je to jako
ve filmu. Tenhle hotel, tohle shledání. Anebo…
Měl jste někdy rád Saroyana? Nebojte se, nebudu vám vyprávět, jak jsem se v noci na dnešek
dusil na hotelové posteli. Vlastně jsem se ani
jednou neprobudil. Až ráno. Kupodivu jsem
spal velmi klidně. Ale tyhle červený ubrusy na
bílých, ty nabídníky a ta mosaz, celé tohle bělavé
dopoledne, všechno jako bych to už někdy
viděl.
Už jste si určitě představoval, jaké to bude.
A kolikrát, ale nikdy tam nebyly prosklené
dveře do dvora a taky tam nebyl takový průvan.
Jako kdybych to rozmokřené jaro cítil v zátylku.
Tu whisky budeme pít čistou?
Rozhodně.
Dobrá, takže dvakrát Four Roses. Čistou.
Napište to prosím vás na dvěstěčtyřku, díky.
Rád si objednávám stejné pití. Je to můj způsob,

E l ipsa
strana
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jak se naladit na stejnou vlnu, jestli mi rozumíte. Na pití záleží. Ve stejnou chvíli cítíme na
jazyku totéž, totéž se vtírá mezi ty malé hlouposti v hlavě. Sounáležitost. Pocit, že zcela
nepopiratelně v jeden moment něco sdílíme.
Zajímalo by mě, jestli to ženy cítí stejně. Ženy,
které jsem pozval, s nimiž jsem chtěl něco
sdílet. Naopak mají možná pocit, že se jim
tak dostávám pod kůži hlouběji, než by samy
chtěly. Alespoň zprvu. Navíc později možná
budu vědět lépe, jak voní, protože neucítím ten
alkoholový opar, bude totožný s mým. Ucítím
jenom je. Obzvláště rád jsem voněl k Markétě a představoval si, kde asi žije, jak voní její
pokoj. Často ženy poznám podle jejich vůně.
A co jejich texty, poznáte je podle jejich textů?
Na to bych se měl ptát spíše já vás, nemyslíte?
Poznám, co četly, poznám, jaký druh problému
mají. Nerad bych se dopouštěl zbytečného
zobecňování, co se žen týče. Muži i ženy
většinou píší proto, že mají nějaký problém.
Překvapivě, alespoň podle mého názoru, se ty
problémy příliš neliší. Jenom se jinak kamuflují. Píšeme, abychom se vysvětlili, pochopili
a doplnili o napsané. Ne, že by to, co jsme
napsali, v nás předtím nebylo, ale na papíře je
to najednou jinak. Je to venku, je to ve slovech a jak je to ve slovech, je to něco nového,
můžeme si to znovu přečíst a přiřadit k tomu,
co už máme. Je to jako emanace… A nebo
masochismus, poněvadž to někdy hodně bolí.
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Míváte pocit, že prožíváte něco, co jste už jednou
napsal?
Určitě ne v původní celistvosti, ale ano, čas
od času se nechávám rozechvívat setkáním se
střípky něčeho, co byl nebo měl být ucelený
literární svět, postřehy, které mi přišly dostatečně
poetické, abych je napsal.
Nebo chtěl zažít.
Je to tak. Samozřejmě, že jsem je chtěl zažít.
Všichni bychom toho chtěli zažít moc a moc,
překvapení, slasti, strachy. Píšeme, abychom
si je vynahradili. Nevzpomínám si, že bych
někdy ve stavu té pomíjivé, otřesně otřásající blaženosti napsal něco, co by mělo hlavu
a patu. Sevřená díla, díla, která mají řád, promyšlené kompozice se rodí z potřeby sjednat
si pořádek ve vlastním prožívání a naopak.
Pochybuji o tom, že Kerouac měl potřebu třídit
si myšlenky. Kerouac – a klidně mi řekněte,
že to byla póza – měl rád věci tak, jak plynou,
v tom nekonečném sledu. Kerouac měl rád řeči.
I Saroyan měl rád řeči a já měl rád jeho tlachání. Bylo lehké a bylo ho mnoho. I tenhle náš
rozhovor stojí na řečech, co si budeme povídat.
Ptal jste se, jestli ženy poznám, když čtu jejich
díla. Poznám jejich řeči. Ony mají své problémy,
já mám svoje problémy, někdy je můžeme řešit
spolu, zasmát se nad tím, jak jsme na tom stejně, anebo si myslet, že my už jsme tuhle etapu
překonali a ony ne. Nakonec jde ale vždycky
o to, jak dobře je to napsané. A tehdy je jedno,
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jestli to napsala žena nebo muž. Mladá literatura
je plná hledání.
Často hledáte v mladé literatuře něco nového?
Hledal jsem. Poslední rok jsem ale nic nového
nečetl. Nazdraví.
Nazdraví. Možná, že je to jeden z důvodů, proč
jste už tak dlouho nic nenapsal. Zapomněl jste,
jaké to je topit se ve fikčních světech.
Mám rád fikční světy, ale moje hlava je jako
můj byt. Nesmí být ani prázdný ani plný, abych
v něm našel prostor pro příběhy. Poslední dobou
jsem se topil jenom v tom vlastním. Navíc od
té doby, co se mnou Markéta není, stále očekávám, jak se ten příběh bude dál vyvíjet.
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uvažuje dostatečně prakticky, aby si nechával
otevřené dveře pro další román. Ve zkratce,
píšeme to, co bychom rádi žili, a žít bychom
chtěli to, co jsme si přečetli anebo chtěli napsat.
Není divu, že následkem toho cyklení najednou
stojíme tváří v tvář něčemu, co jsme napsali.
Jenže je to začarovaný kruh. Spousta chtění.
Málo útěchy.

Nevěděl jsem, že už nejste spolu.
Jsme i nejsme. Ona se mnou už není. Jako by
zůstala s ním a nosila si ho všude s sebou.

Ženy a psaní…
Ano, ženy a psaní. Děkuji, že mě vracíte
k tématu. To je také začarované. Zajímalo by
mě, zda by bylo možné psát bez žen. Nepsat
o ženách, psát bez toho, aby byly zkušenosti ze
soužití s nimi implicite přítomny v textu. Psát,
aniž bychom si museli připustit, že za celé to
naše psaní mohou ženy, jějich obětavost i sebestřednost, jejich něha, sebeklam. Podle mne
píšete o ženách a kvůli ženám, ať už jste autor
nebo autorka. Protože si nemůžete pomoci.

A vy jste stále s ní.
Protože nemůžu být jinak. Alespoň ne teď.
Jako bych byl přivřený do dveří. Jsem s ní od
té chvíle, kdy jsem ji poznal. Ve Fortuně, víte?
Bůhví proč jsem tam jenom tak neseděl a to
pozvání si neodpustil… Asi že mám v sobě dva
hlasy, jeden chce klidný, harmonický vztah.
Druhý chce vypětí, scházení, rozcházení, míjení, chce zkrátka velký příběh, chce to prožít
jako v románu. A co je horší ne jen v jednom.
Chce těch románů s dobrými i špatnými konci
prožít, kolik to jen půjde, a málokdy při tom

Což mě vede k otázce, jestli v hlavě také opět
nosíte něco, co byste napsat chtěl.
Vždycky jsem chtěl něco napsat. Alespoň,
kam mi paměť sahá. Chtěl jsem napsat Utrpení
mladého Werthera, ale nějak už jsem to nestihl. A taky Jaro ve Fialtě nebo Spojité nádoby.
Nepovedlo se a bývalo by se nepovedlo ani,
kdybych k tomu příležitost měl. Ale je pravda,
že stále ještě vím, co chci číst a co chci psát.
A poněkud ješitně se domnívám, že bych měl.
Navíc mám pocit, že kdybych nevěděl, co chci
psát, znamenalo by to, že nevím, co se sebou.
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Takže víte, co se sebou?
Momentálně jsem se sebou udělal asi to nejlepší,
co jsem mohl, oblékl jsem se, zavázal si boty
a pěkně sešel dolů, až sem ke stolu. Vy nemáte
radost? Já mám.
Co byste chtěl napsat?
Něco o tom, jak malý je někdy rozdíl mezi
holubem na střeše a vrabcem v hrsti.
Můžete to více konkretizovat?
Rozdíl je jenom v úhlu pohledu. V tom, jestli
jste spokojený s tím, co máte, nebo ne. Jestliže ne, vždycky je tu nějaký holub a vy máte
vždycky svého vrabce. Je velmi tenká hranice
mezi pocitem Docílil jsem toho, o co jsem usiloval a pocitem Jsem spokojený s tím, co mám,
protože nic jiného mi nezbývá, musel jsem přistoupit na určité podmínky, spoustu podmínek,
abych získal alespoň cenu útěchy.
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Stále jste velmi nekonkrétní.
Bojím se, že když vám to prozradím, ztratí to
své kouzlo, že až tu ideu vyslovím, nezbude
z ní nic než slova. Zkusím to alespoň oklikou…
Klapalo jim to, dokud byl její tajný milenec.
Ještě jsem mu nevybral jméno. Na jménu
záleží, víte? Říkejme mu zatím třeba Jakub.
Ona bude Valerie. To jméno se mi líbí, rozhodně
bych tam chtěl dostat víc Nezvala než Starého
zákona. Moment, nemáte zapalovač? Sirky?
Nevadí, řeknu obsluze.
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Kam to povede?
K osobní zpovědi, kam jinam? Co jste čekal?
Že si po takové době jen tak vycucám z prstu
nový příběh? Jistěže to bude o mně a Markétě.
Tak trochu po pravdě a dílem, jak to být mohlo,
kdyby nejezdily popelářské vozy a kdyby mě
mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní nebolel žaludek, a nebude tam ta svíravá pachuť v ústech,
ten scvrkávající se, necitlivý jazyk, který cítí
jen sám sebe, tedy pocit, s nímž se budí co ráno
silní kuřáci. Zkrátka, kdyby to bylo dokonalé,
v celé své filmovosti nebo teatrálnosti, můžete
si vybrat.
A ten vrabec?
První být nemůže, tak se zkrátka přizpůsobí a bude dodržovat pravidla. Valerie se zdá
být šťastná. Prosím vás, slečno… Můžu vás
požádat… ano, výborně, děkuji… Asi se to
nikdy neodnaučím. Nevadí. Tehdy se zbožňovali a on, coby druhý, ten ukrytý, čekající byl
naplněný vzrušením z toho, co se odehrává.
Tehdy ještě nebyla dřevěná, nebyla plastová
nebo jaká. Rozhodně nebyla mrtvá, alespoň
neměl ten pocit. To všechno mělo přijít až
s létem. Jeho jaro ve Fialtě probíhalo podle
plánu. Pro něj tu nebyla žádná bipolární relace typu vrabec, holub. Měl, co chtěl. Můžete
namítat, že zkrátka neviděl svůj největší problém. Ale co když jsou tu jen rozdílné reality?
Jeho, její, vaše, moje, támhleté slečny. Reality
dané jiným prožíváním. Všechny jsou pravdivé,
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nikdo se nemýlí. Říkejte tomu agnosticismus,
fenomenologie nebo postmoderna, vrabec ani
holub tam nebyli, prostě na ně nezbylo místo,
v prostoru, v rozvrhu, nikde. Vrabce z toho
udělá ona. Valerie. S tím svým červeným kloboučkem drobným nosem a žehlenými vlasy.
Škvorecký by řekl luketka, ve tříčtvrtečních
kaťátkách se válela u něj na pohovce a vyprávěla mu o tom, jak přestala brát seroquel a zase
začala hrát. Jakub jí pochválí, políbí ji na ty
usmívající se růžový rtíky a oknem bude pronikat a lámat se ten přelom jara a léta. Bude tam
čučet za skleněnou tabulí omatlanou od nosů,
prstů a čel a prach se v tom světle začne vířit,
když se po sobě budou plazit, a ještě dlouho po
tom až odejdou na balkónek, aby si dali cigárko,
mladí a ukvapení, zmatení. Neobjednáme si
další pití? Vidím, že máte prázdnou sklenku.
To samé?

spoustu jiných zdánlivých problémů, které
s sebou nese současná literatura.

