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cestou…

Chýlí se konec roku. Tak jako každoročně 
i letos běžím spolu s ostatními autory maraton, 
samozřejmě umělecký. Je to dobrá a záslužná 
věc, přijdete mezi lidi a oni si poslechnou, jak 
vám tluče srdce. A také co nového jste vytvořili. 
Předstoupit před publikum ovšem vyžaduje kus 
odvahy a ždibek exhibice.

Je jistě žádoucí, aby maraton měl své příz-
nivce. Povzbuzují a většinou vám i zatleskají, 
abyste vydrželi. Někdy dojde i na honorář, 
jehož výše… Pochopte, také oni musí vydržet. 
Horší je, pokud fanoušci zapomenout přijít. 

Nemám teď na mysli okamžik, když člověk 
hraje málem přesilovku, ale spíš situaci, kdy si 
autor pět minut před zahájením říká – objeví 
se ještě někdo, kdo si mě chce poslechnout? 
Nebojte se, objeví. Tyhle dramatické momenty 
mají velký potenciál, člověka obvykle někam 
posunou.

Někdy do nebíčka, jindy do peklíčka, myslím 
autorského. Ale většinou blíž k posluchači, ke 
čtenáři, k divákovi. 

A nebo někam jinam, kdo ví.

   Lubomír Macháček
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Tomáš Jireček

Cizí ruce

Dnes ráno
jsem se málem zlomil
O hrany Tvých slov

Stalo se
Že dnes se pálí 
Čarodějnice
Děvenko prokletá
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Cizí ruce
Cizí oči, ústa, vlasy, slova

Jsi s někým jiným
Objímám si kolena

Pojď
Zvu tě na tichou hudbu noci
Na výstavu obrysů tajemných
Na tanec pod tenkou klenbou
I na zmačkaném pijáku kaluží
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Hluboký vztah

Až se jednou budu topit
V hloubce Tvých myšlenek
V hloubce Tvých citů
V hloubce Tvých očí
V hloubce Tvého dekoltu
I v hloubce Tvého klínu

Bude to pak poněkud
Hluboký vztah

Ohmatávám 
Mrtvé příbuzné

I okamžiky
Které můžeš exhumovat

Už jen ty, moje
Dobro – 

Zlo – 
Matko

Exodus genese
Nebo přijetí 
Všech těch
rodinných

Rako 
Vin
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Už jí neměl co říct
Ona jemu taky ne
Tak mezi ně vstoupilo ticho

A otazník
Co nad nimi visel
Se změnil v jasnou odpověď

Baletka po pokoji
Tančí a piškoty

jí
mlíko prší na parkety

a mezi těmi hvězdami
přidržuje ozvěny 

doznělých
skladeb

O špačcích
Podle těch špačků v popelníku
By se dalo zjistit
Jak jsme tady dlouho
   Dlouho!

Špačci budí nový den
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Jana Orlová

… tebe nepokřtí
Z připravované sbírky Ovčí slavnost

Voníš jako poplach v márnici
Nakazila jsem tě zmatkem
Nakazila jsem tě hrdostí
Nakazila jsem tě čmáranci po těle
Nakazila jsem tě
… tebe nepokřtí
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Ve sprše mravenci
na vaně sova

Jsem lesní tvor
který naslouchá
vodě v potrubí

Ústa je třeba prokypřit
pohnutí oholit 
s rozmyslem rozbít předloktí
když to začne být krásné
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Zdi jsem pomalovala červeně
a pozvala sem toho, kdo

Nehty jsem ostříhala, semlela
a dala pod dveře tam, kde

Vlasy jsem zametla, spletla
a líbala jej tak, jinak
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Lukáš Vavrečka

Na dně paměti

Viděl jsem jak spolu zestárneme
v té radosti z rozsypaného 
cukru a matrace na zemi
a úplně jsem zapomněl 
že bychom pak žili 
jenom fotografie
od Nadara

Podběl a vojtěška
v rumišti Schostakovicz

na trati
ženy s pěnou u huby
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Nohy
jako když hoří
město není kam
se vrátit když
vysadíš okenice
ty dokonalý
nohy na špičkách

Na dně paměti
vinilové nadočnice
šafrán srstí do lesa

kde poslední sněhy roztály
aby ji nezáblo
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Kateřina Malá

V kontextu jedný tváře

Tři prázdný hlavy
Tři prázdný dlaně

Jejich doteky v nedohlednu
Doly vyhrabané
ve zmrzlý zemi 

začátek novýho údolí
Jaká je hranice hloubky?

V kontextu jedný tváře
vytvoříš celej příběh

Na prázdný pustý pláni 
ušima k sobě

Třeba uslyšíme svoje myšlenky… 
mysl v protiproudu plave jiná

nevzlétne, jen vybočí
Taky znáš pravou teorii hříchu?

snaží se jí mást

neptej se, jak se mám
všichni se máme stejně
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Můj vzdálený přítel
mezi hyenami

Je prázdný
násobený počtem přežitých let

Nahlédnout do vesmíru
Do databáze všech zrušenejch vztahů
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Klesá mi hlava
Pod siloproudem tvého toku
Myšlenek
Není moc
Ty co zbyly 
Implodují

Vědoucnost někoho
Kdo není
Čas našeho příběhu dál
V minulých pokoleních

Nenič se
Nech něco pro mě
Zničíme se spolu

Na jeden zátah
Na jednu hromadu

Likvidace navzájem
Spolu 
Spolu

Rozptýlený do prostoru
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Petr Karas

Prvosestup
Výběr ze sbírky Ješité (2010)

Kašlu
V plících horolezci
Každý cepín v krku jemně pohladí
Posílám s prokletím bouři
Kašlu
Druhý tábor v klíční kosti
Batoh vrostlý do šplhavce
vyštěkávám v křeči
Kašlu
s kyslíkovou maskou za mandlemi
Blahopřeji prvním Messnerům
Na oplátku čajem spařím jejich čela
Blahopřeji Messnerům
Až
vykašlu
celé lano
s korálkama horolezců
Pak se spustím jako první
cestou na začátek
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Doba

Přítelkyně z dávných časů
Kdy svět šaty nosil k zemi
A po stezkách auta vlekla
kola svá i kola jejich
Budila se země vlhkem
zimou na temeni

Děcka špačka klackem hrála
Chlapi s dýmkou zápasily
A ženy
Ženy rodily
 
Doba byla pomalejší
Takže kam by chodily

Půlnoc je předěl mezi dvěma světy

kdy jeden usíná a druhý protírá si oko
ptáci zkoušejí kastaněty
svítání na divoko 
Do listů schová se tmavě bílý
odstín noční pleti
obrázek padlé víly
na koštěti
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A jedna přechodová

Jsem v přechodu
zřejmě
v půli cesty nad propastí
nalevo je prostořekost
napravo zas biče
ze slov kmeti splétají

Protnu-li čelo ostrovtipem
postřelím špílcem do ramene
uzavřu mír s pravou nohou 
je snad levá blíže k tělu?
uzavřu mír i s nohou třetí
ač v přechodu
popoletí
ale
v pololetí

Víkendový mejdan

z minulého pátku kruhy pod očima
a v očích závist denních loučí
nerozsvěcí
nezabliká
končí

z minulé soboty
dvojku z mravů
třikrát zdrávas za ty činy
na zádech drápama
pozdrav od neviny

z minulé neděle pocit probuzení
a ránu jistoty zblízka do zátylku
hlavu mám zcela bez myšlenek
v očích a v lebce
dírku
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Věra Kopecká

Písku plné boty 
Z připravované sbírky Architektura času

Škobrtám mezi slovy
Občas se polodrahokam zjeví 
Písku plné boty 
palce okopané 
a zlato žádné

Pravda nahá otrhaná
na pranýři stála 

vystavená posměchu 
Ne zlato 

jenom sůl



19Foto grafie
Věra Kopecká
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Ráno ještě nedospalé
mhouří oči 
Trochu se mu podobáme 
Rodí se stín 
za prchajícími sny

Jak voda mezi prsty
stále mi něco uniká 
Jako hráč 
co za chvíli štěstí 
zaplatí léty života
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V tikotu hodin čas před námi běží
neúnavný atlet 

na překážkové dráze života 
Udýchaní klopýtáme za ním 

Kdosi nám kroky odčítá

V kůře stromů
zakletí andělé 
Střeží les 
kroky mé 
a cesty domů

Vahadlo váhá
nad váhou slova 

co klopýtá a padá 
do vzepjatých rukou 

na ohnutá záda
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Prolínání barev, tvarů a květinové fantazie
Jany Macákové a verše Marty Urbanové

Pozitivní

Už jsem zasadila
květiny kolem domu
na střechu
i na oblohu
a já uprostřed těch vůní
tě slyším přicházet
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Hvězdy

Za měsíčných nocí
chodí do mé zahrady
se zvonečky na šíji
pasou se na nízké trávě
pod keři
a nikdo mi to nevěří
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Radost a bolest

Běžela bosá radost
přes ostré kamení
běžela bosá žalost
po měkkém hedvábí
První se smála
druhá plakala
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Osud

Otevřeli nám vrátka
aniž bychom chtěli
pustili nás
v proutěném košíku
po proudu života
a nečekali
až dostihneme cíl
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Rozjímání

Sněží
stojím na prahu večera
nikde šev horizontu
jen kontury stromů
v bílé kouli
kolem

Rozjímám
jak ven
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Milan Dušek

Těžká noc
Úryvek z prózy Dáma na telefon

A tak se ocitli znovu ve slepé uličce a komisař 
Bém usoudil, že bude lepší, když se po těch 
čtyřech horkých dnech všichni v noci z pátku 
na sobotu pořádně vyspí. Chystala se k tomu 
i inspektorka Milena Dudová, ale v průběhu 
odpoledne jí pípnutí mobilu oznámilo příchod 
esemesky. BINGO! PO OSME SE STAVIM. 
TERKA, přečetla si z displeje a málem zaju-
chala nahlas. Přítelkyně jí nesporně oznamo-
vala, že se jí podařil nový úlovek, jenž přispěje 
k tomu, co už na místostarostu Folprechta mají. 
Chvíli zápasila s touhou zavolat Bémovi, aby 
mu svou zprávou vylepšila náladu po blamáži 
v Avionu s tím Palo Hovadem. 

Ale pak od toho upustila, protože jí hlavou 
proběhlo: Co šílím? Chci se snad šéfovi poch-
lubit, že mám další úspěch na dosah ruky? 
Nemám zapotřebí sama sebe chválit, navíc 
bych riskovala blamáž. Co když nepůjde o nic, 
co by tu kauzu nějak zásadně ovlivnilo? Jak by 
pak před svým nadřízeným vypadala?

Dudová se ukrotila a natruc tomu, že připra-
vovala teplé jídlo pouze sporadicky, převážně 
se někde zastavila, nebo si doma namíchala, 
co dala lednička, rozhodla se pro kotletky na 

žampionech s hranolky, aby i takto dala najevo 
Tereze Marešové, jak si její spolupráce váží. 

Krátce před osmou byla večeře přichystaná. 
Milena v kuchyňce vyvětrala a uchýlila se do 
koupelny, osprchovala se a převlékla do čisté-
ho. S dálkovým ovladačem usedla na pohovku 
a pustila si televizi. Na Nově byla Superstár, 
na Primě se už střílelo, zkusila ČT 1. Chvíli 
sledovala dvě postavy na obrazovce, nejspíš 
šlo o mladé manžele, kteří se na čemsi nemohli 
dohodnout, vzápětí si uvědomila, že jde o úvod-
ní epizodu seriálu, kterou asi před půl rokem 
nedokoukala, průhlednost toho, co se v epizo-
dě odehrávalo, byla nad její síly. Na Dvojce 
byl film propagující krásy povodí Amazonky. 
Utlumila zvuk a sledovala pouze obraz. Divoce 
vyhlížející krajina ji zaujala, ale podvědomě 
stejně myslela na zprávy, které jim její přítelkyně 
dodá. 

S přibývajícím časem odvracela oči k hodi-
nám stále častěji. Kde ta Tereza je tak dlouho? 

Pět minut po půl deváté se zvedla, přistou-
pila k oknu, poodhrnula závěs, ale v ulici bylo 
mrtvo. Takhle se jí jevila převážná část večerů 
v roce, ulice byla jednosměrná a nefungovala 
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jako zkratka, v domcích bydlely převážně starší 
manželské páry či osamělí důchodci, jejich veče-
ry patřily televizi. Od chvíle, co se do podnáj-
mu nastěhovala, si tu poklidnou pohodu ulice 
pochvalovala. Vlastně toto téměř venkovské 
kouzlo této části města z jejího pohledu narušil 
až asi před půldruhým rokem ten Stratílek, 
kterému se podařilo uprchnout ze soudní budo-
vy krátce před vyslovením rozsudku a v zápětí 
odcizit ve frekventované Sládkově ulici automo-
bil lehkomyslnému řidiči, který ponechal klíče 
v zapalování a odběhl si pro cigarety. Stratílek 
pocházel ze Zdobnice v Orlických horách a už 
ve třiadvaceti měl svými činy požehnaně obtí-
žené svědomí, navíc nebylo pochyb, že se jeho 
agresivita zvyšuje s každým dalším zadržením. 
Na posledním se velkou mírou podílela i ona 
a mladík zašel dál, než měl, vytáhl na ni zbraň, 
což mu samozřejmě přitížilo. Již při prvním 
výslechu jí pohrozil, že si ji najde a přinutí ji, 
aby splatila dluh. Tehdy se té chlapácké výhrůž-
ce usmála, předpokládala, že vzápětí vyšumí, 
a nevzala ji vážně i při půldenním pátrání po 
uprchlíkovi, ve kterém bohužel vyšli naprázd-
no. Navečer se s kolegou vraceli z prověřování 
jednoho planého signálu mimo město. Požádala 
Františka, aby ji vyložil u ní. Rozloučila se, než 
odemkla vchod, ještě Málkovi mávla. Otevřela, 
u otníku v síňce se přezula a vstoupila do míst-
nosti. V okamžiku, kdy zpozorovala hrníček 
na stole – ještě se nestalo, aby ho ráno neukli-
dila do dřezu – přiskočil k ní někdo zpoza šatní 
skříně, sevřel jí hrubě rameno a na krku pocítila 

ostří nože. Nemusela mužskému vidět do tváře, 
poznala jeho hlas. Snažila se udržet na uzdě 
strach a překotně přemýšlela, jak se zachovat. 
Dospěla k jednoznačnému závěru: jakýkoliv 
odpor znamená riziko, že ji skutečně podřízne! 
Zmocnil se její služební pistole a nůž sice zmi-
zel z jejího krku, ale ocitla se před hlavní vlast-
ní služební zbraně. Vydolovala ze sebe, co po ní 
chce. Řekl, že přišel vyrovnat účet. Snažila se 
mu vysvětlit, že provedl další velkou hloupost, 
protože k přídavku za útěk by ho za ni očekával 
jako recidivistu výjimečný trest. S pobaveně 
znějícím zachechtáním prohlásil, že nejdřív 
by ho museli chytit. Strhal z ní svrchní obleče-
ní a několikrát opakoval, že člověk by si měl 
užívat, dokud k tomu má příležitost. Pocho-
pila, že si nemůže dělat iluze o tom, co pro ni 
přichystal. Pak seděla v křesílku s pažemi za 
opěradlem, zápěstí jí spojovala ocelová pouta. 
Její pozice pro ni byla velice nepohodlná, brzy 
jí bolely ramenní klouby, ruce téměř necíti-
la. Stratílek se posílil vodkou, kterou objevil 
v mrazáku ledničky a poté se slovy, že to ještě 
nedělal s policajtkou, k ní přistoupil a osahával 
ji, ona proti tomu nemohla nic podniknout. 
Ale nemínila se smířit s myšlenkou, že si s ní 
bude dělat, co se mu zlíbí. Vzepřela se chodidly 
o koberec, vzepjala se tělem. Příval příšerné 
ochromující bolesti ji srazil zpátky na křesíl-
ko. Když začala vnímat, zjistila, že je docela 
nahá. Náhle zadrnčel zvonek. Když se jeho 
zvuk opakoval její mučitel vyskočil, zrychleně 
dýchal, oči mu doutnaly chtíčem, připadalo jí, 
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že je úplně mimo. Chtěla vykřiknout varová-
ní, ale ústa jí překryla Stratílkova těžká dlaň, 
neměla proti jeho síle ani minimální šanci. Po 
bouchání přišlo zapraskání, dveře povolovaly. 
V okamžiku, kdy dovnitř vpadl v setrvačném 
předklonu Málek, Stratílek už měl v ruce pistoli 
a neváhal ji použít. Vypálil, ale kulka kriminalis-
tu minula, protože právě uklouzl a padl na jedno 
koleno. Nebyl zasažen, ale zbraň mu vylétla 
z ruky. Očekávala nejhorší, ale Stratílek utrou-
sil, že si ji zase najde, zacouval k oknu, otevřel 
jej, přehoupl se hbitě přes rám a zmizel jim 
z dohledu. 

Vybavila si, jak se tenkrát František vrátil 
od okna a s očima upřenýma na ni zamumlal: 
„Kde je mu konec.“

„Co zíráš? Běž přece za ním, ten si nedá 
pokoj,“ vyhrkla a odvrátila hlavu, protože jí 
znachověly líce. 

„Mileno, jsi v pořádku?“
„Proč se tak idiotsky ptáš? A zbav mě pout. 

Nebo toho snad hodláš využít?“ rozkřikla se. 
Viděla Málka hrozně ráda, vždyť vlastně dora-
zil v posledním okamžiku, ale nezvládla jeho 
přítomnost psychicky.

„Uklidni se, prosím tě. Hlavně se uklidni,“ 
mumlal. Vylovil klíčky, spěšně jí uvolnil paže. 
Vrávoravě doklopýtala k pohovce, popadla deku 
a chtěla si ji přehodit přes ramena, ale ruce ji 
zradily. Těžce dosedla, sklopila hlavu a naplno 
se rozplakala, síly ji opustily, nebyla schopná 
vůbec ničeho. Málek k ní přistoupil, zabalil ji 
do přikrývky, přitiskl k sobě.

Milena si promnula obličej. Nebyla si docela 
jistá, ale připadalo jí, že když před několika dny 
znovu zopakovala Františkovi, že se ještě na 
trvalý vztah necítí, nedokázala rozlišit, jestli jde 
o jakousi pozdní ozvěnu jejího ztroskotavšího 
manželství, nebo jsou kořeny v události, na kte-
rou právě vzpomínala. Vděčná mu za ten zásah 
na poslední chvíli byla, ale občas se objevila 
i chmurná myšlenka, jestli toho někdy později 
nepoužije proti ní, když zrovna nebude po jeho.

Od začátku v Újezdě si uvědomovala, že je 
znovu obklopena samými muži a měla už věk, 
který předpokládal, že si je vědoma i toho, jak 
křehké je mužské ego. Musela na něj myslet 
zvláště ve vypjatých situacích, kdy kolegové 
brali všechno až příliš osobně. 

 Probrala se z těch frustrujících myšlenek 
a zjistila, že na hodinách je už téměř čtvrt na 
deset. Kde ta holka zase uvázla za jazyk? Nedá 
si za rámeček, co jí povím! myslela si již dost 
podrážděně Milena.

Chvíli jí trvalo, než si vzpomněla, že mobil 
zůstal v kabelce.

Na displeji se objevilo Terezino jméno, pří-
stroj vyzváněl. Jenomže znovu se ozvala pouze 
hlasová schránka.