Jistě, rád. Teď mi ale řekněte, kdo jsou ti lidé.
Odkud přišli, co mají za sebou? Vy ten příběh
vyprávíte od prostředka. Měl byste to sepsat…
Možná, možná se k tomu dostanu, ale ještě
nepřišel… Ne, nepřišel ten správný čas… Zatím
jsou ve vzduchoprázdnu, to je to prostředí, kde
plují úlomky obrazů, naprosto nehmotně. Jen čas
od času se s nimi spojí v jednolitý záběr, až se
mi chce otírat si čelo. Už z toho ohledu volím
metodu náhodně vyřčených pravd, celek si
můžete poskládat kdykoliv. S ješitností věřím,
že to do sebe nakonec zapadne. Jen to musíte
nahlédnout z vyššího rozměru, ostatně jako

A teď byste měl říct: Zkrátka postmoderna.
Zkrátka postmoderna je odpověď pro ty, kteří
tomu nechtějí rozumět ale věřit. Chytají se
pojmu, protože, když to nemohou pojmenovat,
začnou se bát. Bude to nebezpečně idealistické.
Ještě jednou to samé, prosím… Díky… Ke vše
mu postmoderna je naneštěstí jen teorií literatury, v širším slova smyslu pak teorií kultury.
Ale kultura je jen jeden ze světů stvořených
myslícím člověkem. Teorie hyperprostoru je
dostatečně obecná na to, aby byla teorií vůbec
celého světa kteréhokoliv myslícího jedince,
což si ke své smůle prozatím teoretičtí fyzikové

Jaká je současná česká literatura?
Zdá se roztříštěná. Na první pohled nesourodá
a my jsme v pokušení najít alespoň jednotný
způsob čtení, tedy způsob, jak k ní budeme
přistupovat. Což je dle mého naprostý nesmysl,
protože při takovém jednotném čtení vždycky
něco zanedbáte. Na přírodní zákony se taky
nemůžete dívat jenom prismatem kvantové
mechaniky, protože vám pak uniká gravitace,
a teorie supergravitace zase nevysvětluje pohyb
a smysl subatomárních částic. Abyste je mohl
pojmout obě, potřebujete více než jeden další rozměr. To je základ teorie hyperprostoru. Všechno
je součástí vyššího celku, který ale nemůžete
shlédnout, pokud si neuvědomíte, že obě dvě
teorie jsou vlastně správné.
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neuvědomili. Jako všechny ostatní sjednocené
teorie je pochopitelně také idealistická. Žádný
z rozvrhů našeho světa nemá se světem jako
takovým nic společného, přesto jsou rozvrhy
tím jediným, co nám dovoluje uvažovat o světě
jako celku. Z toho důvodu je obtížné si připouštět, že je hyperprostor jen obraz, ať už mu
říkáte, jak chcete. Je nutný a nebezpečně návykový, jelikož vás svádí setrvávat v idealistickém snění. Někdy bych rád napsal knihu, která
by se jmenovala Idealistický román. Byla by to
ode mne póza?

čísl o
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Rozhodně. Ale zpátky k Valerii.
Víte, Valerie je pohledná, uhrančivá, zdá se být
hodně bystrá a nad věcí, ale vlastně by potřebovala akorát pořádně nařezat. Alespoň jednou
do měsíce. Jako by Markétě z oka vypadla. A já
často uvažoval o tom, že bych se chtěl naučit
být jako ona, o tolik by bylo jednodušší se bezostyšně zaprodávat, bez trochy zodpovědnosti
vůči ostatním, pracovat jen k své radosti nebo
sebetrýzněním, ale vždycky k uspokojení. Rád
bych býval jako Římské jaro paní Stoneové,
jak rád bych na chvíli uměl být marketta! Ale
neměl jsem to nadání.

Ilustrace
Alena Kordíková
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Antonín Šlechta

Doktor všechno srovná
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Zase plná čekárna lidí, jako by se nová doba
doktorů ani nedotkla. Stejný nával zdraví chtivých občanů za komunisty jako za demokrata.
Nezbývá, nežli se usadit na jedno z posledních
míst na dřevěné lavici s polámanými špriclemi
opěradel a čekat na výzvu zdravotní sestřičky
ke vstupu. Polámaná špriclata nejsou dílem
vandalů, nýbrž zubu času.
Zavírám oči a pokouším se usnout, protože,
nežli se dostanu na řadu, abych potěšil doktora
problémy svého močového měchýře, uběhne
ještě hezká řádka drahných minut vysedávání
na tvrdých pryčnách. Ale komu není přáno,
tomu není dáno.
„Zdarec Antoníne.“
„Ahoj.“
Kouba v ocvokované kožené bundě motorkáře zasedl poslední volné místo v čekárně,
mrkl na mne levým okem a, nežli dokončil
onen oka mžik, už spokojeně spal spánkem
spravedlivých a zároveň hlasitých. Nohy v okovaných botách nestoudně vystrčil před sebe na
odiv všem přítomným.
Kouba je motorkářem tělem i duší už od
raného mládí, kdy tajně a nemilosrdně týral

tátův pionýr ve vysoké žalostné fistuli za stodolou, která už léta sloužila jen jako odkladiště
nepotřebného materiálu nejrůznějšího druhu
i původu a samozřejmě také jako garáž na pečlivě udržovaného pionýra a dvě staré esky, na
kterých Kouba šlapal jen nerad. Většinou pouze
když máma zapomněla na máslo nebo jinou
pochutinu do spíže a Kouba pro něj neochotně
stoupal kopcem do města do krámku pana
Hůlka, blahé paměti hokynáře na náměstí. Ale
to bylo před třiceti lety, teď už z mašiny sleze,
jen když jde spát, vykonat potřebu nebo třeba
zrovna když se jde vyzpovídat panu doktorovi.
Vyrušen z usínacího procesu příchodem
Kouby jsem se ke spánku již nevrátil. Trochu
jsem Koubovi záviděl. Kdysi. Ale i nyní jsem
pociťoval jisté rozladění, nespokojenost. Kouba
totiž někam patřil, někým byl, patřil k motorářům, k partě podobně založených lidičků, pro
které byli motorky spojené rovnítkem se slovem
svoboda, volnost. Kouba je motorkář. Já nepatřím a nikdy jsem nepatřil nikam. Já jsem ničím.
Dveře z ordinace se opatrným skřípotem
pootevřely a z nich vycupitala holohlavá postava
Jáchyma Knytla, svého času prvního opravdového
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pankáče v Úpici. Modrý kohout vysoko nad
lebkou a modré pod očima zářilo kdysi městem
coby fangle modrého plamene s poselstvím
výjimečnosti na straně jedné a příslušnosti
k podobně založeným výrostkům společnosti na
straně druhé.
Ale byla to skutečně podívaná, když se
k němu dostavila na návštěvu skvadra soukmenovců, která se potloukala městem jako skupina
chameleonů, až obyvatelé městečka raději zavírali okna, aby se snad nestali oběťmi nenasytných, dlouhých chameleoních jazyků na lovu.
Jáchym Knytl odcupital drobnými krůčky
a s provinilým pohledem na toaletu se šampuskou v ruce, aby se za malou chvíli cupitavě
vracel zpátky do ordinace se šampuskou naplněnou jantarově zářící tekutinou, jejíž výrazná
barva mu jistě dala připomenout dávno ztraceného času pankáčské minulosti.
„No jo, abych nezapomněl,“ probudil se
Kouba ze spánku a z kožené tašky přes rameno
vyštrachal skleničku od jablečné přesnídávky
naplněnou podobně vyhlížející tekutinou, jaké
bylo nacmrndáno v šampusce Jáchyma, jen
snad o poznání kalnější, méně výraznější, holt
motorkář není pankáč a v barevnosti si tolik
nelibuje. Sklenička, panák moči, cvakla dnem
o stůl pokrytý návody a vývody farmaceutických
společností a Kouba opět usnul.
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Jáchym Knytl tedy také někam patřil, k pankáčům, někým byl! Ale nemyslete, i já chtěl
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někým být, chtěl se vmezeřit do nějaké skupiny
souznících duší a být účasten v tom trochu
tajemném spolčení lidí, které cosi konkrétního
svádí do jedné party, a tak jsem brouzdal světem
a pátral, kam bych patřit mohl.
Byla za našich časů víc nežli jedna možnost,
kam se zařadit. Matně si tak vzpomínám, že sou
sed Pepa, toho času v lázních po operaci prostaty,
kroužil po parketě na gumových nohách, točil
veletoče ve stojce na hlavě a vlnil tělem jako
po zásahu elektrickým proudem v rytmu break
dance a kamarádi okolo tleskali a chlapácky ho
plácali po zádech. Byl jejich. Kdysi, samozřejmě, v dobách kdy přečůral dvoumetrovou zeď
jedním střikem.
Já ne. Každá zeď byla mi příliš vysoká a, co
se tance týče, nenaučil jsem se rozlišit polku od
valčíku ani na pátý pokus a veškeré taneční rytmy nechávaly mne klidným až ledovým. Samozřejmě až na tanec, který spustil můj táta, když
zjistil, že z lednice mizejí lahvová piva rychleji,
než je on pije. Komunita brejkdensáků byla mi
zapovězena skrze mou fyzickou nedostatečnost.
Probíral jsem možnosti uplatnění mezi vek
sláky, ale tehdy jsme úpěli pod zhoubnou ideolo
gií, že osobní prospěch a angažovanost ohledně
získávání peněz je cosi jako syfilis rozleptávající duši a nakonec i tělo postiženého. Ale co
naplat, i když jsme si o ideologii mysleli své,
jedním i druhým uchem ven, problém spočíval
přeci jen někde jinde. Nebyl jsem téměř schopen říct si v krámě o housku za čtyřicet haléřů,
podléhaje záchvatům paniky z pocitu, že chci
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housku určitě sám sobecky spoucat nenasytně
za nejbližším rohem. To se potom těžko obchoduje na vyšší úrovni, v lepších kruzích. Tak tedy
ani mezi veksláky jsem patřit nemohl, a to pro
duševní nedostatečnost.
Zklamán, hladov po bezpečném místě, jsem
hledal sounáležitost i mezi nejrůznějšími spolky,
spolčeními a grupami, vyzbrojenými papírovou
legitimací, neřkuli skládáním přísahy věrnosti
a čestnosti s dvěma prsty vztyčenými proti
větru.
Zamířil jsem kupříkladu i mezi kaktusáře.
Kaktusáři, řeknete si, podivíni, blázni, samotáři
ve svých světech. Tiší, zahloubaní, bádající.
Ano, mezi ně bych mohl patřit, jsou mi svým
zaujetím pro rostliny poustevníky blízkými, ale
pomněte – ta řevnivost a přísnost, když argumentují se vší vážností nad vztahem počtů trnů
a jména příslušného exempláře.
„Ritteriana s pěti trny, příteli, nesmysl, je
nad nebe jasné, že tento kousek nese jméno
chionocephala!“
„Ale kdež, nenechte se vysmát, milý kolego,
vždyť argumentujete synonymem jedné a téže
rostliny!“
Kdepak, ani to nebylo pro mne. Tolik malichernosti nad tak krásnou podívanou, jako je
kaktus v květu, jsem unést nemohl.
Jenomže kde hledat, kam sáhnout, kde
zakotvit? Pustil jsem srdce na špacír a rozum
do větru a čekal jsem, co se stane, a ejhle ono
mne srdce táhlo k hypísákům, somrákům
a vagabundům.
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„Tak si pojďte další,“ vystrčila ze dveří
ordinace hlavu sestřička, která kdysi obrážela
s Jáchymem Knytlem a zeleným kohoutem
na hlavě místní i okolní tancovačky a na cestu
ji svítil řetěz natažený od ucha k nosu. Dnes
úhledná maminka dvou výrostků v hip hop
mundůrech.
V čekárně se zvedl úpický boxerský přeborník ze šedesátých let Franta Pitašů a za pomoci dvou berlí se sunul vstříc panu doktorovi.
Zkoumavě jsem si ho cestou prohlížel a snažil
se tipnout, kde schovává svou skleničku moči.
Kdekoliv.
Ale abych se vrátil k tomu, co jsem nakousl.
Hypís, somrák, vagabund. Rozum, srdce, duše.
Svoboda, nezávislost, muzika. Tři trojice slov,
kde, v mém případě, kterékoliv může nahradit
jakékoliv. Zdálo by se, že jsem nalezl své místo
na zemi, svůj přístav v oceánu lidí. Objal bych
je všechny kolem ramen, ale háček, jako vždycky,
nalezl se háček.
Dokonalého hypího měl by zdobit dlouhý
vlas, ale neroste, sakra, neroste. Poporoste,
zkroutí se a upadne, nahrazen vlasem sice čerst
vým, ale krátkým. Opět se na mne sesypala
fyzická nedostatečnost, invalidita. Kromě toho
hypís opravdového charakteru měl by se pohybovat ve vyšších sférách duchovna, v onačejších stavech vědomí, k tomu slouží zkušenému
hypímu nejrůznější povzbuzovala ve formě
plynné, tekuté i tuhé, někdy postačí bombička
s CO2 či čikuli blahé paměti nebo marihuana
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anebo něco tvrdšího. Ale toho jsem se obával
ze všeho nejvíce. Že si tělo bude dělat, co chce,
bez korekce střízlivého vědomí a zrovna tak by
mne vagabund a somrák nepřijal do party bez
flašky piva nebo krabice vína, za vědomí střízlivého jako třeskutě mrznoucí lednové ráno.
Tak jsem si jen tak zlehka k oné milé sortě
lidí přičichl, ale uchvátit jsem se jimi nenechal.
K mé velké lítosti zůstali mi nepřístupní i oni,
jak jistě správně tušíte, zůstali mi nepřístupní
pro mou duševní invaliditu a nevytříbenost.
Asi bych se v lítosti utápěl ještě dlouho,
když tu cvakla klika a Jáchym Knytl se vypotácel ze dveří ordinace. Provinile na mne pohlédl
a nesměle šeptl do ticha nemocí ztrápených
tváří: „Máš jít dovnitř, hele.“
Pevně jsem zmáčkl v kapse svou skleničku již
dávno vychladlé moči a odhodlaně vykročil do
ordinace, ve které mne vítala širokým úsměvem
zdravotní sestřička a profesionálně jistou rukou
mne připravila o můj tekutý poklad. Podrobila
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ho analýze lakmusovým papírkem, jejíž výsledek byl mě neznámý.
V nastalé chvilce ticha jsem letmo přehlédl
umyvadlo, nad kterým se celý testovací pokus
odehrával, a objevil šampusku Jáchyma Knytla, již bez zlatavého obsahu stát vedle dalších
prázdných šampusek, o jejichž účelu jsem
nemohl mít pochyb, a když jsem sklouznul
pohledem do odpadkového koše, došlo mi, že
mezi nejrůznějšími druhy skleniček, lékovek
a všelijakých skleněných baněk, skončí i ta má
od pravého českého jogurtu a konec konců, za
nějaký čas i ta Koubova od jablečné přesnídávky.
Obsahy nádob všech odstínů žluté hltavě vypil
sifon pod umývadlem.
„Tak si běžte dovnitř,“ povídala sestřička
a očima mne postrkovala do vedlejší místnosti,
kde na mne čekal pan doktor Černý, svého času
nejzarytější přívrženec Depeche Mode, depešák
každým coulem, jak jsme posměšně říkávali
depeš až na plech.
„Pavle, pan Šlechta. Moč negativní.“
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Marta Urbanová