„Terezo, suším večeři v troubě. Kde vězíš. 
Nemůžeš mi aspoň brnknout?“ zanechala vzkaz 
a raději ukončila sdělení, aby jí neuklouzlo 
ostřejší slovo. Při čekání na odezvu se jí honily 
hlavou všelijaké myšlenky. S plynoucím časem 
stále víc znepokojivé a tím i naléhavější. Jedno 
bylo jasné: Tereza hovory nebere. Odskočila 
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si někam a zapomněla mobil doma? Přihodit se 
taková věc může, ale kde vězí takovou dobu?

A co když se jí něco stalo! 
Od momentu, kdy Mileně blesklo hlavou 

tohle, jako by seděla na trní. Nevydržela v klidu. 
Vyskočila a přecházela po místnosti, po každé 
otočce mrkla k hodinám. Představa ji nabídla uli-
ci a přes ni přecházející ženu, proti ní přijíždějící 
automobil. Místo toho, aby řidič zvolnil, při-
šlápl plyn. Auto nabírající rychlost srazilo ženu 
a jelo dál… Nesmysl! vzepřela se nemilosrdně 
krutému obrazu. Co si namlouvám? Proč si tak 
drásám nervy. Takové věci se přece stávají jen 
v knížkách a filmech, v životě jenom výjimečně, 
říkala si, ale nějak si nedokázala vygumovat 
katastrofické myšlenky, nepřesvědčila se, a její 
nervozita minuto od minuty vrcholila. 

A pak již nedokázala čekat. 
Během tří minut pospíchala ulicí k nároží, 

ale na hlavní si už nebyla jistá, zda podniká tu 
nejsprávnější věc. Může se s Terezou někde 
minout, ta přijde k ní a nenalezne ji doma. 
A pokud si zapomněla mobil… 

Dva bloky a jsem tam! Vyhnala z hlavy po-
chybnosti a přidala do kroku. Teď už byla ráda, 
že z botníku vytáhla lehkou sportovní obuv, 
kterou používá, když si jde občas zaběhat.

V ulici, kam směřovala, ještě o poznání zrych-
lila. Dost zadýchaná proběhla dokořán otevřenou 
brankou. V nevelkém přízemním půldomku, 
který Tereze zanechali rodiče, se svítilo. Tiskla 
tlačítko a jasně slyšela zvuk zvonku z prostoru 
za dveřmi. Žádná reakce. Znovu to zopakovala 

a zase nic. Stiskla kliku, dveře se otevřely. Jak 
mohla odejít, nechat rozsvíceno a dokonce 
nezamčeno? myslela si znepokojeně Milena, 
když s rukou před sebou tápala tmou poměrně 
úzké chodby.

Padal do ní obdélník jasného světla z obý-
váku. A co když… Milena raději nedomyslela. 
Rozechvělými prsty otevřela kabelku, sevřela 
vroubkovanou pažbičku pistole, zvedla ji před 
sebe. 

„Terezo!“ křikla do otevřených dveří, ale 
odpovědělo jí ticho. Co nejtišeji natáhla závěr, 
pustila ho dopředu, po hmatu uvolnila palcem 
pojistku a krůček za krůčkem se posunova-
la k místu, odkud by mohla nahlédnout do 
místnosti. 

Zhluboka nadechla otevřenými ústy, pak se 
podívala. Vzápětí v duchu zaklela. Všechno, co 
se dalo otevřít, bylo otevřeno, obsah šatní skří-
ně spočíval v chumlech na koberci, nezůstala 
ušetřena jediná zásuvka, někdo se nožem vyřá-
dil na křesílkách i pohovce, nábytek rozhodně 
nestál tam, kde ho měla v paměti. Prohledávali 
to tu! doklaplo Mileně.

V příštím okamžiku vkročila do pokoje a pis-
tolí, kterou držela oběma rukama před sebou, 
opsala oblouk, který pokryl prostor ode zdi vlevo 
k té protější. Současně se prostoru zmocňovaly 
její oči. 

Nikdo tu není, usoudila, a vzápětí už si 
dělala starosti o Terezu. Odtáhli ji s sebou, 
nebo se jí podařilo utéci? To druhé bylo 
nepravděpodobné.



L iterární  fórum

33

E
li

ps
a č íslo 6

SVčS

strana

Náhle se k ní donesl zvuk připomínající sten. 
Přicházel z mezery za odsunutou pohovkou. 
Rychle se tam přesunula a objevila Terezu leží-
cí na boku. Nevnímala. Pouze občasný chrčivý 
nádech svědčil, že je živá. Šokovaná Milena 
zraněné ze všeho nejdříve poskytla víc prosto-
ru. Pak podřepla a pohmatem na krční tepně si 
ověřila tep, ale neodvážila se s tělem pohnout. 
Až na čerstvé šrámy nikde nebylo vidět krev, 
ale obávala se, že může krvácet uvnitř těla. 

Roztřesenými prsty našla mobil a teprve po 
několika pokusech se jí podařilo vymáčknout 
správné číslo. Požádala o záchranku.

Druhé volání směřovalo na kriminálku.
Inspektor Pecka dorazil ve chvíli, kdy Terezu 

Marešovou připravovali k převozu do místní 
nemocnice. Milena Dudová kolegu stručně 
informovala, že k ní měla přítelkyně přijít na 
návštěvu, a když se jí nedočkala a ani se tele-
fonicky neomluvila, pokusila se s ní spojit, ale 
nedovolala se, což ji pochopitelně znepokojilo 
a vydala se zjistit, co s ní je. Nalezla ji potluče-
nou a podle toho, jak vypadají místnosti uvnitř, 
se dovtípila, že přítelkyně byla zřejmě přepade-
na. Bohužel ti, co se tam vyřádili, už byli pryč.

„Pojedete s námi?“ zavolal na ni mladý dok-
tor z otevřené sanitky.

„Vždyť jsem vás o to žádala,“ odpověděla 
a ke kolegovi utrousila: „Informujte přímo ko-
misaře. Třeba ho napadne, o co tady šlo. Dopro-
vodím Marešovou do špitálu, kdyby se náhodou 
probrala a byla schopná něco říct.“

Ještě neseděla, když doktor zavřel sanit-
ku, a za několik vteřin už se řítili s kvílejícím 
signálem ulicemi nočního města. Vozidlo občas 
nadskočilo, všem dírám se řidič v té rychlosti 
prostě nesvedl vyhnout. 

Vydrž, Terezo! Nesmíš se svým zraněním 
poddat. Neudělej radost těm hajzlům, kteří 
tě takhle zřídili, musíme jim všechno vrátit 
i s úroky! Ti lumpové, co ti tak ublížili, patří za 
mříže, nesmějí dostat další šanci… promlouva-
la v duchu k přítelkyni.

A pak vjeli do areálu nemocnice, zastavili 
před pavilonem úrazové chirurgie. Klopýtala 
za vozíkem a pokračovala by takhle jistě až do 
ambulance, kdyby se k ní mladý doktor neobrá-
til a neprobral ji slovy: “Nezlobte se, paní, ale 
dál už nemůžete.“ 

„Ale já musím vědět, co s ní je,“ namítla 
a pouze s vypětím vůle zastavila příval pláče, 
jenž se jí dral hrdlem.

Chodila chodbou sem a tam, než jí došly 
síly, a klesla na lavičku potaženou koženkou. 
Seděla s rukama složenýma v klíně, s očima 
téměř neustále upřenýma na prosklené dveře. 
Cítila stále větší únavu a slzící oči se jí samo-
volně zavíraly, ale bránila se spánku myšlenka-
mi na Terezu. Proč jim to tak dlouho trvá? táhlo 
jí hlavou opakovaně, ale když se zadívala na 
elektrické hodiny nad dveřmi, zjistila, že před-
stihla čas, ještě nebyla půlnoc.

Náhle se lítačky zhouply a spatřila obrýleného 
bělovlasého muže v bílém plášti. Vyskočila, ale 
zavrávorala, musela se podepřít stěnou.
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„Vy jste ta policistka, která s pacientkou při-
jela?“ zeptal se, než ze sebe něco dostala.

Alespoň přikývla.
„Je stabilizovaná, měla by být v pořádku. 

Jenomže člověk nikdy neví. Během několika 
hodin budeme chytřejší.“ 

„Mohla bych s ní promluvit aspoň několik 
slov?“ 

„Nepřipadá v úvahu,“ potřásl lékař hlavou,“ 
pacientka je pod sedativy. Záměrně ji udržuje-
me v umělém spánku, potřebuje ho k tomu, aby 
se zotavila. Bude lepší, když… Tak dobře. Vidět 
ji můžete. Pojďte.“ Přidržel jí lítačky, ale i tak 
klopýtla. Včas ji jemně zachytl. V obličeji se mu 
objevil ustaraný výraz. „Poslechněte, tak se mi 
zdá, že i vy melete z posledního. Nesložíte se 
nám tu?“

„Nezlobte se, pane doktore, ale nemohu se 
odtud hnout, dokud se nedozvím, kdo ji pře-
padl,“ mačkala ze sebe a zase se jí kalilo 
v očích. Musela zamrkat a pak si ještě protřít 
oči, aby dohlédla k posteli s pacientkou, které 
z obvazů koukala pouze část obličeje. Tereza 
byla napojená na přístroj a z lahve v držáku 
stojanu ji průhlednou hadičkou odkapávala do 
paže nějaká nažloutlá tekutina.

„O práci policie vím jen něco málo z televize. 
Ale i za použití obyčejného selského rozumu 
mi vychází, že pokud ji nechali žít, tak si byli 
jistí, že je neidentifikuje. Nebo se mýlím?“ 
pousmál se lékař.

„Možná máte pravdu, ale…“

„Během odpoledne, ještě nevím kdy přes-
ně, rozhodnu se podle momentální situace, 
ji začneme pozvolna probouzet, ale nemohu 
zaručit, že bude ihned schopná odpovídat na 
vaše otázky. Dám příkaz, aby k vám okamžitě 
zavolali, pokud usoudím, že s ohledem na stav 
pacientky je naděje, že s ní navážete kontakt. 
Ale jak už jsem řekl…“ lékař jí dal energickým 
gestem paže na vědomí, že veškeré protesty 
jsou zbytečné, a pak přidal: „Tady nejste nic 
platná, navíc hazardujete se svým zdravím. 
Věřte, že vím, o čem mluvím, člověk by si měl 
svého zdraví považovat. Mimochodem, jsem 
primář Procházka. Velice rád, jsem vás poznal.“

„Inspektorka Dudová.“
„Poslechnete mě, paní inspektorko?“
„Musím nejprve zavolat nadřízenému. On 

rozhodne.“
V chodbě před oddělením vylovila mobilní 

telefon, ale procházející sestra ji upozornila 
na zákaz telefonování mimo veřejný automat. 
Milena vyšla před nemocniční pavilon. Ozval 
se jí komisař.

„Kde se touláte, kolegyně?“ přerušil ji, sotva 
se představila. 

„Copak vám kolega Pecka neřekl, že jsem 
odjela se zraněnou do nemocnice?“ Naštvala 
se a Bém její rozpoložení citlivě zaznamenal 
z intonace hlasu, přestože v sobě rychle potlači-
la vzedmutý adrenalin.

„Promiňte, šéfe. Vylítlo to ze mne víceméně 
z radosti, že vás slyším.“
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„Jenom aby…“ zasmál se. „Jak vypadá stav 
vaši kamarádky Marešové?“

Sdělila mu, co věděla od primáře, poté 
vyslovila otázku, zda má zůstat v nemocnici 
nebo se dostavit na místo činu.

„Pokud jde o zraněnou, nezdá se mi, že by 
jí hrozilo akutní nebezpečí od těch grázlů, co ji 
přepadli, ale pro klid duše požádám, aby do 
nemocnice co nejdříve poslali jednoho muže 
z obvodu. U Marešové doma jsme už skončili, 
nenašli jsme nic, co pro nás mohla mít, buď 
jsou materiály stále v nějaké dobře vydumané 
skrýši, kterou jsme bohužel neobjevili, nebo 
si je odnesli oni. Pochopitelně doufám v první 
možnost.“

„Mám tedy přijet na služebnu?“
„Mileno, nedrážděte mě. Okamžitě napocho-

dujte domů a rovnou do pelechu. Do třinácti 
hodin vás nechci tady vidět.“

„Ale…“ chystala se namítnout, že může 
dojít k buzení Terezy dříve, ale ozval se Bémův 
nekompromisní hlas:

„Mluvím dost jasně, kolegyně?“   
„Chtěla bych být u toho, až …“ spustila, ale 

komisař zhluboka nadechl, tak raději zmlkla. 
Bém měl v tu chvíli problém, aby nevypustil 
z úst něco o štěnici, naštěstí se včas zarazil, 
výtky si od něho inspektorka rozhodně neza-
sloužila. Už téměř klidným hlasem řekl: „Kdy-
by přece jen, dám vám vědět, slibuji. A teď 
fofrem splňte můj příkaz! Zítra… vlastně už 
dnes,“ opravil se, „tu potřebuji lidi, kterým to 
myslí.“

Dudová se domnívala, že bude muset polk-
nout prášek, aby usnula, ale pak si na něj ani 
nevzpomněla. Chvíli poté, co vysprchova-
ná ulehla pod lehkou prošívanou přikrývku 
a zavřela pálící oči, spánek se jí zmocnil jako 
droga.
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Petr Musílek

Sen

Uprostřed tmavé noci přišel ďábel. Přistoupil 
k široké posteli, zlehka sáhl na odkryté rameno 
a zatřásl spícím tělem.

Muž sebou cukl, přitáhl si peřinu k bradě 
a převrátil se na druhý bok. Ďábel byl ale neod-
bytný. S úšklebkem strhl peřinu ze spícího těla 
a řekl: „Probuď se, chci s tebou mluvit!“

Muž otevřel oči, dlaní si přejel po tváři ztuhlé 
spánkem a zadíval se na obrys tmavé postavy.

Pouliční osvětlení tlumeně pronikalo hustou 
záclonou a větrem rozkývaný cylindr žárovky 
vytvářel na věcech uvnitř domu hru stínů.

Muž v polospánku pominul absurditu oka-
mžiku a rozespale se zeptal: „Co mi chceš?“

Temná postava odpověděla: „Nabízím ti 
přátelství.“

Uhlíky jeho očí se propalovaly do právě 
probuzeného vědomí a kdesi v hloubce duše 
rozezvučely varovný zvon. Možná je to hloupý 
sen, řekl si muž.

Na druhé z manželských postelí poklidně 
oddechovala jeho žena. Z dětského pokoje, malé 
kuchyňky i rozlehlé vstupní haly nezazněl jediný 
zvuk. Celý dům, mimo mužovy ložnice, se topil 
ve tmě a tichu.

„Něco jsem ti nabídl,“ řekla temná postava.
Do členitého okna s mřížkou dřevěných pří-

ček se opřel listopadový vítr.
Muž na posteli se posadil a rozsvítil lampič-

ku. Podvědomě věřil, že světlo zažene noční 
můru a uklidní rozjitřenou fantazii.

V posledních měsících procházel náročným 
obdobím. Konečně si po letech usilovné práce 
otevřel malou dílnu a započal s opravami domu 
po rodičích. Byl často přetažený a jeho noci 
byly stejně neklidné jako dny.

Temná postava ale nezmizela. Žluté světlo ji 
sice zbavilo přízračné neurčitosti, ale čím byla 
reálnější, tím důrazněji útočila na jeho vjemy.

„Co tady chceš,“ zopakoval svoji otázku 
a zcela probuzený natáhl ruku k vedle ležící 
ženě.

„Nech ji spát, stejně ji neprobudíš. Nemám 
rád kolektivní seance. Mluvím s tebou, na ostatní 
zapomeň! Nabídl jsem ti přátelství.“

„Já jsem slyšel,“ řekl muž. „Jestli jsi tím, za 
koho tě mám, víš, že nemůžeme být přátelé. 
Ostatně, ty se s nikým nepřátelíš.“

„Tak dobře, projev jinou emoci.“
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„Zahráváš si se mnou,“ řekl muž. „Nemohu tě 
milovat, ale nechci tě ani nenávidět. Tak jakou 
emoci bys chtěl?“

„Na světě je plno lidí, kteří mě nenávidí. 
Jsou to úctyhodní občané. Lidé si jich pro jejich 
zásadovost váží.“

„Přistoupil bych na tvá pravidla hry,“ řekl muž.
„A ty si myslíš, že jsem je stanovil já?“
„Možná jsme je vytvořili sami. Nevím. Jsem 

jen člověk. Odpovídám, jak umím. Možná je to 
nebezpečná vlastnost, ale nikdy jsem nikomu, 
kdo mne oslovil, neodepřel odpověď.“

„Čeká tě těžký život,“ řekl ďábel. „Jsi zapsán 
v mých knihách a z těch tě může vymazat jenom 
smrt.“

„Znám, jakou máš moc, a nijak ji nezlehčuji,“ 
řekl muž s lehkým zamrazením. „Možná vidíš 
do mého srdce a raduješ se z mého strachu. 
Jenomže strach je jako bolest. Tělo se nedokáže 
znecitlivět. Možná ale i ten strach je bohatstvím, 
o které mne chceš připravit.“

„Jsi hlupák,“ řekl ďábel. „Kdybys viděl do 
budoucnosti jako já, křičel bys hrůzou. Čeká tě 
těžký život. A přitom by stačilo jediné slovo. 
Vždyť ty ani nedokážeš docenit, co ti nabízím.“

„Vím, co mi nabízíš,“ řekl muž. „Chceš, aby 
za mne platil někdo jiný. Mluvíš o přátelství 
a přitom otvíráš dveře klece. Až tě napadne něco 
chytřejšího, přijď a můžeme si o tom popovídat. 
Teď se mi chce spát.“

Ďábel se ušklíbl a pohledem účetního zkont-
roloval všechno živé ve spícím domě. Jeho tvář 
ztemněla hněvem a ještě než zmizel, řekl: „Jak 

chceš. Budeš ale litovat. Tohle byla tvá poslední 
příležitost.“

Muž zhasl lampičku a ještě dlouho přemýšlel 
o jeho slovech. Poslední příležitost byl nesmysl. 
Pro toho, který odešel, nebyla žádná záležitost 
uzavřená. Lidský život je krátký, ale kdo má 
k dispozici věčnost, nikdy nepřestane přicházet 
s novými pokušeními.

Od přízračné noci uběhla řada měsíců a řada 
roků. Ďábel se od oné přízračné noci neobje-
vil. Možná byl příliš zaneprázdněn v sousední 
zemi, kde mátl zfanatizovaný dav. Možná se 
mu v tom čase zdál život jednotlivce příliš 
bezvýznamný.

A potom přišla válka. Opravy domu se za-
stavily a skromná dílna se jen tak držela nad 
vodou. Na podzim začaly děti chodit do školy. 
Malé městečko, ve kterém žila mužova rodina, 
bylo daleko od výbuchů a krve. Přesto byly 
lidské životy rozkolísány strachem a pocitem 
marnosti.

Tak se měsíce měnily v roky. Útočící armáda 
se vyčerpala a na frontách nastal opačný pohyb.

V tom čase jakoby ďábel ztratil zájem o sou-
peřící vojska. Možná to bylo tím, že události 
běžely samovolně a nebylo třeba nic postrkovat. 
Jedné noci se znovu objevil u mužova lůžka 
a zopakoval své staré návrhy.

Možná se domníval, že muž, který prošel 
kusem života a procítil mnohá utrpení, bude 
přístupnější jeho nabídce.

Muž ho ale i tentokrát zklamal. Ďábel si 
neodpustil barvité vylíčení hrůz, na kterých 
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měl podíl, a neurčitě naznačil, že by se mohly 
dotknout i mužova života.