Vítr ve vlasech
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Jak jsem ho spatřila, zůstala jsem bez dechu.
Krásný, nablýskaný nabízel se hned naproti
vstupním dveřím a kolem něj jako by nebylo
nic. Jeho krása všechno okolní pohltila. Nikdy
v životě mě žádný auťák nezaujal jako on.
Stála jsem u něj očarovaná. Neobcházela jsem
ho ze všech stran, nenahlížela dovnitř. Jen
jsem byla přilepená na místě a obdivovala ho.
Majitel obchodu si toho všiml, prošel kolem
mne, chvilku se zastavil a řekl: „Udělejte si
radost.“ Usmála jsem se, ale nepodívala se na
něj, jen jsem zírala na ten auťák. Byl elegance
sama. Nevím, jestli si mě majitel pamatoval,
ale když jsem si kupovala poslední auto, předal
mi k němu nádhernou kytici. Zřejmě potencio
nálního zájemce nespouštěl z očí, vrátil se ke
mně po chvíli a opakoval: „Udělejte si radost.“
Udělat si radost za takové hříšné peníze, to
nepřipadá v úvahu, napadlo mě v první chvíli.
Aby mi odešla z účtu sedmimístná cifra, to není
jen tak.
Po příchodu domů bych napsala: Dear Joe,
v autosaloně mi padl do očí překrásný sporťák.
Myslela jsem si, že se zblázním. Pořád jsem
na něj koukala, až majitel řekl, ať si udělám

radost. Byla to exkluzivní kára, kterou bych si
okamžitě koupila, kdyby byla za polovic. Ale
ten auťák stál jednou tolik. Byl elegantní, vínový, luxusní, stahovací střecha, no krása všech
krás. To bych si užila, kdybych vás tím svezla.
To bych byla v extázi, kdybych viděla vaše
překvapení. Třeba bych se okamžitě rozhodla
vypláznout za něj balík, kdybyste sem přijel.
Ale takhle koukám jen na cenu. Ta cifra je
rozmařilost. Možná, že bych si ho i tak mohla
dovolit, kdybych byla mladší. Ale co v mých
letech, jednou nohou na druhém břehu. Kdyby
stálo polovic, byla bych rozhodnutá v tu ránu.
Nikdy v životě se mi žádné auto tolik nelíbilo.
Přemýšlím, jestli bych si ho přece jen neměla
koupit. Co vy na to? Tak by pozůstalým zbylo
míň. No ne?
Nebo takhle: Hi Joe, stála jsem v tom saloně
celou věčnost. Přede mnou vínová metalíza.
Kabriolet. Podélně dva stříbrné pruhy, které ho
zeštíhlují. Je to první auto v mém životě, které
se mně dostalo pod kůži. Pořád na něj myslím,
bylo překrásné. Denně kolem mne projíždí
stovka aut, ale žádné mne neoslovilo, nezaskočilo jako tohle. Kdybych si ho koupila a vy byste
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přijel, tak bychom si ho užívali. Představte si,
já bych přijela před vaši vilu, vy byste na mě už
čekal, zaostřil byste: co to, co to, otřel byste si
čelo a, až byste se vzpamatoval, nasedl byste
vedle mne a vyrazili bychom do světa. Jen tak.
Odnikud nikam.
Bez cíle. Slunce by pálilo od samého rána.
Já bych zmačkla knoflík, střecha by sjela dozadu
a teplý fén by ovíval boky auta. Ani bychom
nemuseli pouštět hudbu. Za pár minut bychom
opustili město a před námi by se vlnily plástve
posečených luk a zlátnoucích dozrávajících
klasů. Lesíky v dálce na horách by rámovaly
krajinu svými temnými barvami. A my vedle
sebe v pohodlí sedadel, rozverné vlásky do čela,
bychom blaženě ujížděli nirvánou do sedmého
nebe, někam tam do dálky na obloze. Vy byste mi radil, jak mám jet. „Dívejte se vpravo.
Protijedoucích aut si nevšímejte.“ A já bych se
dívala, jak jsem čtyřicet let zvyklá, vstřebávala
bych volnost jízdy, proudy chladivého vzduchu
kolem a vaši přítomnost. Tu nejvíc. Můj mozek
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by vnímal vítr ve vlasech, hudbu v uších, volnost,
nádheru dané chvíle a rychlost té kobyly pod
zadkem, její sílu a poslušnost. To by bylo jiný
kafe, než váš důchodce, který má najeto dvě stě
tisíc mil a kterým byste mě svezl kolem sytých
barev vod jezera Tahoo a pak serpentinami ještě
výš do hor, jejichž vrcholky dosud jiskří bílými
špicemi sněhu v modři oblohy. Co vy na to? Že
tam u vás není slyšet?
Nebo nakonec: Milý Joe, kdybyste se rozhodl žít tady, tak bychom si ten kočárek mohli
koupit na polovic. Ale zase kdoví, jestli byste mi
ho vůbec kdy svěřil, zdali byste v něm nechtěl
jezdit jen sám. Jestli by vaše polovička nebyla
větší nežli moje. Jestli by se mohlo jezdit za
deště. V zimě. V noci. Jestli by se s ním vůbec
mohlo jezdit. A kdybyste se měl rozhodnout,
jestli byste se nevymlouval, že to vaše staré
auto je spolehlivé, že vám udělá službu do smrti.
Samé kdyby… Kdyby byly na nebi ryby, tak by
nemusely být rybníky. Raději jdu péct buchtu
a vařit knedlíky, tak je to.
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Lubomír Macháček

Desatero s Ivou Tajovskou
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1. Už
��� �����
když ������������������������������
jsem četl tvoje první knížky,
napadlo mě: Zrodila se autorka! Opravdu
se zrodila ze dne na den nebo nějakým
způsobem, myslím teď literárně, postupně
dozrávala?
Dlouho jsem v sobě měla zasunutý pocit, že
jednou začnu psát. Za něj může paní Marcella
Marboe, která se mě ujala na střední škole.
Už v té době činila to, co doposud – vyhledávala, podporovala a povzbuzovala lidi, u kterých předpokládala, že by mohli mít dispozice
k literární činnosti. Mám schované své literární
pokusy, které jsem jí předkládala. Jsou na
zažloutlých papírech, nekvalitních stejně tak,
jako texty na nich. O to víc dodatečně obdivuji paní Marcellu, že se jimi vážně zabývala
a vedla mě k tomu, abych pokračovala. A také
mě nabádala, abych dál studovala, protože, jak
říkala, po maturitě zapadnu do běžného života
a přestanu psát. Došlo na její slova. Na dlouho. Když jsem ukončila pozdní studia, zjistila
jsem, že mám najednou hodně volného času
a nevím, jak s ním naložit. Na počátku léta roku
2004 jsem seděla na zahrádce. Všechno jsem