Na to muž řekl: „Nemohu tě nenávidět. 
Všechno, co jsi udělal, se stalo prostřednictvím 
lidí. Kdybych nenáviděl tebe, musím nenávidět 
i každého člověka. Jsi naší částí. A ví Bůh, jestli 
bys bez nás mohl existovat.“

Při slově Bůh se ďábel ušklíbl a potom řekl: 
„Vezmu ti jedno z tvých dětí a tebe odhodím 
na okraj společnosti. Vsaď se, že tě naučím 
nenávidět.“

Muž pocítil v srdci bolest, ale nakonec od-
pověděl: „Stane se jen co se musí stát. Nevy-
hrožuj mi. Pokud mne ale chceš zničit, tedy 
mne zabij.“

„To bys vyvázl příliš lacino. Už za tebou 
nepřijdu. Můžeš mne ale kdykoliv přivolat.“

V těch dnech čekala mužova žena třetí dítě. 
Celá domácnost žila přípravami na jeho příchod. 
Muž se bál dne porodu. Vyložil si ďáblova slo-
va tak, že se dítě narodí mrtvé. Válka se chýlila 
k závěru a k městu se blížily poslední oddíly 
prchající armády. Potom přišla zpráva, že diktá-
tor zemřel a jeho vláda kapitulovala.

Lidé se vyhrnuli do ulic. V bezbřehém nad-
šení si nikdo nevšiml, že na střeše jednoho 
z domů leží ostřelovač. Večer přinesli do mužova 
domu nehybné a zkrvavené  tělíčko jeho syna. 
Ulicemi se převalovaly vlny radosti, ale dům, 
ve kterém leželo mrtvé dítě, zůstal temný.

Čas se však nezastaví ani před největší hrů-
zou. Krátce po pohřbu se domem rozezněl křik 
novorozeněte. To dítě přišlo v nejnešťastnější 

chvíli. Ale i když nepřinášelo radost, alespoň 
rozhýbalo ztrnulou hladinu bolesti.

A čas běžel dál.
Ďábel chodil po zemi a radostí si mnul ruce. 

Z nedávných hrdinů se najednou staly podezřelé 
existence. Muž, který se kdysi setkal s ďáblem, 
dokončil úpravy domu a přestěhoval do něj svou 
rodinu. Nebýt ztráty jednoho ze synů, mohl by 
říci, že prožívá šťastný život.

Uběhlo několik let od války a život byl čím 
dál složitější. Jednoho dne zastavil v ulici černý 
tatraplán a dva příslušníci státní policie odvedli 
muže na dlouhá léta do míst oplocených ostna-
tými dráty.

Část světa, ke které muž patřil, začala vyzná-
vat  takzvaný vědecký světový názor.

Někdo by si mohl říci, že tou chvílí má ďábel 
dohráno. Ďábel tu změnu uvítal.

Dávno poznal, že svět dorůstá k určitému 
druhu samostatnosti. V posledním staletí se 
objevily osobnosti, které naplňovaly jeho dílo 
i bez přímého vedení. Řekl si tedy, budu jen 
dohlížet.

Tak se stalo, že se muž jedné noci zmýlil. 
Domníval se  že je po letech navštíven tím, který 
chodí v noci. Byl to ale pouhý klam. Nikdy, ani 
později ho nenapadlo, že tehdy hovořil s člově-
kem. Po uplynutí trestu se vrátil k rodině.

Děti mezi tím odrostly a jeho žena zestárla. 
Trvalo ještě mnoho roků než společnost zapo-
mněla na minulost.

A roky běžely dál. Ze zralého muže se stal 
stařec a děti jeho dětí naplnily dům svými životy. 
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Běh času ztratil na barevnosti a všechny bývalé 
radosti a bolesti vybledly, jakoby ani nepatřily 
do jeho života.

Jednoho jarního dne, právě když v zahradě 
rozkvétaly stromy, ulehl. Cítil se nepředstavitel-
ně unavený.

První dny ještě vnímal své okolí. Potom se 
jeho oči uzavřely novým obrazům a v horečném 
snu procházel uplynulým životem. Všichni, kte-
ré miloval, byli nablízku. Už dávno nic neviděl, 
ale stále cítil jejich přítomnost.

Tváře mu žloutly a začaly se propadat. Čím 
hlubší však bylo jeho bezvědomí, tím více se 

v jeho srdci rozjasňovalo. Odněkud z dálky při-
cházelo světlo a rozhrnovalo vlny vzpomínek 
jako třísky lodi rozlomené bouří. Ucítil stisk 
synovy ruky a svět, který znal, zmizel v hlubo-
kém nenávratnu.

V té chvíli naposledy zahlédl i temnou tvář 
ďábla, který zoufale natahoval ruce ve směru 
jeho cesty. Se zachvěním nahlédl do temného 
srdce a v tom srdci, uviděl děsivou propast 
osamělosti.

Naposledy pocítil lítost. Jedinou emoci, kte-
rou mu podvědomě vždycky nabízel a kterou 
on ve své pýše nikdy nedokázal přijmout.
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Miroslav Skačáni

Poslední oběť války 
Ukázka z dokumentárního románu

Manfred stál na místě, tázavě Martina pozoro-
val a bylo vidět, že jím lomcuje strach. Sledoval 
pušku na Martinově rameni a jen čekal, kdy ji 
sundá a zastřelí ho. Vždyť mu přece vyhrožoval 
zabitím už před lety v době, kdy Anne ještě 
nebyla jeho ženou!

Martin se k němu ale naklonil a tichým hla-
sem mu oznámil:  „Jsi volný, Manfrede Frei-
manne. Jdi k plotu, přelez ho a utíkej!“

Manfredovi vyschlo v krku. Co je to za 
nesmysl? Martin přece musí vidět, že s dřevě-
nou nohou nemá šanci přelézt plot s ostnatým 
drátem. Ani kdyby měl nohu celou a zdravou, 
nebylo by to nic jednoduchého. A takhle je to 
zcela nemožné. Podíval se doleva a uviděl přib-
ližující se stín, v němž poznal Štěpána Macháč-
ka. Srdce se mu rozbušilo ještě víc. Vůbec nepo-
chyboval, že Štěpán musí chtě nechtě nenávidět 
všechny Němce, a mezi nimi rodinu Freiman-
nových především. Po tom, co se jeho otec 
angažoval při zatýkaní a smrti jeho rodičů, to 
bylo jasné. Teď tu na něj byli dva jeho úhlavní 
nepřátelé…

Nicméně se nezdálo, že by Štěpán vědel, co 
se tu děje. Zastavil se několik metrů od nich 
a chvíli na ně zíral, jakoby je v měsíčním světle 
nepoznával. Martin se zamračil: Štěpán mu tu 
teď skutečně chyběl! Doufal, že se všechno vy-
řídí beze svědků, a najednou Štěpán! A civí na 
něj jako na přízrak. Ale nedá se nic dělat, musí 
pokračovat ve své hře. 

Obrátil se zpátky k Manfredovi a hlasitě mu 
přikázal:

„Jdi a udělej, co jsem ti řekl. Ale ihned, nebo 
ti budu muset pomoct!“ Strhl z ramena pusšku 
a namířil ji směrem, kde stál Manfred. 

„Ale já přeci ten plot nemohlu přelézt!“ 
snažil se mu to zoufale vymluvit Mafred. Martin 
místo odpovědi přiložil pušku k rameni a tvářil 
se, že okamžitě vystřelí. Manfred se tedy obrátil 
a belhavě vykročil k plotu. 

„Martine, co blázníš? Ty ho chceš pustit 
ven z tábora? Víš, co to znamená? Vždyť tě za 
to Liška potrestá! A nejen on…“ snažil se Ště-
pán potichu Martinovi rozmluvit jeho konání. 
Martin se na něj podíval s divokým výrazem 
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v obličeji. Proboha, ať ten kluk, tenhle nezvaný 
svědek, iíhned zmizí, protože se stane něco 
nepředvídatelného a on mu bude muset ublížit. 

„Nechci ho pustit,“ procedil tiše skrze zuby. 
Štěpán nechápavě zavrtěl hlavou.

„Tak proč ho tedy nutíš, aby šel k plotu?“ 
zeptal se naivně.

Manfred se mezitím dobelhal až k plotu, 
zastavil se a otočil se čelem k oběma strážným.  
„Lez!“ zařval na něj Martin. Manfred Freimann 
se začal třást na celém těle. Nechtěl si připus-
tit, že to, co ho právě teď napadlo, by mohla 
být pravda, prostě nemohl uvěřit, že by se jeho 
obavy měly právě teď naplnit. Ohlédl se do 
míst, kde ve svitu Měsíce rozeznával dvě temné 
hlavně pušky, mířící bezpochyby přímo na něj. 
Co teď bude? Jestli neposlechne, Martin ho 
nepochybně zastřelí. A když poslechne? Třeba 
se nad ním nebe ustrne a jemu se podaří – 
i když se šrámy a odřeninami – ten prokletý plot 
překonat! Otočil se a chytil se horního drátu: 
jen několik desítek metrů před ním kynula spása. 
Snad Martin skutečně chce, aby zmizel, aby 
mu zmizel z očí, a tím pádem i z očí své ženy 
a dítěte. Možná to tak bude nejlepší – pokud 
bude žít, třeba se jednou bude moci vrátit a bo-
jovat o své místo vedle své Anne a malého Hein-
richa. Chytil se tedy opatrně plotu, pokusil se 
zdravou nohou dosáhnout na prostřední drát 
a rukama se vytáhnut výše. 

Tichem noci třeskla rána z Martinovi dvojky. 
Manfredovi připadlo, jakoby jím projel blesk. 

Jeho ruce ztratily sílu a tělo zvolna sklouzlo 
z plotu. Vědomí se mu zakalilo a zůstal nehybně 
ležet. Pak se všechno kolem setmělo. 