měla hotové, vypleveleno, úhledno. Přemýšlela
jsem, co dál. Napadlo mě napsat nějaké povídky. Odrazilo se v nich to, co jsem léta nosila
v hlavě. Ale co s nimi? Vzpomněla jsem si na
paní Marboe, vyhledala její adresu na internetu
a oslovila ji. Ona se mě opět ujala. Velmi brzo
jsem měla štěstí, že se našlo nakladatelství,
které vydalo moje knížky, což bylo povzbuzení
pro další psaní.
Takže odpověď na tvoji otázku je, že jsem
postupně dozrávala, abych se ze dne na den
„zrodila jako autorka“.
2. Připadá
�������������������������������
mi, že jsi v povídkové ������
knize Jar�
����
mark obnažených duší nechala i část duše
své, mohu-li to takto obrazně napsat. Strhla
mě, zároveň mnou skrze tvé psaní províval
smutek. Ne snad nad špatnostmi lidí, ale spíš
nad tím, jak jsme nedokonalí a jak je život
složitý a někdy i bolavý. Jde o pocit autora,
nebo spíš aktérů oněch příběhů, kteří tak
komplikovaně, a zajisté ne vždy svou vinou,
žijí?
To, že přečtení této knížky vyvolává ve čtenáři
smutek, je pro mě důvod k zamyšlení. Už proto,
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že se sama poslední roky vyhýbám filmům
i knížkám s těžkou tématikou.
V Jarmarku obnažených duší se nejspíš
odrazilo to, že se ne vždy snadno vyrovnávám
s nedokonalostí vlastní i druhých. Píšu o životě,
nefabuluji příběhy o tom, jaké by to mělo být
v idylickém světě podle mých představ. Lidské
osudy bohužel nebývají jednoduché. Někdo
prožívá většinu života spokojeně, ale neznám
nikoho, komu by se nestalo to, co ho postaví
do situace, kdy musí řešit něco obtížného. Každý
příběh v Jarmarku obnažených duší popisoval
obtížné nebo mezní situace jednotlivce, dvojice
nebo menší skupiny. Převážně selhávali. Ale
život je i o radostných a povznášejících obdobích.
A naštěstí také o charakterních, pozitivních
a nesobeckých lidech, kteří se do knížky, k její
škodě, nevloudili.
Kniha je formálně zajímavě vystavěná,
Ich forma předjímá emoční zaujatost, pří�
běhy protagonistů povídek na sebe přiro�
zeně navazují, jeden se odvíjí od druhého,
zároveň ti tví hrdinové v paneláku a kolem
vytvářejí v pomyslné časové ose obraz života
od narození do smrti. Jak vznikal tenhle svá�
teční chod, postupně nebo na přeskáčku?
Několik příběhů je staršího data a ty tvořily
jakousi základnu. K ní jsem postupně dopsala
další tak, aby jednotlivé příběhy na sebe navazovaly a vytvořily prostor pro pohled na stejnou
skutečnost očima další postavy.
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3. Jak
������������������
ti bylo, když ���������������������������
jsi je psala, zřejmě inspi�
rována profesí, případně zaměstnáním?
Paradoxně navzdory těžkým a těžším situacím
knižních postav mě při psaní bylo dobře a také
se mi dobře psalo. Je pravda, že v některých
částech mě inspirovala moje profese. Ale to,
abych ji mohla dlouhodobě vykonávat, vyžaduje určitý odstup. Ten se mi už převážně daří
udržovat.
4. Ty
������������������������������������������
jsi ty lidičky nemusela hledat, oni za
tebou přicházeli, ty jsi pak musela hledat
něco jiného, jejich pravdivé obrazy.
Pokud jsem se nechala inspirovat skutečnými
životy postav, šlo o útržky, které se k nim
vázaly – určitý dojem, okamžik, situace, prostředí, vyslovená věta, zkrátka postřeh, který mi
přišel zajímavý a který jsem si zapamatovala.
Asi to bude znít otřepaně, ale nějak se to napsalo samo, lhala bych, kdybych řekla, že jsem
postavy a jejich pravdivé obrazy hledala. Spíš
při psaní sama objevovala.
5. Co
���������������
vnášelo tvé ������������������������
psaní do běžného soukro�
mého života? Jak sis „kradla“ na psaní čas?
Doma, v práci, o víkendu… Čtu z tvých
řádků, že role ženy, matky, pečovatelky je
nevděčná a vyvozuji si: na rozdíl od mužů
žena má svůj čas, až když navaří, napeče,
vypere a uklidí.
V době, kdy jsem napsala většinu knížek, jsem
prožívala profesně odpočinkové období. Z práce
jsem odcházela s čistou hlavou a potřebou ji
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trochu využít. Teď jsem v jiné situaci, chybí mi
„mentální čas“ na psaní, jinak řečeno – poslední
roky nemám kromě souvislejšího úseku volného času, ve kterém bych se mohla naladit
na psaní, ani příliš velkou potřebu a motivaci
tvořit.
Vlastně ji poslední měsíce zase začínám
pociťovat. Mám velké štěstí, že navzdory tomu,
že píšu o nelehké a nevděčné roli ženy, matky
a pečovatelky, ji sama neprožívám a ani ji tak
všeobecně nechápu. Mám skvělé dospělé dcery
a hodného manžela, který mi velmi pomáhá.
Tito mí nejbližší a nejmilovanější lidé mě ve
všem podporují.
6. ������������������������������������������
Mám dojem, že role mužů a žen se znatelně
posunují ve prospěch žen, o emancipaci se
nejen mluví, ta již existuje. Pokud jde o vzá�
jemnou dohodu, nic proti tomu, druhý může
dělat zase něco jiného, co přináší užitek. Ale
několikrát jsem zaznamenal takový parazi�
tický model ukazující na muže jako trapiče
a uzurpátory. Znám i jiné.
Já také. Mám dojem, že o emancipaci mluví
převážně nebo možná dokonce jedině ti, kteří
žijí nebo žili v nespokojeném partnerském vztahu,
případně osamělí, nezadaní, zklamaní jedinci
nebo lidé neschopní dlouhodobějšího soužití.
Ze své podstaty se ženská a mužská role odlišuje, je to danost. V dobrém vztahu každá tato
role má své výhody. Pokud budu mluvit sama
za sebe – vůbec mi nevadí, když musím strávit
nějaký čas v kuchyni, nad prádlem nebo nudným
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úklidem, když vím, že se nemusím starat o to,
aby všechno v domácnosti fungovalo. Taky
není k zahození mít doma parťáka, který je
galantní a ani ho nenapadne, že bych v rámci
jakési rovnoprávnosti měla tahat těžké věci
nebo si třeba o víkendu z dlouhé chvíle položit
plovoucí podlahu.
7. Tvé
���� hrdinky,
����������������
i když se
��������������������
trápí, jsou nebo�
jácné. Ony se vlastně obávají, že se nedokáží
vzepřít, ale nakonec strach překonají a bojují
za sebe, za druhé. Několik let jsi pracovala
v „registru“, ostatně četl jsem i řadu tvých
povídek inspirovaných spletitými osudy lidí,
kteří se upsali StB. Co zanechají takové
manévry na člověku, když přijde do neosob�
ního, výbušného prostředí a chce nahlédnout
do spisu, kde se o sobě dozvídá věci, které
mu přinejmenším hodně zvýší tlak?
Zpočátku po otevření pardubického pracoviště
pro zpřístupňování svazků bývalé StB to skutečně bylo pro všechny, kteří se ho z různých
důvodů odhodlali navštívit, příliš čerstvé a citlivé. Později, přibližně po pěti letech, mi dění
kolem této problematiky už přišlo spíše jako
lov za senzacemi u známějších osobností, případně získávání kompromitujících materiálů na
kolegy, sousedy, nadřízené nebo dokonce i na
blízké. Přečetla jsem tisíce stran dokumentů
a také i díky tomu pochopila, že nelze bez znalosti okolností jednoznačně odsuzovat všechny
ty, kteří se „upsali“ nebo se k tomu chystali.
V této souvislosti mě napadá jedno tuším
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indiánské přísloví: „Neodsuzuj nikoho, dokud
ses neprošel v jeho mokasínech“. S odstupem
času mě napadá, že klíčovými slovy pohnutek
většiny donašečů byly strach, ambice a závist.
Ale současně netvrdím ani to, že je ve všech
případech potřeba vyzvedávat a velebit všechny
ty, kteří stáli na druhé straně.
Pokud si někdo o sobě přečetl, že to nebyl
on, kdo díky svým domnělým přednostem ulovil atraktivní milenku, ale že se mu do postele
vloudila rafinovaná agentka, která z něj tahala
rozumy, mohl pocítit zklamání a vztek. Na
sebe i na ni. Přečetl si jakýsi svůj deník psaný
a zkreslený profíky – pracovníky StB. Desetiletí odstupu toto poznání učinila snesitelné
a předpokládám, že tato zaprášená pravda ho
již nepoškodila.
Ale nastaly mnohem horší situace. Nikdy
nezapomenu na muže, který přišel nahlédnout
do spisu svého otce, o kterém se do té doby
domníval, že to byl hrdina vězněný v padesátých letech z politických důvodů. Dočetl se
však, že jeho otec spolupracoval s gestapem
a udal partyzánskou skupinu, ve které byli jeho
kamarádi. Měl na svědomí smrt mnoha lidí.
Neumím si představit, co bych si na místě syna
s takovým krutým poznáním počala.
8. Když
����� tvoříš,
������������������������������������
svádíš s textem zápas, nebo
je to jen taková lehčí rozmluva nad mísou
salátu, kterou konzumujete právě s partne�
rem? Trochu to zlehčuji, ale i u jídla mohou
přicházet geniální myšlenky.
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Nezlobila bych se, kdyby mě nějaké geniální
myšlenky navštívily. Zápas s textem nesvádím,
ale lehkost psaní, se kterou jsem začínala, se
vytrácí. Občas bojuji s obavami, abych nevypustila něco špatného nebo nudného, a proto se
mi už něco hromadí v „šuplíku“, tedy spíš ve
složce souborů v počítači. Ale zřejmě podobnými pocity trpí mnoho dalších autorů, není
snadné jít „s kůží na trh“. Když jsem psala
první knížky, neměla jsem žádné zkušenosti
ani zábrany. Teď se to obrací – mám zkušenosti
a proto i zábrany.
9. ��������������������������������������
O čem by měl psát spisovatel v dnešní
době, co tě třeba jitří a znepokojuje? Máš
potřebu se k tomu vyjádřit?
Žijeme v době, která je prošpikovaná tématy,
která přinejmenším znepokojují. Jsme jimi ubíjeni každým okamžikem a z každé strany, další
společenské problémy, aféry, morální i jiná
selhávání jedinců, průšvihy mocných či aktuálně
vlivných umlčí ty předcházející, případně od
nich odvedou pozornost. Korunu všemu dávají
média, která se jako stádo ovcí vrhnou na určitou jednotlivost nebo aféru, ostatní dění hodné
pozornosti ignorují a téměř nikdy nedotáhnou
do konce to, čemu se intenzivně a jepičí čas
věnovala. Důsledkem bývá únava, znechucení,
lhostejnost a rezignace veřejnosti.
Jsem přesvědčená, že v dnešní demokratické
společnosti v určitých situacích lidé, kteří se
vzepřou těm ve výhodnější pozici, potřebují
stejně odvahy a osobní statečnosti, jako v období
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totality. Prohlubuje se nejistota a chaos v mnoha oblastech běžného života a já za nejtíživější
považuji pocit bezmocnosti v situacích, kdy se
obyčejný člověk nemůže dovolat spravedlnosti
nebo obhájit svá práva.
Možná jsem něco přehlédla, ale pokud to
zevšeobecním, připadá mi, že současní spisovatelé usnuli. Jako bychom neuměli silná témata
využít, dobře zpracovat, oslovit a třeba i vyburcovat čtenáře.
10. Jaká vidíš základní témata, kterými by
spisovatelé mohli oslovit společnost?
Mám potřebu se k některým problémům vyjádřit. Píši, ale už příliš dlouho, příběhy o důsledcích ekonomického teroru. A také novelu
o provinčním podvodníkovi, který se ničeho
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neštítí. Jednoho z mnoha. Množí se kolem nás
geometrickou řadou, jsou vynalézaví a bohužel
stále mívají náskok před těmi důvěřivými,
soucitnými, naivními, hodnými a tudíž v jejich
očích hloupými.
Patřím k těm spícím spisovatelům, kteří málo
reagují na současné dění. Ale věřím, že jsou
výrazní autoři, kteří mají zkušeností „tak akorát“, to znamená ne příliš osobních na to, aby
jim to zabránilo píchnout do vosího hnízda, ale
zároveň dost na to, aby danou problematiku
dobře znali a dokázali vystihnout objektivní
postoj. K tomu všemu bych jim přála, aby jim
byla Štěstěna nakloněna, zkrátka aby byli se
zajímavým a dobře zpracovaným tématem ve
správný čas na správném místě.
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Tjatadata tjatada! Tjatadata tjatada!
To je výdrž. Hned, jen ten zatracený mobil
musím najít. Já se snad nenaučím dávat si ho
do postranní kapsy. Čím víc spěchám, tím je to
horší, vždycky pak musím vysypat celou kabelku.
Nenápaditá melodie přiřazená k číslům klientů.
Kdo mi to může v sobotu volat?
„Ano? Co se děje? Cože, hned? Je to nutný?
Ano, slíbila jsem vám, ale, ale… nepočká to do
pondělí? No dobře, za chvíli jsem u vás.“
Mám na sebe zlost. Zase jsem nedokázala
odmítnout. Proč si o víkendu toho služebního
mobilu všímám? Měla jsem ho nechat v práci.
Jenže kdybych teď měla sílu ten hovor nepřijmout, stejně by mi to vrtalo v hlavě. Rychle
sklízím nádobí od oběda a pouštím se do jeho
mytí. Ta nimravá domácí práce nebere konce.
Celé dopoledne jsem prostála u sporáku. Alespoň mám navařeno i na neděli. Drhnu zapečený
hrnec. Drátěnka je zanesená starými zbytky
jídel. Mít zvětšovací sklo, najdu v ní milióny
bakterií. Pokaždé zapomenu koupit novou. Prsty
čvachtají ve vlažné, mastné hmotě. Nenávidím
mytí nádobí, nesnáším hektická sobotní dopo-

ledne, kdy musím dohánět to, co v týdnu nestihám. Nesnáším svoji neschopnost něco nebo
někoho odmítnout.
Od středy nosím v kabelce časopis. Hloupý
bulvár plný reklam, drbů a momentek ze života
celebrit. Čtivý balast, u kterého na chvíli můžu
přijít na jiné myšlenky. Těšila jsem se na odpolední siestu, kdy manžel bude dočítat svoje
noviny s přílohou nebo luštit křížovku a pak si
společně vypijeme kávu. Možná pochválí zákusek a pak si pospí. A já, až rozvěsím prádlo,
budu mít čas už jen pro sebe. Napouštím vodu
do konvice a krájím koláč. Zalévám pouze
jeden šálek a kávu pokládám před klimbajícího
manžela. Házím do něj kostku cukru a snaživě
míchám.
„Na chvilku si odskočím k paní Novotný,“
říkám opatrně a podávám mu teplou lžičku.
„Co to je za blbost?”
„Jedna z mých klientek se mnou potřebuje
mluvit. Slíbila jsem jí, že kdyby něco nutně
potřebovala… Neboj, za chvilku jsem zpátky,
bydlí jen o tři domy dál,“ pokouším se s úsměvem
předejít útoku. Jeho ohnutá záda se napřimují.
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Dech se zrychluje „Je sssobota,“ šeptavě syčí
a ta slova ve mně vyvolávají větší strach, než
kdyby je vykřičel.
„Vím, nezlob se,“ couvám z pokoje. „Vrátím se co nejdřív,“ říkám a snažím se potlačit
bojácný tón v hlase, když se musím vrátit pro
kabelku. „A sněz si ten koláč.“
Nezvedá hlavu, jen lžička pravidelně naráží
o porcelánové stěny hrníčku. Rychle se obouvám a kabát si oblékám až na schodech.
Postávám na venkovní chodbě podobné té,
která patří k našemu bytu. Zvoním. Dveřní
kukátko mrká. Kovový řetízek šramotí. V rozšiřující se škvíře se objevuje scvrklý nos s tmavými póry, vodnaté oko orámované šedou kůží
a ucho s boltcem vytaženým do špičky, zakončeným těžkou náušnicí s tmavým, špínou zaneseným kamenem. Uvolněný řetízek se odráží
od kovových futer a cinká. Musím počkat, až
se dveře otevřou víc. Objevuje se kousek ruky
s pohybujícím se ukazováčkem vyzývajícím
ke vstupu. Protahuji se dovnitř. Nahrbená
paní Novotná prohlédne panelákovou chodbu
zaplněnou truhlíky se žloutnoucími muškáty
a pak potichu dveře zavře. Tiskne k nim ucho
a potom přikládá oko ke kukátku. Pozamyká
několik zámků a zahákne bezpečností řetízky.
Pak před bezbarvé rty napřimuje prst a druhou
rukou mě strká k jedné ze židlí garsonky přeplněné starými věcmi. Konečně její pantomimu
střídá šepot.
„Byl tu, zase tu byl. A zasejc dneska přijde.“
„A kdo, paní Novotná?“
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„No přece potetovanej.“
Už je to tu zase. Vlastně jsem to čekala.
Dneska si opět vystačím s přikyvováním
a „uhmmm“, případně “aha”.
„Pořád sem leze. Nemůžu se ho zbavit, bojím
se ho,“ chrlí dramaticky tlumeným, naléhavým
hlasem.
„A už víte, kdo to je.“ Chci, aby to byla otázka,
pokouším se o projev zájmu, ale ten otazník se
mi nedaří do intonace dostat.
„No říkám. Ten chlap. Vždycky mi sem
vtrhne.“
„A co tu dělá?“ lepším se, vykrucuji otázku.
Paní Novotná ožívá. Zhluboka se nadechuje
k odpovědi.
„Jako pokaždý. Nejdřív se zavře v koupelně.
Roztočí naplno vodu. Teplou. Abych musela
platit. Však víte, jaká je drahota a jak malej mám
důchod! Ta voda teče celý hodiny. A když ko
nečně vyleze, je nahatej, a otevře na mě okno.
Abych nastydla a byla ještě víc nemocná.
A musela volat doktora. A platit prášky. Platit
a furt platit.“
„Aha,“ snažím se, aby mi z obličeje nevyprchal neutrální výraz.
„A pak mi zasejc něco ukradne. Minulej
tejden mi ukradl jehlice na pletení. A přendal
klubíčka do jinýho šuplíku.“
„Aha.“
„Krade i v noci. Nejčastějc záchodový papír.
Nebo ubrousky. A taky sešit s recepty. A hnědou nit. Myslí si, že to nevím, že spím. Ale já to
poznám.”
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„A jak?“ snažím se jí načapat. Nejsem profík.
Zlobím se sama na sebe, že tu jsem. A navíc
– jsem placená od pondělí do pátku. Mizerně.
Paní Novotná na mě vyčítavě hledí jako netrpělivý rodič na svoje natvrdlé dítě.
„To je přece jasný. Dávám si na stolek k pos
teli sklenici s vodou. A v tý ho vidím. Když chodí,
tak se ta hladina rozhýbe. Někdy tady potetovanej prošmajdá celou noc. A já nemůžu spát.“
„Aha,“ přikyvuji a soustředím se, abych se
nezačala tvářit shovívavě. „A jak vypadá?“
„Hrozně. Je strašně velikej a má celou hlavu
plešatou, vyholenou nebo co. Všude je potetovanej. Hlavně na rukách. Na každým prstu má
nějaký písmenko. A křížek.“
„Jak se sem dostane?“
„Jak asi? Má klíče. A řetízek vyhákne. Jehlicí. Tou, co mi ukrad,“ paní Novotné se mnou
dochází trpělivost.
„Aha,“ už se nesnažím. Jasný případ, hned
v pondělí ráno budu kontaktovat jejího praktického lékaře. Nebo raději rovnou psychiatra.
Už jsem to měla udělat dávno. Snad se mi ho
podaří dostat z ordinace do terénu, vždycky
dělá drahoty. Je za to málo bodů.
Novotná mluví a mluví. Tupé přikyvování prokládám „aha”. Nevnímám ji. Myslím
na manžela. Na to, že musím tuhle otravnou
návštěvu co nejrychleji ukončit. Čím víc se
zdržím, tím nepříjemnější doma bude přivítání.
Vím, že je zase další víkend pokažený. Stačí
tak málo. Nedokážu držet krok s jeho náladami a včas se jim přizpůsobit. Mění se tak
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rychle, že už se ani nesnažím rozpoznat, podle
čeho. Snad podle množství nastřádaného stresu
a nespokojenosti se vším a s každým. Když se
v něm zloby nahromadí příliš, vybuchne. Příliš?
Ne, to není správné označení. Příliš je u něj
slovo pro „málo“, „příliš“ je synonymum pro
„záminku“.
Na úvod použije nejmírnější nadávky:
„Chováš se jako blbá slepice,“ bude křičet, až
se vrátím. S bojovným nakročením se postaví
proti mně. Pro zdůraznění své důležitosti zalomí ruce v bok a zahákne si prsty za popraskaný
pásek. Bude odkládat vlastní napětí a nezpracovanou zlobu na mě, ne, nebude to odkládat, ale
přikládat, protože já ty tuny napětí a stresů za
sebe i druhé musím unést. Vláčet, protože já se
toho neumím zbavit tak lehce, jako on. Neumím
křičet, ponižuje mě to. Neumím se bránit. Jeho
hlas zase zaplní všechny škvíry panelákového
bytu, ale to bude pro něj málo, ještě otevře
okna, aby měl publikum. „Vůbec to se mnou
neumíš. Furt se jenom staráš o druhý a na mě
sereš!“ opakovaně oznámí sídlišti a já budu
z bytu zase vycházet se svěšenými rameny
a pohledem zapíchnutým do země. Ale než to
skončí, budu zavírat okna a pak schlíple chodit bytem jako rezignovaná nicka. I kdybych
to dokázala, nepřekřičím ho. Neumlčím. Jen
se pořád ještě snažím. Pokouším se o prevenci
už tolik promarněných let. I největší hlupák je
vedle mě Einstein. I pták s miniaturním mozkem pochopí, že když mu někdo rozdupává
rozestavěné hnízdo, musí jinam. Možná to není
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moje tupost, třeba to je zbabělost. Každý den
pospíchám z práce s nakrmenými nákupními
taškami, kupuji lístky na koncerty a do divadel,
chodím s ním na procházky a přemlouvám unavený nohy, aby ještě chvíli vydržely. Marnost.
Pán se nudí, cítí se nedoceněný. Má sto kilo.
Moje jméno v občance. Dekret na byt. Při ruce
hůl na psa. A ze všeho nejraději se usmiřuje.
„Posloucháte mě vůbec?“ zpřítomňuje mě
utrápený hlas paní Novotné.
„Poslouchám a snažím se ve vašem vyprávění zorientovat, abych vám mohla pomoct,“
říkám rychle a pokouším se napasovat do jednoduché poučky – bludné představy nevyvracet, ale ani nepodporovat.
„Vám je divný, že nezavolám policii, co?
Jenže von mi, paninko, vždycky když jdu
k telefonu, drží nůž pod krkem. Nebo vyhrožuje, že mě zostudí, všude, že už mi sem nikdo
ani kus žvance nepřiveze, ani zdravotní sestra
mi nepřijede převázat bércáky, co se mi provrtaly na kost a teď se mi z nich sype prášek
jako mouka. Ten chlap pořád řve, že zůstanu
už nafurt dočista sama, chce mě znemožnit,
utýrat samotou,“ její slova klokotají z úst
umístěných v závorce hlubokých rýh jako po
tůček přeskakující ostré kameny. „Něco vám
řeknu, na samotnou ženskou si každej dovolí,
už jsem 44 roků vdova, dva fakany mám, co
teďkonc o svý mámě nechtěj slyšet, muže mi
zabili v chemičce a holka vzkázala – nevotravuj, mámo. Pěkně jsem se dočkala! A kluka
mi zastřelili předloni o Vánocích, prej dělal
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nějakýho bílýho koně nebo co, pohodili ho do
roští jako prašivý zvíře,“ slovní potůček se
dostal na skalní převis, na okamžik se stává
vodopádem a dole se tříští do bílé pěny. Tuším,
že i dneska budu muset přečkat, než se z pěny
zase stane voda a potůček se zklidní. Už tolikrát
jsem musela vyslechnout tato vyprávění skládané
při každé mé návštěvě do hororového seriálu.
Zmatená příkoří drtí její mysl a zatemňují
rozum, stírají dělicí čáru mezi realitou a výpotky
bolavé, nemocné duše.
„Zasejc mě neposloucháte!“ vyčítavý hlas
mě nutí k soustředění. „Potřebuju pomoct!“ je to
příkaz, ne žádost, natož prosba. „Každej na mě
kašle. I vy!“
„Dovedu si představit, jak je vám těžko,“
skáču jí do řeči a začínám pracovat. „Je až
neuvěřitelné, co všechno jste v životě musela
překonat.“ Pokouším se potlačit nesympatie
k této ženě a projevit upřímný zájem, vřelost
a porozumění. Z jejího obličeje se začíná vytrácet bolestný výraz. Vrásky se stávají mělčími.
Důležitě pokyvuje hlavou a mhouří oči. „To,
co já, by nevydržel nikdo,“ poprvé u ní zaznamenávám cosi podobného vděku. „Každej mě
podezřívá, že si vymejšlím. Kolikrát mě ani
nenechaj domluvit. Jen vy mi věříte.“ Tvrdošíjnou absenci úsměvu nahradila úleva, která
změkčuje její výraz.
Podařilo se. „Uhmm“ terapie zabírá. Na
každého. Stačí vyslechnout a vyjádřit pochopení. I na mě by zabrala. Jenže není terapeut.
Ani po kamarádkách to nemohu chtít, mám
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je zakázané. Neudržované přátelství skomírá
a izolace udělá z přátel obyčejné známé. Těch
jsou plné ulice. Stačilo by mi, kdyby mě někdo
jen vyslechl. Rady nepotřebuji. Vím, co mám
dělat. Jen to nedokážu.
„Ty hodiny vám jdou správně?“ říkám vylekaně, když si všimnu překrytí ručiček a nejsem
schopná si uvědomit, jestli na vrchu je malá, či
velká.
„Chyběj‘ v nich baterie. Snad už nechcete
jít? Já vás nepustím. Ještě jsem vám všechno
neřekla. A taky jsme si nedaly kafíčko,“ paní
Novotná se zvedá od stolu, šourá se k oprýskané
kuchyňské lince a nalévá vodu do konvice.
„Ne, nic mi prosím vás nevařte, mám
hypertenzi.“
„Co?“ zapíná konvici.
„No, že mi káva nedělá dobře.“
„Jeden hrnek vás neporazí. Já totiž, paninko,
umím dobrý kafíčko, já jo, však vám u mě
vždycky chutná.“
Neodporuji. Dokud nevypiji povinný příděl,
nesmím na odchod ani pomyslet. Kávy? Hnědavé žbrundy bez vůně i chuti ve skleničce od
hořčice s několika neumytými kroužky vytvořenými předcházejícími tekutinami.
„Pomůžu vám,“ pokouším se kávovou po
vinnost urychlit.
Odstrkuje mě. Znovu usedám a proti své vůli
sleduji zdlouhavý obřad. Dívám se, jak opatrně
nabírá matnou lžičkou kávu z rezaté dózičky
dávno už bez obrázku, sype na dno sklenice,
točí s ní a kontroluje její množství, pak lžičkou
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zaloví a část odebere. Sklenici zrentgenuje
proti oknu a dosype několik nahrubo namletých zrníček. Její pohyby jsou nesnesitelně
rozvláčné, dělá spoustu nesmyslných úkonů,
které mě popuzují. Hloubí propast mezi námi.
To, co bych měla hotové během chvíle, této
ženské trvá nekonečně dlouho. Komediantka,
dělá to naschvál, chce mě tu zdržet co nejdéle,
za každou cenu zaplátovat svoji samotu. Neví,
co si počít s časem. Ale já mám přece sobotu,
jsem tady jen ze své dobré vůle, ne, z blbosti,
neschopnosti něco odmítnout, hloupé snaživosti,
z naprosto neprofesionálního páchání dobra.
Zase jsem uvízla v pasti. Na pohodu u časopisu
můžu zapomenout. A v mém chlapovi každá
minuta, co jsem pryč, zvětšuje zlost.
Nechce se mi na Novotnou dívat. Je pomačkaná, neupravená, kdo ví, kdy se naposledy
vykoupala. Tragédka, s nikým se nesnese. Na
nikom nenechá niť suchou. I ze světce by dokázala udělat darebáka. O mně vyprávěla zdravotním sestřičkám, že se nechávám hostit drahou
kávou, sama si o ni říkám, jinak bych nepřišla.
A že dokonce sladím třemi plnými lžičkami, jak
by ne, říká, když to jde z cizí kapsy. Ztlumeným
hlasem a rozhlížením se po skrytém posluchači podtrhává důvěrnost sdělení, když mi totéž
vypráví o zdravotních sestřičkách. Je nesnesitelná. Tomu, kdo k ní přijde, si stěžuje na ty,
kteří tam nejsou. Všechny pečovatelky a sestřičky flákají svou práci. Nepovídají si. A kradou.
„Zas mi zmizela další broušená sklenička (talíř,
šálek, mistička, příbor),“ poslouchám téměř
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pokaždé. „Jak odjela ta a ta, odnesla to a to.“
Její vybavení domácnosti před „rozkradením“
by muselo pokrýt potřebu Grandhotelu.
Paní Novotná ještě nedala ani vařit vodu.
Sedá si ke mně a odkašlává. Jako vždycky,
když mi chce říct něco důležitého. „Samota, to
je hrozná věc, stáří a samota jsou za trest. Kór
když se fakani nepovedou.“
„Ano, samota je krutá,“ přikyvuji a neříkám
nahlas, že samota ve dvou je možná ještě horší.
Ostatně mezi námi není až takový rozdíl. Jen
já jsem celý týden v jednom kole, stále mezi
lidmi. Ale – vlastně jsem sama mezi lidmi.
A sama vedle manžela. Jeho křik a nálady nás
definitivně odcizily. Nechodí za ženskýma. Ani
do hospody. Sedí doma. U novin nebo televize.
A užírá se. Když nekřičí, mlčíme. Zhoršilo se
to loni, když náš syn začal studovat v zahraničí.
Velký talent. Dostal se až za moře. Manžel má
spoustu nevyužitého času. Jeho pýcha se střídá
se steskem, produkuje podivnou mutaci chlapského syndromu opuštěného hnízda a já si s tím
musím poradit.
To snad ne! Novotná se vrátila do kuchyňky,
znovu otevřela dózičku a z připravené skleničky
odebrala miligram kávy. Musím vstát. Přecházím
po místnosti. Pět kroků kličkuji mezi stolem,
židlemi a dveřmi. Pět kroků zpět. Víc byt přeplněný zbytečnostmi, kterých se starý, lakomý
člověk nedokáže zbavit, nedovoluje. Nervozita
se mi usazuje za krkem, každým zbytečným
pohybem Novotné mohutní. Dnes je těžší než
jindy, směřuje dolů, ke střevům. Kontrolka
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bliká, jedu na rezervu. Tělo odmítá poslouchat,
žaluje bušením srdce a slabostí. Raději se už
na přípravu kávy nedívám. Stačí, že musím
poslouchat otevírání kovové dózičky a cinkot
lžičky. Pokouším se pro přecházení po lepkavém
koberci najít jinou trasu. Od dveří ke gauči to jsou
čtyři kroky. Nad gaučem visí obraz. Je zvláštní.
Zaujal mě hned první návštěvu. Ale dnes si ho
poprvé pořádně prohlížím. Přestávám vnímat
tu ženu za mými zády, její brblání, cinkání
a bouchání. Z tmavého pozadí obrazu pomalu
vystupuje mladá žena s hlubokým dekoltem. Na
odhaleném, svůdně oblém rameni jí sedí kočka.
Šedá, mourovatá. Zvířecí obličej je podobný obličeji ženy na obrazu. Typicky lidský a typicky
zvířecí obličej – a přesto téměř stejný. Pokouším se k němu dostat ještě blíž. Zaostřují se mi
drobné trhlinky v nánosu barvy. Poodstupuji ke
dveřím. Nervozitu střídá jiný pocit – stísněnost.
Ten obraz mě přitahuje a zároveň odpuzuje.
Dvě tváře na něm jsou mi povědomé.
„Líbí?“ slyším těsně za sebou a na krku
cítím vlhký, páchnoucí dech. Poodstupuji.
Krčím rameny. „Je zvláštní.“
Novotná se tváří tajuplně. „To říká každej,
kdo ho viděl. Pojďte na to kafíčko.“
Sedíme u rozvrzaného stolku. Rychle usrkávám. Spěchám zbytečně, beztak mě ještě čeká
etuda s oslazením. Když se mi konečně podařilo
pozřít víc než půl sklenice odporného nápoje,
Novotná se rozpomíná na cukr. Šouravě odchází k sekretáři, pak ke špajzce, znovu k sekretáři,
ke stolku, potom pro papír k zachycení zrnek
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odpadlých při přesypávání z natrženého pytlíku.
Další utracený čas. Pro urychlení sladím a dopíjím. Ve sklenici zůstává několik milimetrů lógru
a v ústech kovová pachuť.
„Tak paní Novotná, děkuji, už musím jít,“
vstávám a podvědomě ji pohladím po paži.
Tu hloupou důvěrnost si uvědomuji hned, jak
mi do dlaně skočilo nepříjemné svědění. Začíná
mě pohlcovat touha po tichu, zavřených očích,
horké vodě.
„Ne! Nemůžete jít! Co kdyby přišel!?“
„Zařídím vám výměnu zámku. A taky mě
napadlo, že bych vám mohla domluvit návštěvu
lékaře. Stěžujete si, že se vám špatně spí, předepsal by vám léky, cítila byste se mnohem lépe.“
„Budu to platit, co? Furt něco. Nejlepší by
bylo, kdyby ten chlap věděl, že tu nejsem sama.
Pak by sem nelezl. A nic by to nestálo.“
Mlčky se obouvám.
„Nikam!“ chytá mě za kabát a táhne zpět ke
křesílku. Musím se znovu posadit. Zase mám
vztek. Na sebe, i na ten její spokojený výraz, že
je po jejím. Posouvá si svoje křesílko přede mě
a pohodlně usedá. Její nahrbenost a strnulost,
se kterou mě vítala, přešla na mě. Zase nade
mnou zvítězila. Urvala další kus mého času.
Sedím a civím. Oknem pronikají sklopené sluneční paprsky a dopadají na tvář vyzařující letité
křivdy. Proti své vůli se na ni dívám. Její výraz
se náhle začíná měnit. Jakoby její oči poodstoupily ke spánkům a zorničky se zúžily. Krepové,
šedavé vlasy se načechraly a zdůraznily pěšinku uprostřed hlavy. Připomínají srst mourka.
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Kovové sucho v ústech mi brání polknout.
Zírám na obraz. „Jste to vy?“
„Možná ano, možná ne,“ říká mnohoslibně,
přehazuje nemocnou nohu přes druhou a zaklání
hlavu dozadu. Ten koketní pohyb je pohybem
mladé, sebevědomé, atraktivní ženy. Zimní mrak
odkousnul konce slunečních paprsků. Místností
se rozlévá vlezlé šero.
„Když tady zůstanete a přespíte, budu vám
o tom obrazu vyprávět,“ její hlas je vemlouvaný. Úsměv, první, který jsem u ní zahlédla,
není příjemný. Je zákeřný. Falešný. Smyslný.
Můj pohled utíká z jejího obličeje. Do cesty
úniku se mi staví místo pod jejím krkem. Vidím
rozepnuté knoflíčky ošuntělé, květované halenky, která odhaluje kus ramene. Tisíce vrásek
a prohlubniček se začínají rozpíjet. Pak splývat
do celku. Tvořit dekolt. Svůdný dekolt. Hladký,
jako na obrazu. Moje pozornost kmitá mezi
mládnoucí ženou s kočičím výrazem přede
mnou a tou na obrazu. Slyším táhlé, vzdálené
zamňoukání. Blázním. Už blázním jako ona!
Mnu si obličej. Zajíždím si prsty do vlasů, svírám je a tahám. Musím se uklidnit.
„Tak co, zůstanete?“ už je to zase paní
Novotná.
„To absolutně nepřichází v úvahu,“ nesnažím
se o přívětivé jednání. Vstávám.
„Je to vaše povinnost!“ hledí na mě vyzývavě.
Stojí přede mnou s bojovným nakročením. Ještě
zalomit ruce a zaháknout si prsty o pásek.
Jsem vyčerpaná. Nervozitu mám už v každé
buňce těla. Svírá útroby. Masíruje žaludek.
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Všechno se se mnou houpe. Je mi na zvracení. Pohazuji hlavou a s vypětím sil se snažím
promluvit nahlas: „Mám ještě další povinnosti.
A také sobotu. A manžela. Čeká na mě.“ Zaznamenávám nový výraz v obličeji té proměnlivé
ženské. Najednou je z ní zaskočená žena, která
si až teď všimla nechtěného defektu na svém
oblečení. S výrazem doposud nedotčené dívky
stydlivě zapíná knoflíčky halenky. Vytrácející
se dívčí výraz nahrazuje ublíženost. Splétá prsty
se žlutými, kroutícími se nehty. Její ramena
a ňadra těžknou. „Prosím, nespěchejte, bojím se
tu sama.“
Snažím se zastavit nečekaný nápor soucitu.
Zase mě dostala. „Víte co? Hned v pondělí
zařídím toho doktora. A teď alespoň napíšeme
novou jmenovku na dveře. K vašemu jménu
připíšeme ještě jedno. Aby si ten chlap myslel, že tu nebydlíte sama. Pak se bude bát a už
nepřijde.“
Paní Novotná ožila. „Ale radši nějaký ženský jméno. Co by si o mě lidi pomysleli?“
„Ano, samozřejmě, co třeba Procházková?“
„Ne, to byla jedna moje sousedka. Hrozně
protivná ženská.“ Sundávám kabát a odevzdaně ho přehazuji přes gauč. Vymýšlíme vhodné
jméno. Sháníme papír, píšící propisovačku,
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nůžky. Podvečer končí. Vyměňujeme jmenovku na zvonku. A na schránce. I za plexisklem
u venkovního vchodu.
Konečně jsem propuštěna. Nespěchám. Teď už
to je stejně jedno. Ale nejspíš by bylo, i kdybych
se vrátila za slíbenou chvilku. Na panelákové
chodbě se opírám o zábradlí a nahlas vydechuji. Upravuji si kabát. Musím sejít pět pater.
Odpočítávám schod po schodu. Mezipatro.
Další schody. Výtahem nejezdím, mám z něj
fobii. Slabost mě nutí přidržovat se zábradlí.
Přízemí. Natahuji se po klice venkovních dveří.
Je zamčeno. Vztekle lomcuji klikou. Představa návratu do bytu paní Novotné pro klíče je
nesnesitelná. Ruka mi padá s kliky a visí dolů.
Kontrolka zhasla, zbytek energie byl spotřebován. Opírám si čelo o skleněné dveře. Potřebuji
brečet, ale už ani na to nemám sílu.
Najednou za sebou vnímám pohyb. Pomalu
se otáčím. U výtahu stojí mohutný muž. Má vy
holenou hlavu. Jeho ruka se dotýká pětky na
tlačítku k přivolání výtahu. Na jeho prstech se
něco modrá. Nějaké obrázky. Něco jako vytetovaná písmenka? A pod nimi křížky.
Lomcuji klikou. Výtah s pohupem dosedá.
Potetovanej se blíží ke mně. Slyším škemravý,
úzkostí ztenčený hlas. Asi je můj. „Nejde to.“
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Přetiskujeme...
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Řetěz povídek Ivy Tajovské
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Každý člověk, i ten nejméně nápadný, si v sobě
nese nějaký životní příběh, někdy velmi dramatický. Nejsme schopni vnímat všechny jejich
osudy – ani nechceme, protože bychom se stali
jejich účastníky. Spisovatelé typu Ivy Tajovské
nám umožní přiblížit se jim alespoň v literární
formě. Životy lidí, kteří nejsou nijak zvlášť
zajímaví, byly zatím tématem všech prozaických děl této pardubické spisovatelky – její
prvotiny Jepičí hvězdy (2006), románu Matky
matek (2007) i následující knihy Pavučiny touhy
(2009). Ani sbírka povídek Jarmark obnažených
duší není výjimkou.
Přestože je Jarmark obnažených duší souborem povídek, působí kniha velmi kompaktním
dojmem, do celku jsou jednotlivé části svázány
ne sice originálním, ale dokonale funkčním
způsobem. Hrdinové si svá vyprávění předávají jako štafetový kolík. Poslední věta (věty)
předchozí povídky je zároveň první větou
(větami) té následující. Nejde ale jen o pouhé
sdílení vět, mezi jednotlivými hrdiny dochází
ke skutečné interakci a čtenář má možnost konfrontovat subjektivní vnímání jednoho hrdiny
s vnímáním druhého. Při pečlivějším čtení