Ozvěna výstřelu se odrazila od stromů neda-
lekého lesa, vrátila se zpět a pak nastalo ticho. 
Martin mechanicky zklonil pušku, vyhodil 
prázdnou nábojnici, vložil do komory novou 
a teprve pak pohlédl k místu, kde leželo nebyb-
né tělo Manfreda Fremimanna. 

Śtěpán pokročil k Martionovi, chytil ho za 
rukáv, zacloumal jím a přerušil ticho nesmělým 
dotazem, nebo spíše konstatováním: „Martine, 
tys ho zastřelil. Manfreda Freimanna.“

Martin na něj pohlédl se zvláštním svi-
tem v očích a naprosto chladnokrvně odtušil: 
„Jo, zastřelil. Chtěl utéct z tábora, a tak jsem 
ho zastřelil. Musel jsem ho zabít – tak nám to 
přece náčelník nařídil! Každého, kdo se pokusí 
o útěk, máme zabít. Jako strážný jsem splnil 
svoji povinnost, nic víc a nic míň.“

Štěpán pustil Martinův rukáv a o dva kroky 
ustoupil. V jeho očích byla patrná hrůza. Ta 
bezcitná odpověď ho skutečně zasáhla. Ano, on 
sám chtěl zabít Pavla Váchu, tchána tohohle 
mrtvého mladíka. Ale osud nakonec rozhodl 
jinak, a když se na to díval s odstupem doby, 
byl už přesvědčen, že Bůh tím nejsprávnějším 
způsobem zasáhl místo něj a zabránil mu tak 
stát se vrahem, i když člověk, kterému se chtěl 
mstít, měl na svědomí životy jeho rodičů i dal-
ších lidí.  A teď tu stál a díval se na muže, který 
právě někoho zabil. Bylo přece jasné, že to 
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nemohl být pokus o útěk. Ten mrtvý neměl při 
svém postižení ani tu nejmenší šanci dostat 
se z tábora! Tohle byla plánovaná a naprosto 
chladnokrevná vražda…

S narůstající hrůzou si uvědomil, v jaké to 
době vlastně žijí. Vždyť i v tom  táboře na jihu 
zabili ženu jen proto, že si přes plot vzala chleba 

od Češky, která jí ho upekla! A podle toho, co 
se z druhé ruky doslechl, bylo takových přípa-
dů po okolí asi víc. Jejich příčiny neznal, ale 
tohle byla obyčejná msta. Manfred Freimann 
se naneštěstí oženil s milou Martina Jeřábka 
a proto musel zemřít…
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Milan Košař

Šunkafleky

X.

Na Boží hod ráno už bylo na teploměru -10 stup-
ňů Celsia a modrá obloha dávala tušit, že příští 
dny budou ještě mrazivější.

Pohrázný Mikovec kráčel po hrázi rybníka 
Bejšovce a sledoval několik kluků, hrajících 
hokej na zamrzlé louži, která zbyla na dně po 
jeho vypuštění.

Aspoň se tu nikdo nemůže utopit, napadlo 
ho, když došel k malému křížku, označujícímu 
místo, kde se před lety na Štědrý večer utopil 
kamarád střelmistr.

Přestože má Bejšovec svůj hrob na obecním 
hřbitově, chodí Mikovec každoročně na Boží 
hod ke křížku u rybníka s větvičkou jmelí a pla-
catkou fernetu v kapse, aby si mohli se zesnu-
lým kamarádem nerušeně připít, což by na 
hřbitově šlo jen těžko.

Při zpáteční cestě musel Mikovec ustoupit 
až za krajnici silnice, aby ho projíždějící sypač 
s radlicí nezahrnul sněhem. Na zádi auta roz-
metávalo speciální zařízení škváru a pohrázné-
ho napadlo, že prohrnutá silnice vypadá jako 

tvarohový koláč s mákem a zamířil domů na 
snídani. 

Úsměvnou událostí se na Boží hod stalo 
odtažení osobního auta, zaparkovaného už od 
předchozího dne přímo před vraty garáže rodin-
ného domku Smetanových. Paní Smetanová 
přivolala odtahovou službu až z okresního města, 
protože se chystala na návštěvu za sestrou do 
Bavorova a osobní auto, zasypané vrstvou sně-
hu, bránilo výjezdu z garáže. 

Odtahová služba přijela až za tři hodiny, 
protože, jak vysvětlil řidič, „máme taky svátky, 
milostivá a tuten výjezd přijde majitele auta na 
pěkný prachy“. 

Když odtahovka s naloženým autem odje-
la, otevřela paní Smetanová vrata a zírala do 
prázdné garáže. Teprve po chvíli jí došlo, že ne-
chala odtáhnout vlastní auto, se kterým včera 
nezajela do garáže v domnění, že ho bude ještě 
potřebovat. 

Ani na Štěpána, ani ve dnech zbývajících do 
konce roku, už nový sníh nepřipadl. Ten starý, 
který přes den vždycky trochu odtál a v noci 
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zase přimrzl, vytvořil na silnicích místy ledovou 
krustu, navíc špinavou od škvárového posypu.

Ještě horší byl stav některých chodníků, za 
které podle nového zákona nenesou odpověd-
nost majitelé přilehlých nemovitostí, ale obce. 
Přestože ve Strunkovicích chodníků není zda-
leka tolik jako ve městě, způsobil tento nový 
právní rámec rozkol mezi občany, kteří nadále 
svědomitě odklízeli chodník před svým obyd-
lím a těmi, kteří to nedělali ani dřív, ani teď.

Péčí obce byl vzorně udržován pouze chod-
ník před obecním úřadem, před samoobsluhou 
a také nástupiště místního nádražíčka.

Před školou byl, díky péči školníka Sadílka, 
zametený a posypaný chodník až ke vchodu 
do budovy, přestože byly až do druhého ledna 
prázdniny a nikdo tudy nechodil.

Také Sůrovi se o chodník před hostincem 
raději postarali sami, hostinská ho dokonce 
sypala solí tak dlouho, až úplně zmizely veške-
ré zmrazky, takže vypadal jakoby vůbec žádná 
zima nebyla.

„Dneska bude asi žemlovka nebo buchtičky 
s krémem, žejo Karlíčku“, hlaholil ve dveřích 
Peška, který venku potkal hostinskou s pytlí-
kem soli. 

„Neříkej, že vám eště ňáká sůl zbyla, před 
barákem je to jak na břehu Mrtvýho moře“, 
dokončil a usedl za stůl, kde u svého čtvrtého 
piva klimbal Horáček.

Příchod pivního kolegy ho však opět probral 
k životu a když o něco později dorazili Bělou-
šek s Mlatečkem, nabyla atmosféra v lokále 

standardní hladiny decibelů, která večer ještě 
výrazně stoupla.

Mlateček bavil hospodu příhodami z doby 
jeho vojenské kariéry a největší ohlas vyvolala 
historka, jak v Brdech vojáci zničili latríny.

„Celý to tenkrát vymyslel ňákej svobodník 
Balog“, vyprávěl Mlateček a řádně se na to 
povídání posilnil pivem. 

„Se dvouma dalšíma mazákama vopustili 
večer vojenskej prostor a zdrhli do vesnice 
do hospody. Jenže měli smůlu, protože se tam 
na pivo zastavil taky náčelník štábu, kterej jel 
zrovna na kontrolu. Všichni tři dezertéři, jak je 
nazval, museli přisednout do jeho Gaziku a po 
příjezdu na ubikace je nechal hned zavřít“. 

Hostinský roznášel pivo a dával pozor, aby 
nepřišel o pointu a Mlateček pokračoval jak 
druhej den dostali za trest vyvážet latríny, pro-
tože byla žumpa skoro plná.

„Ten Balog ale ukrad v proviantním skladu, 
kam šel původně pro chleba, pětikilovej balík 
kvasnic a pak ho nepozorovaně hodil do tý 
žumpy. Pánové, nekecám, do půl hodiny byl 
všude, kam voko dohlídlo, sraček do vejšky 
vzrostlýho psa“, zakončil Mlateček svůj příběh 
a hostinský nahlas pravil:

„Ale no tak pánové, trochu se kroťte“, pro-
tože právě vešlo několik svátečních hostů.

„Copak že ses ani na svátky nevoholil?“, 
obrátil se Horáček na Mikovce, který si právě 
přisedl ke stolu.
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„Už se nelíbu, tak nevím, proč bych se měl 
furt holit“, odpálil ho Mikovec a zarostlý obli-
čej ponořil do bílé pěny protivínského Platanu.

 Nálada v hostinci byla uvolněná, hostinská 
roznesla několik porcí tlačenky s cibulí a pak 
pomáhala sbírat sklo, aby měl hostinský do čeho 
točit.

V kamnech vesele praskal oheň a mezi štam-
gasty se právě vedla debata o dalším směřování 
naší politiky.

„Podle mě sme v tý Evropský unii akorát 
do počtu a za chvíli nám budou diktovat i jak 
dlouho se maj vohřívat párky a do kolika roků 
se smí souložit“, prorokoval pesimisticky Peška 
a Horáček hned kontroval, že mu to může bejt 
fuk, protože už dávno neví, co to souložení je.

„Až tady bude muset Karlíček místo Plata-
nu čepovat ňáký eurochcanky, co nám naříděj 
z Bruselu, tak si založím vinici a budu chlastat 
víno“, prohlásil Mikovec odhodlaně a svůj 
půllitr vypil na ex, jakoby se bál, že je to ten 
poslední.

„No vono po víně se někdy škytne, ale trochu 
Mullerka do pérka se vobčas šikne“, zarýmo-
val hajný Bejšovec a hned dodal, že ovšem 
zelená je zelená, což vzápětí dokázal dalším 
panáčkem.