zjistíme, že struktura řetězce vyprávění není tak
homogenní, jak se na první pohled zdá, ale že
tvoří šest dvojic s užší vazbou. Třináctá zůstává
osamocená.
Spojovacím prvkem dvojic jsou vždy vztahy.
Vztah doktora a důchodce Kadlece jako vyděrače a vydíraného (Výjimečný a Pan Strach).
Tyto dva muže ale spojuje ještě jedna povahová
vlastnost – touha mít se o trochu lépe na úkor
druhých. Jsou to muži neváhající intrikovat
nebo udávat. Dramatický a plný napětí může
být i vztah mezi matkou a její adoptivní dcerou.
Problémy vycházejí z naprostého nesouladu
jejich představ o životě. Matka, v jejímž životě
hrají hlavní úlohu řád a víra, nikdy nemůže
pochopit živelnost a především živočišnost své
adoptivní dcery (Nezdárná a Fuchtle lakomá).
Citové vydírání bývalé manželky, které negativně působí zejména na dítě – vnučku Leničku, je
námětem další dvojice povídek (Falešná bába
a Kukla). Svět malé Leničky je vykreslen velmi
přesvědčivě, bez zbytečného patosu, ke kterému
by mohl námět svádět. I mezi stařenou a sociální pracovnicí může existovat vztah (Samota
a Profesionálka). Osamocená stará žena, žijící
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velkou část dne v zajetí svých představ, zoufale
hledá společnost kohokoliv, kdo by byl ochotný
s ní strávit chvíli času. Potřeba ukojit tuto touhu
je bezohledná a sociální pracovnice s nedos-
tatečnou asertivitou jí podléhá. Hladový ženský
a Předražené štěstí přibližuje vztah podvodníka
a ženy, jejíž důvěřivosti zneužívá. Sbírka povídek je zakončena dvojicí Pacientka a Zombík.
Jestliže předchozí povídky celkově působily
depresivně a bezvýchodně, pojednávaly o li
dech, kteří jsou v neřešitelné životní situaci,
poslední příběhy přinášejí jakési uvolnění.
Hrdinové těchto povídek, přestože jsou na konci
své životní dráhy, zažívají alespoň krátký pocit
štěstí. Povídka Dům zneuctěného stáří, která
– jak jsem již předeslal – nemá svůj pár, ukrývá
ten druhý pohled sama v sobě. Příběh doktorky,
která protestuje proti výstavbě pečovatelského
domu v blízkosti svého, obsahuje kromě jejího
subjektivního pohledu i kritiku veřejnosti, pro
kterou je takový postoj nepochopitelný, protože
oni sami nejsou stavbou dotčeni.
Vztahy mezi jednotlivými protagonisty příběhů nejsou jediným tématem, které v povídkách
najdeme. Každá z postav má svůj život, své
problémy. Některé z postav jsou vykresleny
velmi pečlivě a i přes úspornost povídek přesvědčivě. Adoptivní dcera Vlasta z povídky
Fuchtle lakomá je prototypem ženy, která si
nedokáže uspořádat svůj život. Navíc ji přita
huje autoritativní typ mužů: „Je to krásnej
chlap. Mužskej se vším všudy. Umí si bouchnout
do stolu a zjednat pořádek. Má široký ramena
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a chlupatý prsa, vždycky když je nahej, musím
zabořit prsty do těch hustejch, kudrnatejch
chlupů a zatahat.“ (Tajovská,I. Jarmark obna
žených duší. Praha: Eroika, 2010, str. 63–64.)
Ovšem Vlastin druh Toník si neumí bouchnout jen do stolu, ale rád si bouchne i do své
těhotné družky. Iva Tajovská se nesnaží Vlastu prezentovat jako ženu, která měla smůlu
a trpí s mužem, který ji týrá. Vnímá problém
komplexněji, vidí, že chyba se stala někde
jinde a leží hluboko ve Vlastině duši. Podobně
submisivní je i sociální pracovnice z povídky
Profesionálka, která podléhá svému nekompromisnímu otci a v manželství to také nemá
jednoduché. Iva Tajovská takové typy žen
dokonale zná a umí je i věrohodně začlenit do
svých textů. Hůř je na tom se znalostí mužské
psychiky. Mužské postavy v hlavních rolích
nepůsobí tak samozřejmě jako ženské, autorka
je úspěšnější, pokud je popisuje z vnějšku tak,
jak je má odpozorované.
Sbírka Ivy Tajovské představuje soubor
pečlivě napsaných povídek s citlivým pohledem do lidských duší. Tuctoví lidé s běžnými
problémy jsou čtenáři blízcí a známí. Autorka
pro svá témata nesahá k představám a fantaziím, inklinuje však spíše k ženskému pohledu.
Muži v jejích prózách vycházejí spíše negativně
jako autoritativní a bezohlední. Věřím, že Iva
Tajovská nechtěla vyjádřit přesvědčení, že jde
o běžný typ mužů, ale spíše to, že podobní muži
se často vyskytují poblíž žen, jako jsou hrdinky
autorčiných povídek.
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Milan Dušek

Konfrontace osudů
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Už tři předcházející knihy spisovatelky Ivy
Tajovské (Jepičí hvězdy, Eroika 2006 – Matky
matek, Eroika 2007 – Pavučiny touhy, Eroika
2009) jsou svědectvím doslova raketového
nástupu a nesporně čtenáře přesvědčily, že do
české literatury vstupuje autorka, která má co
říci a hlavně, to umí vyslovit. Je třeba připomenout i scénář, podle něhož byl natočen televizní
film Archiv, který už ČT vysílala.
V další knize Jarmark obnažených duší
(Eroika, 2010) Iva Tajovská přichází s třinácti
povídkami, které na sebe navazují prostřednictvím postavy zmíněné v závěru předcházející
povídky. Od první s názvem Výjimečný, kde
obnažuje své bolavé nitro lékař neúspěšný ve
výběrovém řízení na primáře, obviňující z toho
kdekoho, protože on je přece výjimečný, až po
poslední povídku Zombík, která by se dala
zjednodušeně charakterizovat slovy: Láska
kvete v každém věku, nám autorka představuje
rozličné typy lidí, prostřednictvím jichž samotných se zajímá o jejich osudy, a často až téměř
nelítostně odkrývá veškeré stránky složitých

a evidentně rozporuplných povah, přestože
se na první pohled jeví docela všedně. Možná
se mýlím, když napíši, že leckde postrádám
podstatně více porozumění k jednání jejích
postav, ale tenhle můj pocit nejspíše vyplývá
z toho, že je autorka prostě staví do situací, kdy
se otevírají, kdy padá dosavadní maska a vypluje na povrch skutečné nitro.
Podle mne autorka ve svých povídkách vy
datně poskočila v jakémsi pitvání lidských duší
většího počtu jedinců současně, plocha povídky
zaměřená na jedinou postavu jí k tomu poskytla
dostatek prostoru, jenž neměla v předcházejících
dvou románech, s ohledem na posun děje.
Faktem je, že po přečtení její nové povídkové
knihy ani na okamžik nepochybujeme, že po
stavy, o kterých Iva Tajovská píše, nepocházejí
z rodu vyfantazírovaných lidiček, tak hluboký
ponor se prostě nedá vyfabulovat. Ledacos
z přečteného nás přinejmenším znepokojí, přinutí nás přemýšlet, nejspíš většinou dojdeme
k závěru, že autorka nás nesměruje k hledání
pouze té pověstné jehly v kupce sena.

E l ipsa

L i t e r á rn í f órum
SVčS

Přicházení

strana

52

čísl o

5

E l ipsa

L i t e r á rn í f órum
SVčS

čísl o

5

Monika Hojná

Díky čemu vím, že jsem
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Kozí vršky, tak jsi mi je představil. Údolí skrývá
mlha a, když se rozpustí, zaleskne se barevná
tráva, vysoká a divoká. Válí se v ní tu a tam krávy,
ovce… nebo kozy.
Našel sis v horách úrodné místečko a rozhodl
ses odtud dobýt svět.
Na dvoře je momentálně klid. Jen slepice
nakračují, jakoby je píchalo do hnátů, a tu
a tam klovají do země. Najednou se ženou pryč.
Jeden zbloudilý turista žádá o prohlídku farmy.
Zhodnotíš situaci – a posíláš místo sebe mě.
– Já tam dnes nedolezu, není mi dobře.
Vymlouváš se a mizíš v kuchyni, abys potvrdil svá slova činem. Chápu se úkolu a vyvádím
turistu do polí. Ty zatím vypínáš varnou konvici, čaj by sis vařil, jen kdybychom se nemínili
odporoučet. Raději zalovíš v lednici, měl by tam
být kousek koňského salámu, pokud ho nesnědl
některý z nadšenců, kteří ti přijíždějí pomáhat
a obzvlášť o prázdninách jich máš plný dům.
V zemědělských plodinách se nevyznám.
Pole vezmu zkrátka a vedu toho tvora z civilizace