„Tak se nám básníku pochlub, jaks najal 
novýho pracovníka, co vám vykácel kus lesa“, 
změnil téma Horáček a hajný už věděl, že se 
tady nic neutají a nezbylo mu, než přiznat, že 
se koncem listopadu přihlásil na inzerát brigád-
ník a dostal úkol vyčistit kus lesa od uschlých 

a popadaných stromů. Údajně už v lese pra-
coval a měl dokonce vlastní motorovou pilu. 
A zatímco hostinský rozdával posluchačům 
další piva a před hajného postavil další zelenou, 
pokračoval ve vyprávění, jak brigádníka zavedl na 
rozcestí u starýho dubu a ukázal mu, vo co se 
jedná a brigádník ho ujistil, že to hravě zvládne 
sám.

„Když sem tam za dva dny přišel, myslel 
sem, že to se mnou sekne. Vůbec sem to tam 
nemoh poznat, protože ten blbec pokácel skoro 
tři áry zdravýho modřínu, prej, že tomu vopa-
dávalo jehličí“, dokončil hajný a tou zelenou 
si rychle zvlažil patro, aby při té vzpomínce 
nezkolaboval.

Chlapi se smáli a do lokálu dorazil pan 
Barvíř se sponkami na obou nohavicích a když 
viděl tu přátelskou atmosféru všude kolem, šel 
si ven svoje kolo zamknout, protože už věděl, 
že jen tak hned domů neodjede.

Mlateček mezitím vyrukoval s dalším pří-
během ze své důstojnické kariéry. Čirou náho-
du se kdysi zúčastnil setkání zástupců vojsk 
Varšavské smlouvy v Kazachstánu u města 
Kaztalovka.

„Tenkrát ňákej vybranej politruk vonemoc-
něl a protože sem byl zrovna po ruce, poslali na 
doplnění stavu naší delegace narychlo mě“.

 Dál Mlateček líčil, jak museli všude a pořád 
pít spousty vodky a po třech dnech je zdevasto-
vané posadili do vojenského speciálu na zpáteční 
let do Moskvy.
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„Ten speciál vypadal, že přežil druhou světo-
vou válku a krátce po startu mu začal vynechá-
vat motor, letadlo se několikrát propadlo a pak 
začlo rychle klesat. Kromě toho, že se máme 
připoutat a zatáhnout rolety, abysme neviděli 
kam padáme, nám už nestačili říct nic a letadlo 
se ztichlým motorem dosedlo klouzavým letem 
tvrdě na zem, uprostřed ňáký pouště.

Naštěstí to všichni přežili s několika boule-
ma a drobnejma voděrkama, jen letadlo mělo 
ulomený pravý kolo a z motoru se trochu 
kouřilo.

Asi za dvě hodiny přijelo několik aut s vo-
jenskou policií a celý místo přistání i s náma 
vomotali drátěným plotem, takže sme tam 
zůstali jak v rezervaci. Pak přes ten drátěnej 
plot rozkročili dřevěný štafle, po kterejch sme 
asi po půl hodině směli přelízt a nasednout do 
nákladních aut, kterýma nás vodvezli do kasá-
ren, vzdálenejch několik hodin cesty, kde nás 
zase pohostili vodkou.

Dodneška sem nepochopil, proč nás nejdřív 
voplotili a pak tam přistavili ty štafle, ale vod tý 
doby sem do žádnýho letadla nesed a z Moskvy 
domů sem jel radši dva dny vlakem“, dokončil 
Mlateček povídání a odešel na sociální zařízení. 

 Ještě dlouho do noci svítila okna hostince 
a když občas někdo prošel vchodovými dveřmi, 
dopadl ven na chodník pruh světla, doprováze-
ný směsí optimisticky laděných hlasů, signali-
zujících, že se tu všichni cítí jako doma.

Oslava konce roku se obešla bez ztráty na 
životech i bez nějakých zásadní škod na majetku, 

nepočítaje drobné výtržnosti, které k oslavám 
Silvestra tradičně patří. Pro Strunkovice je 
v tomto směru určitou výhodou, že od té doby, 
co v obci skončilo kino a budova úspěšně 
chátrá, se konají taneční zábavy a podobné akce 
v kulturním domě v sousedním Újezdě, kam 
se stahuje zejména mladší populace. Výjimkou 
nebyl ani letošní rok a centrem společenské 
zábavy ve Strunkovicích tak byl tradičně opět 
hostinec U Sůrů.

Hostinská měla salonek naklizený a nazdo-
bený už několik dní a tak zůstal až do Silvestra 
zamčený, aby se výzdoba nepoškodila a to 
i přesto, že například na Štěpána večer nebyla 
v lokále volná snad ani jedna židle. Něko-
lik hostů se sice domáhalo jeho otevření, ale 
hostinská pravila, že pouze přes její mrtvolu 
a raději přinesla ze salonku několik židlí, ale 
dveře za sebou hned zamkla. 

Na poslední den v roce bylo v hostinci 
připraveno množství obložených chlebíčků, 
ale hlavně ovárek, prejt, kančí pečínka a guláš, 
protože hajný dodržel slovo a slíbeného divo-
čáka do vánoc skolil. Řezník Altman ho ještě 
mezi svátky zpracoval a polovina produktů pak 
putovala do hostince na silvestrovskou tabuli.

Už během dne se vystřídalo v lokále několik 
návštěvníků , převážně těch, kteří ještě odjíždě-
li odpoledním vlakem a zastavili se na pivo 
nebo na kus řeči, ale hlavní nápor se očekával 
až po sedmé večer a tak si hostinský ještě užíval 
poslední chvilky klidu a přemýšlel, jestli na něco 
nezapomněli. 
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Na šestou přišla do kuchyně na výpomoc 
paní Sadílková, manželka školníka, která jinak 
vaří ve školní družině a s prací v kuchyni má 
bohaté zkušenosti a o půl hodiny později přive-
zl pan Barvíř svoji harmoniku, kterou prozatím 
uzamkli v salonku, aby neutrpěla nějakou újmu.

Na harmoniku jezdí Barvíř hrávat i po 
sousedních vesnicích, čímž si trochu přivydě-
lává k penzi, ale U Sůrů účinkuje jen za večeři 
a pivo a tím, jak s hrdostí říká , nezištně pod-
poruje kulturu a umění v rodné obci. Jedním 
z mála odpůrců jeho umělecké osvěty je řídící 
Kroupa, který má klasické hudební vzdělání 
a jak písňovým repertoárem, tak i Barvířovou 
chromatikou jako hudebním nástrojem , mírně 
opovrhuje. Předčasem vytočil Barvíře výro-
kem, že kdo se nenaučil v ruský armádě ani 
střílet , vyfasoval garmošku a posadili ho na 
tank. Levicově smýšlejícího Barvíře se to velice 
dotklo a o řídícím Kroupovi pak roznášel drb, 
že už propil i piáno, co měli doma a teď má na 
tvrdým papíře narýsovaný klávesy a tak cvičí 
prstoklad, aby se v kostele neztrapnil.

Tohle všechno jsou ale pomluvy, které místní 
rádi poslouchají a dávají k lepšímu v duchu 
přísloví „co se škádlívá, to se rádo mívá“. 

S přibývajícími hodinami přibývalo postup-
ně i hostů, kteří se rozhodli oslavit Nový rok 
právě tady. Rezervace míst u stolů platila až od 
sedmé hodiny, což hostinský důsledně dodržo-
val, aby neodradil náhodné návštěvníky.

V osm odemkla paní Sůrová salonek, rezer-
vovaný tradičně pro myslivce a pro rybářský 

spolek a od té chvíle se prakticky nezastavila 
ani ona, ani hostinský.

Ten sotva stačil čepovat pivo, nalévat požado-
vaný tvrdý alkohol a hlídat účty jednotlivých 
stolů. Roznášet pivo a nosit zpátky prázdné skle-
nice mu pomáhal, tak jako vždycky, Maryška.

„Fanouši, posbírej prázdný sklo, nemám do 
čeho točit“, volal hostinský a Maryška odpo-
vídal, že už letí, zatímco si připíjel fernetem 
s kamarády u stolu štamgastů. Ten byl pro dneš-
ní večer rozšířen o další stůl, aby se vešly také 
manželky, které jinak naštěstí do hospody 
nechodí.

A tak u jindy výhradně pánského stolu seděly 
dnes večer hned dvě představitelky něžného 
pohlaví, i když zrovna v tomto případě takové 
označení silně pokulhává. 

O manželce řídícího učitele Kroupy už byla 
dříve zmínka v souvislosti s její pronikavou 
inteligencí, další ženou u stolu byla Horáčkova 
manželka Božena. Jak ale předem ujistil Horá-
ček své soukmenovce, po dvou skleničkách 
vína určitě usne a nebude nikomu vadit, což, 
jak se později ukázalo, byla správná prognóza.

V salonku mezitím probíhala soutěž v kon-
zumaci zelené na čas mezi členy rybářského 
spolku a myslivci. Díky pravidelnému každo-
dennímu tréninku hajného Bělouška hovořil 
průběžný výsledek prozatím jasně ve prospěch 
myslivců.

Panovala tu všeobecně rozjařená silvestrovská 
atmosféra, podporovaná spoustou dobrého jídla 
a pití a podbarvená harmonikou pana Barvíře,
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který každou písničku doprovodil jedním pro-
tivínským Platanem. To bylo také příčinou, že 
odpadl ještě před půlnocí a jeho harmonika pak 
byla k dispozici každému, kdo si na ni chtěl zku-
sit zahrát. Zájemců z řad podnapilých hudebních 
analfabetů byla celá řada a z následků takového 
zacházení se už harmonika, na rozdíl od jejího 
majitele, nikdy nevzpamatovala.

Vyvrcholením silvestrovské oslavy byl půl-
noční ohňostroj, předem pečlivě připravený 
a načasovaný exkapitánem Mlatečkem. Prska-
jící barevné rachejtle pak u něj zřejmě vyvo-
laly euforické vzpomínky na prožitá vojenská 
cvičení a přivodily stav, blízký extázi. Pobíhal 
zmateně kolem přihlížejících a ujišťoval, že to 
ještě nic není, to hlavní že teprve přijde a tím 
ohňostrůjcem že je on, rehabilitovaný kapitán 
československé armády.