ke zvířatům. Ta budou mluvit za mě. Stejně si
návštěvník přijel hlavně pro atmosféru. Ťapká v teniskách po prašném dvoře a vyhýbá se
bobkům.
– A co vy tady vlastně děláte? Jste tu
zaměstnaná?
Co já tady vlastně dělám? Můžu odpovědět
desatero způsoby a ani jeden nebude výstižný.
Po prohlídce chléva, polí, luk a rybníka, kde
turista drobí do vody housku, jako by tím chtěl
projevit svou přízeň celému hospodářství, se
vracíme. Pán se mě dotazuje na zvláštnosti
chovu koz, zaujaly ho. Uznávám, umějí se na
člověka podívat docela koketně.
– Máš na hlavě pírko! vesele voláš. Jestli ti
něco bylo, už ti nic není. Nebo jen předstíráš, že
jsi v pohodě? Rozšafně hledíš turistovi do tváře, jako bys mu naznačoval, že se nemá nechat
pobízet a má spustit chválu. Jakmile však chvála
začne prýštit z turistových úst, máchneš rukou
na znamení, že ti to není příjemné.
Podává mi ruku na rozloučenou.
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– Tak ať vám rostou kozy!
Mám chuť vyprsknout. Pán se zarazil, ale
nechal svou větu doznít. Odchází a ty se tváříš,
jako bys nic neslyšel. Je ti trapné rozebírat tak
delikátní věci.
– Namasíruješ mi záda?
Odcházíme do tvého pokojíku. Odhazuješ
oblečení, které jsi možná včera, možná před
týdnem navršil na židli, a polohuješ se. To
znamená, že se rozložíš rukama a hrudníkem
na opěradlo a záda si necháš neuměle potírat,
otlačovat, dusat a naklepávat. Snažím se, aby
byla masáž účinná, ale mám trochu obavy, abych
tě neporouchala. Hlavně tam nad lopatkami,
kde máš páteř ztuhlou.
Nemluvíme. Komunikujeme jen tím dotykem. Prý se k sobě nehodíme, pronesl jsi před
časem. Že to usoudila Irenka. Nenosím holínky
a pracuju ve městě. A že se taky strojím podle
módy. Co ty máš dobrých rádkyň! Hodně o nás
přemýšlíš. Nutí to myslet i mě. Chci totiž
vymyslet něco, čím tě uklidním, čím ti potvrdím, že se cítím dobře, že je vše v pořádku.
Jako v tvých prvních snových představách.
A pak se do svých myšlenek jen zamotávám.
Nelži mně ani sobě, říkáš. Jakoby lež byla jednou z tváří pravdy.
Na dveře ťuká Janinka.
– Neruším?
– Já přijdu! voláš trochu nevrle.
Janinka organizuje partu kluků a holek, kteří
se přijeli vydovádět… a v rámci toho i trochu
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pomáhat. Když se budou osmdesát procent času
bavit a dvacet procent pracovat, pořád ještě
jsou užiteční, říkáváš.
– Mám ji rád! zvoláš najednou rozverným
hlasem. Jako bys chtěl napravit svou projevenou nevrlost. Ona už to sice neslyší, ale ještě
jsem tu já. Potřebuješ někomu sdělit, že máš
obrovskou náruč, velikánské srdce, že chceš mít
všechny rád, aby oni měli rádi tebe. Musím se
snažit, aby mě měli rádi, aby totiž tu práci dělali
pro mě. Protože jinak ji odfláknou, vysvětloval
jsi mi před časem.
Která holka, svobodná a nezávislá, se vydá
strávit své volno zemědělskou prací, za kterou
nedostane nic jiného než tvoji přítomnost,
vtípky, hovory, smích, zpěv, který se při patetických hrdinských písních mění v divý rykot?
Fanynek zemědělství je v republice určitě méně
než kolik jich prochází místní farmou. Popřely
by ti do očí, že je samotná zemědělská práce
až tolik nefascinuje. Ale ty bys nikdy nežádal,
aby se ti svěřily. Jen když to některá přežene se
svou náklonností, pakuješ ji pryč. Jen ne, aby ti
někdo naklepával polštář a pral ponožky. Jen ne
psí pohledy a shrbená záda. Až přijede královna,
podáš jí rámě a budeš její.
– Jakpak mi řídnou vlasy? ptáš se s obavou.
Budu si muset hlavu zase namazat, abych se
nespálil, poznamenáš věcně. Usmívám se, ale
ty to nevidíš. Zabořím nos do tvých tuhých
vlasů, prohrabu se ke kůži, kde je porost řidší,
a dám ti pusu.
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– Karlí! zakvílíš. Význam toho zvuku víš
nejlíp sám. Já se můžu jen dohadovat, jaké city
se v tobě rozbouřily.
– Tak, už musím běžet.
Hodíš na sebe košili, natáhneš kšandy a rázně
vycházíš ze dveří. Na dvoře čeká zapřažený kůň.
Jede se pro seno.
Večer. Sedíš u počítače. Odpovídáš na maily,
ale ne na všechny. Vybíráš jen ty, které jsou
podle tebe důležité. Občas některý přečteš
nahlas, abych si zapamatovala, jaký obsahoval
úkol, a vymažeš ho.
Volá maminka.
– Ano, ano, vzal, to víš, že jsem si je vzal,
matinko… Přijeď, ale jídlo tu máme, fakt…
– Ona je tak hodná, dodáš na její omluvu, že
kontroluje i v sobotu večer, jestli sis vzal léky.
– Jako ty.
Chtěla bych se tě dotýkat, ale kdybych se
ti přitiskla na záda, četla bych ti přes rameno
poštu, a to je neslušné. V polínkách u kamen
se hrabe Bubáček. Očichá, zkontroluje a vyskočí k tobě na stůl. Registruješ ho s rozzářeným
obličejem, Bubáček si proto troufá dál. Čumáček, tlapky, celé své kočičí tělo pouští na špacír
po klávesnici.
– Tak to ne, Bubáčku. Zvedáš ho něžně
a boříš do jeho kožichu tvář. Pak ho pomuchláš
na klíně, rozhodně po něm přejíždíš pevnou
rukou.
Venku se rozsvítila světla přijíždějícího auta.
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– Áááá, přítel Borek! zvoláš. – Ty lidi nemaj
kousek soudnosti, takhle večer… brumláš, ale
už se řítíš na zápraží.
Borek je člověk, se kterým se mluví jen
o traktorech, daních, kravách… nechám si uvařit
čaj a poslouchám, ale pak vycouvám. Mířím
do koupelny. Je obsazená. Z deseti brigádníků
tam může být třetí, čtvrtý… Poteče mi studená
voda. Na zemi budu capkat v kaluži našplíchané
vody. To mě nešokuje. Osprchuju se ráno.
V pokojíku přehazuju tvoje oděvy, které se
před masáží vršily na židli, z matrací do kouta. Netroufla bych si je vytřídit do špinavého
prádla, tvojí garderobou se nezabývám. Ošidila
bych se o něco tvého, co je originální právě díky
tomu, že se do toho nepletu. Tvoje kouřem na
čichlé kabáty, flekaté kalhoty, zpocené košile…
to jsi taky ty.
Pozdě v noci procitám. Jsi mokrý, protože se
po sprchování nesušíš. Líbáš mě a máčíš svými
namočenými fousy. Jsi něžný a dychtivý. Vnímám tě v polospánku.
– Miláčku, zašeptám a obejmu tvoje mohutné
tělo. Nechci tě pustit, zůstaneš takto uvězněn, už
se nehýbej, pojď spát.
Naše těla zaklesnou do sebe. Jsem přitisklá k tvým zádům, moje ruce svíráš na prsou.
Cítím, jak se tvoje tělo tetelí. Jsi v bezpečí. Jen
v hluboké noci, v naprosté tmě, beze svědků, si
dovolíš projevit, že nejsi ten borec, který všechny
počastuje přízní, všechny ochrání, všem dodá
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jistotu a sám nic nepotřebuje. Dovolíš si projevit, že to, co se snažíš dávat, taky potřebuješ
přijímat. Já tě chráním, ale neboj, nevím o tom,
neuvědomuju si to. Já tě mám prostě ráda.
A průvodní projevy lásky fungují samy od sebe.
– Už odjíždíš? proneseš teskně. – Aspoň že
mi po tobě zůstane teplý důlek.
Na postel jsi hodil peřinu – ustlal jsi.
– Však se zase brzy uvidíme, chlácholím tě
hloupě. To nejsou slova, která chceš slyšet.
Jedu domů. Za Majkou. Petr ji přiveze
v jedenáct.
Moji malou Majku jsi poznal zároveň se
mnou. Prý jsi najednou věděl, že chceš být
s námi. Pro nás tehdy neznámý strejc, kterému
jsme půjčily korunu, když se mu nedostávala
při placení jahodové zmrzliny. Jak ses ošíval,
když jsme ti ji nabídly! Ale nakonec jsi ji přijal.
Zmrzlina zvítězila.
Přibližování k dítěti ses bál. Sužoval tě
strach, že tě Majka odmítne.
– Když mě odmítne, nepůjde to, tvrdil jsi.
Rozhodování, o kterém Majka neměla tušení. Zpočátku s tebou moc nemluvila. Vyslechla
pohádky o skřítcích, pomohla ti narovnat polínka, ale odbíhala za mnou. Tvářil ses nešťastně.
Vždyť na tvoje vyprávění a srandy se všichni
chytí. Proč ne Majka?
Chytila se na něco jiného. Když jsi jí šel
popřát dobrou noc, vzala tě za ruku a dlouho ji
držela.– Jsi hodný bubák. Oči jsi měl ještě ma
linko vlhké, když jsi přišel za mnou. – Usnula,
řekl jsi spokojeně.
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Přinesl jsi mi do práce polívku. Vařil jsi pro
brigádníky, ale myslel i na mě s Majkou. Lovíš
z batohu zavařovačku s mastnou tekutinou.
Slepičí. Ale zdržet se nemůžeš. Spěcháš.
– Tak děkuju, přitisknu se k tobě na
rozloučenou.
Ve dveřích se ještě zastavíš. – Pojedeme zase
někam? Na výlet?
Jet na výlet znamená obnovovat skrytou
vášeň. A pak z ní žít. Stalo se nám to tak, když
jsme se spolu vydali poprvé.
Na místo setkání jsem přijela pozdě. Ťukal
sis na hodinky a smál se, ale výčitku jsi myslel
vážně. Tvůj čas je rozpočítán na úkoly, když
čekáš, neděláš nic a nervózníš.
Ale už jsem tu, skončila marnost chvíle.
Honí se mraky, možná bude pršet. Neseš batoh,
do kterého ti nakládám láhev s vodou. – Budeme
se střídat, říkám. Nenamítáš, ale batoh ze zad
nesundáš. Našel jsi maliny. Trháš je do dlaně
a pak mi je podáváš. – Jen si dejte, určitě jsou
sladké!
– Tak si berte přece taky!
– Jo, a co když jsou otrávené? proneseš
a čekáš, než je z dlaně všechny vysbírám.
– Poslední pro vás, natahuju ruku k tvým
fousům. Fousy se zahýbou, jak se směješ, a pak
se v nich objeví skulinka. Šup! Přijímání na lesní
cestě. Slunce deroucí se mezi mraky zahaluje
stromy do svatozáře.
– Já jsem nevěřící pes, konstatuješ. – Ale
nikomu víru neberu. Jsou věci, které neznáme,
nevysvětlíme.
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Podél cesty bublá potok. Láká mě. – Pojďme vodou, navrhuji a sundávám sandály. Máš
složitější přípravu – rozvázat tkaničky, svázat
boty a přehodit je přes rameno, nacpat do nich
ponožky. Já už jsem ve vodě. Je ledová, chce
se mi křičet nadšením. Mrazivá voda tě na chvíli
zarazí, ale pak se suneš za mnou. Klademe nohy
opatrně, abychom neuklouzli na porostlých
kamenech. Dno se krásně leskne. – Budeme
hledat zlato! Lovím na dně a vytahuju úlovek.
Malý mokrem a kousky slídy lesknoucí se ka
mínek. Podávám ti ho. Přijímáš ho a strkáš si
ho do kapsy. Tím jsi mě poctil. Netušila jsem,
jaký má ten šutřík pro tebe cenu.
Blížíme se k vesnici.
– Tady už si vezmeme boty, lidi můžou do
vody házet odpadky, pořezaný nohy za to ris
kování nestojí.
Dobrá, podvoluji se, dobrodružství končí. Hřeju si nohy na velkých rozpálených kamenech.
– Tady by mohly být zmije, varuješ.
To mě vůbec nenapadlo.
– Vyhovuje vám to vykání? ptám se opatrně.
– Ne, vůbec ne, vyhrkneš, jako bys na tuto
větu čekal celý výlet.
O čtrnáct dní později tvoji otázku po výletu
opakuji sama. Pojedeme někam v létě?
Jak nevhodně se ptám mi dojde z tvého
výrazu. Nevíš, jestli tě provokuju, nebo jsem
tak hloupá. V létě je na farmě nejvíc práce.
Nemůžeš všechno svěřit brigádníkům a odjet.
Zvířata bys mohl hledat až v Polsku, obilí by se
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zatím vysypalo z klasů, rybníku by se protrhla
hráz…
– Ale na víkend bychom mohli, zkouším tě.
Přikyvuješ.
– Za týden?
– Zařídím si to, řekneš, ale ani se na mě
nepodíváš. Asi se ti nikam nechce.
Sbalila jsem věci a nachystala Majku. Nejedeš. Majka si pustila pohádku. Na farmě nikdo
nebere telefon. Mobil dlouho zvoní. Konečně
ho zvedáš. – Haló! voláš rozjařeně. Zarazím se.
– Kde jsi?
– Na poli, sbíráme z brambor mandelinky.
Představ si, strašně se nám tu namnožily.
– A co ten výlet?
– No vidíš, že nemůžu! Hlas ladíš do prosebného tónu. Prostě, buď chápající a tolerantní.
Tak si to mám vyložit.
– Proč jsi aspoň nezavolal? Vždyť tu na tebe
čekáme…
Ticho.
Radši nic nevysvětluj. Nemůžeš dopustit,
aby ti mandelinky sežraly brambory.
Většinou jsem schopná sníst nadprůměrný
obsah talíře, ale teď už opravdu nemůžu.
– Ukaž, žádné šerádání! nahrneš si hranolky do svého talíře a libuješ si, jako bys sebral
protivníkovi prapor. Lidem od sousedního stolu
to neuniklo. Od vidění se známe. Město není
zase tak velké, abychom se nepotkávali v poledních přestávkách na obědě. Dva chlapi se culí
významně. Začínám chápat, že tebe znají lépe
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než od vidění. To je spiklenectví, kterému rozumíte jen vy.
– Mám zakázáno mastit, solit a vajíčka. Tak
jsem posnídal topinky s vajíčkem. Ale potřel
jsem je pořádně česnekem, takže byly zdravé,
vyprávíš a tváříš se lišácky. Mneš si přitom fousy,
jako bys v nich ještě hledal zbytky vajíček.
Dlouho jsi svoje problémy tajil. Ale pak
jsme se chystali do divadla.
Obtáčel sis kolem krku hladkou bílou šálu.
– Tu jsem našel, chlubil ses. Já se zrovna
soukala do sukně, když ses zarazil. Nechápala
jsem, co tě překvapilo. Pohlédla jsem k tobě
a ty ses držel za hrudník.
– Co je? Zeptala jsem se co možná klidně,
i když jsi mě vyděsil.
– To nic, to přejde. Vždycky musím zůstat
chvíli v klidu a zase se to srovná.
– Někdy je mi opravdu špatně, ztišíš hlas.
– Měl bych se sebou něco dělat.
Mrazí mě. Přiznáváš věci, které jindy vehementně popíráš. Je to s Tebou opravdu tak zlé?
– Děsím se tvého pohledu zdravotní sestry,
poznamenáváš a odháníš mě od sebe.
– Pochop mě, jsem jako zvířátko, taky si
blíže rány o samotě. Až budu v pořádku, přijdu.
Teď tě nechci obtěžovat.
O týden později tě nacházím uprostřed lánů
obilí, sekáš je ručně, protože potřebuješ kvalitní
slámu.
– Tohle tvému srdci nevadí? divím se.
– Já můžu všechno, odfrkneš a otočíš se zády,
abych ti neviděla do obličeje. Abych ti asi
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nesáhla na nos. Nejspíš by byl měkký. V dětství
mi mamka zkoušela nos, když tušila, že nemluvím
pravdu. Co jsem se nahádala, že ho mám tvrdý!
Jukla na mě usměvavá tvář Daniela. Prochází
všechny kouty a fotí. Zátiší v kůlnách, kytky…
Pojď se mi sem postavit! volá na mě. Stoupám
si pod jabloň.
– To bude dost fádní fotka. Neměla bych si
vylézt aspoň na strom? ptám se.
– A bude mě na tom stromě vůbec vidět?
Hulákám z výšky. Počkej, já sklouznu trochu
níž, hlavou dolů, to bude efektní, ne?
– Efektní možná, ale taky můžeš efektně
spadnout, to po tobě nežádám, zmírňuje Dan
mé nadšení. Fotíme pak ještě na historickém
žacím stroji, v brázdě mezi bramborami, u rybníka. Baví mě to, i ten fakt, že zrovna já dělám
modelku. Baví mě Danielův zájem. Doufám,
že se ty fotky povedou. Že mi Dan některou dá.
Že ji budu moci věnovat tobě. Vůbec netuším,
že jsi nás pozoroval, když jsem si lehala do pole
a Dan nade mnou poskakoval s foťákem.
– Pojď, něco ti ukážu, táhneš mě do sklepa.
Zavřeš a v šeru mě objímáš. –Všude je tolik
lidí, dodáváš omluvně. Ještě jednu, druhou,
třetí pusu, ještě nabereš do dlaní křivky mého
vychrtlého těla, ještě jedno přitisknutí a leť,
sýkorko, na čerstvý vzduch. Porovnej si peříčka,
ať neděláš ostudu!
A ten Daniel ať tě nechá na pokoji, houkneš
za mnou.
Západ slunce v polích je úžasný zážitek.
Vystupuji na kopec nad farmou. U potoka se honí
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nějaká zvěř. Nedá mi to a lovím brýle. Osedlaný kůň. A kolem pobíhá někdo další. To divadlo
mě zajímá. Jdu blíž. Vstupuji do scény, kdy řádíš na koni a … Daniel fotí! Jsi celý zmáchaný

čísl o

5

a frkáš hlasitěji než sám kůň. Nic jiného kolem
Tebe neexistuje. Ani já neexistuju.
Existuju vůbec? Myslím, že přece jen ano.
Miluju západy slunce.