Nic hlavního už ale nepřišlo a tak s posled-
ní světlicí, která chvíli jakoby zůstala viset na 
tmavém nebi a pak se syčením zapadla do sně-
hu někde za tratí, odešel důstojně jak starý rok, 
tak i většina hostů do svých domovů. 

XI.

První polovina ledna žádný nový sníh nepřines-
la, ale teploty se i přes den držely hluboko pod 
nulou. Teprve ke konci měsíce se mírně otep-
lilo, obloha se zatáhla těžkými šedými mraky 
a začalo sněžit.

Zpočátku vločky poletovaly jen řídce, ale 
pak jakoby se nebe protrhlo a sníh se tiše sypal 
a sypal. Všechny zvuky se v té sněhové peřině 
ztišily a po několika hodinách vyhlížela celá 
obec jako z Ladových obrázků.

Střechy všech domů dostaly bílé čepice 
a větve stromů se prohýbaly pod tíhou sněho-
vé nadílky. Podél hlavní silnice, kterou museli 
silničáři dvakrát denně prohrnovat pluhem, 
narostly vysoké, bílé mantinely, stejně jako 
kolem návsi, kterou občas projel traktor s radli-
cí z místního družstva Agro a.s.

Také vlaky, jak ve směru od Prachatic, tak 
od Písku, nabíraly nepředvídatelné zpoždění , 
protože někde popadaly přes trať sněhem pře-
tížené stromy.

Největší radost z takové spousty sněhu měly 
pochopitelně děti, které zaplnily se sáňkami 
a různými pekáči jednak stráň nad rybníkem 
a také cestu ke hřbitovu. Právě na té vznikla, 
díky usilovné péči několika jedinců, dokonalá 
ledovka, naprosto znemožňující přístup na hřbi-
tov bez cepínu a maček. O pravidelné ledování 
povrchu se nejvíc zasloužil Vojta Blažek s Hon-
zíkem Smetanou ze 4.B, kteří vždycky večer, 
před odchodem domů, polili klouzačku vodou, 
aby do rána ještě víc zmrzla. Když voda došla, 
pokoušel se ještě Vojta zvýšit účinek tím, že 
klouzačku počůrá, ale podklouzly mu nohy a on 
s kalhotami u kolen bezmocně sjel po holém 
zadku až dolů pod zahrádky, kde se zadrhl 
o vrstvu popela, který tady právě rozhazovala 
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lopatkou stará Dlabáčková a tak zlomyslně ha-
tila jejich snahu o co nejdelší dojezd.

Generační i názorový střet, ovlivněný fak-
tem, že Vojta na místo konfliktu dorazil téměř 
nahý, skončil tak, že protentokrát raději vyklidil 
pole Vojta, zatímco Dlabáčková křičela , že to 
tak nenechá a že když na ně nestačej rodiče 
ani škola, musí je potrestat pánbůh, parchanty 
mizerný.

Také v hostinci U Sůrů už fungovalo vše ve 
starých, zaběhnutých kolejích a drobné šrámy ze 
silvestrovské oslavy, jako utržený pisoár nebo 
prokopnuté dveře, už byly úspěšně zahlazeny.

Před vchodem, ve sněhovém mantinelu, 
oddělujícím chodník od silnice, byla zaklíněná 
zbrusu nová, černá tabule se zeleným logem 
protivínského Platanu v záhlaví. Lákala hosty 
na šunkafleky, zatímco svíčková byla už od 
rána přeškrtnutá tlustou bílou čárou, přestože 
ji paní Sůrová tenhle ani předchozí den vůbec 
nevařila.

Tuhle malou lest vymyslel hostinský s odů-
vodněním, že to podniku udělá reklamu a při-
tom nikomu neublíží.

„Beztak si všichni rádi daj ty tvoje šunkáče 
a aspoň uviděj, že se u nás vařej samý dobrý 
jídla a příště si přispíšej“, tvrdil své ženě, která 
se zpočátku takovému klamání zákazníků brá-
nila, nakonec ale souhlasila s tím, že podobné 
praktiky budou výjimkou a nikoliv pravidlem.

„Tak prej se Karlíčku letos chystá zdražení 
piva?“ obrátil se na hostinského Peška a aniž 

by čekal na odpověď, zapálil si svoje viržinko 
a labužnicky vyfoukl oblak smrdutého kouře. 

„To se týká jen velkejch pivovarů, Platan 
určitě zůstane nastejno“, vyjádřil svůj názor 
hostinský a zmíněný zlatavý mok postavil jak 
před Pešku, tak před Maryšku, kteří byli v tuhle 
časnou dopolední dobu zatím jedinými hosty.

Hostinský si sedl na chvíli k novinám a když 
se otevřely dveře a do lokálu vešli Horáček 
s Kroupou, vystartoval Maryška k výčepu s vo-
láním: „jenom Karle seď a čti si, já jim to nato-
čím“, a už čepoval dvě piva pro oba příchozí.

„Ale udělej Fanouši poctivou míru, ať mi 
neděláš vostudu,“ odpověděl hostinský a dál se 
věnoval novinám, zatímco si Maryška užíval 
svoji dočasnou roli, o kterou usiloval, kdykoliv 
se k tomu naskytla příležitost.

Když naservíroval pivo oběma příchozím, 
přisedl zase na svoje místo ke stolu, kde Krou-
pa mezitím otevřel debatu na téma globálního 
oteplování.

„Pánové, je to prokázaný mnohejma světo-
vejma kapacitama, to voteplování způsobí za 
pár let takový zvednutí mořskejch hladin, že 
třeba Benátky úplně zmizej pod vodou.“

„Nám to může bejt fuk, koukni se z vokna, 
žádný voteplování nevidím, spíš navopak, tolik 
sněhu jako letos tady nenapadlo už několik let,“ 
oponoval Horáček a Peška souhlasně přikyvoval.

„Jenže vono to má vliv na celkový klíma i ve 
vnitrozemí,“ ozval se za novinami hostinský 
a dodal, že časem tady můžem mít subtropický 
podnebí.
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„Tak to bysme si měli ten sníh venku rychle 
vyfotit a vzorek uložit do mrazáku pro příští 
generace, zlehčil debatu Maryška a posbíral 
a odnesl prázdné půllitry k výčepu k dalšímu 
doplnění.

Krátké zahoukání, které dolehlo dovnitř i přes 
zavřená okna, oznámilo příjezd motoráčku 
z Prachatic, kterým se většinou vraceli školáci.

Hostinský odložil rozečtené noviny a zaujal 
pohotovostní polohu za výčepem a vzápětí veš-
la trojice studentů gymnázia, jejichž vzhled už 
ospravedlňoval objednávku tří piv.

„Zajisté vám pánové bylo osmnáct,“ položil 
hostinský formálně alibistickou otázku a přitom 
plnil tři sklenice zlatavým mokem.

„Bez obav, šéfe,“ odpověděl největší z nich 
a přidal požadavek na jedny Marlbora.

Aspoň mi tady nebudou hulit trávu, pomys-
lel si hostinský a požadované zboží vydal bez 
dalších otázek.

U stolu mezitím Peška posunul diskusi o kli-
matu blíž do regionu poznámkou o pravděpo-
dobné dostavbě jaderné elektrárny v Temelíně.

„Máme to tady skoro za prdelí a hygienik 
Žába mi tuhle řek, že to, kromě jinýho, taky vý-
razně negativně vovlivní ovzduší v celým kraji.“

„Ty znáš doktora Žábu z Prachatic?“ podivil 
se Kroupa a hned vyrukoval s historkou o tom, 
jak Žába ještě za komančů dával vyjádření ke 
stavebnímu povolení na novou polikliniku. 

„Žába tenkrát volal na stavební úřad, že 
v textový zprávě toho projektu je na straně pat-
náct napsáno, že ve vstupní hale bude „osvětlené 

přirození“, tak jestli se jedná vo ňáký výtvarný 
dílo? Von to byl překlep a mělo tam bejt správ-
ně přirozené osvětlení, ale vostuda z toho byla 
parádní,“ vzpomínal řídící a chlapi se smáli 
a hned měli větší žízeň.

Maryška přidal k lepšímu informaci z počát-
ku týdne, kdy sníh zasypal všechno, stromy, 
domy i auta. A tak se stalo, že starosta obce Slavík 
ráno před Obecním úřadem odhraboval sníh 
z auta, aby za půl hodiny zjistil, že to je souse-
dovo a to jeho stojí vedle.

„No, blbej na to dost, proto je přeci sta-
rostou,“ okomentoval to Peška a pro všechny 
objednal zelenou.

K večeru se lokál zaplnil dalšími hosty a ke 
cti přišly také šunkafleky, které zbyly od oběda 
a když paní Sůrová ohlásila poslední porci, 
mohla zavřít kuchyň , protože utopence, naklá-
daný hermelín a preclíky měli ve výčepu, aby 
byly víc na očích a taky po ruce.

Když pak hostinský pozdě večer zamykal 
za posledními hosty vchodové dveře, cítil, že 
venku zase přituhlo a nebe, plné hvězd jenom 
potvrzovalo, že zima jen tak hned neustoupí.

 
Mrazivé zimní počasí vydrželo téměř až do 

konce února, kdy se během jediného dne prud-
ce oteplilo a přišla obleva.

Ze střech, plných rampouchů kapala voda 
a sníh doslova mizel před očima. Pouze tam, 
kde byly podél cest nahrnuté sněhové bariéry, 
zbývalo stále dostatek mokrého, špinavého 
sněhu.
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 Po řece Blanici teď pluly velké kusy ledu, 
které se kupily nad jezem a blokovaly průtok 
kalné vodě, hrozící vylitím z koryta. Pohotovost 
tak měli zejména místní hasiči, kteří se snažili 
ledové kry rozbíjet a uvolnit tak stoupající vodě 
cestu.

Jejich činnost ze břehu se zájmem pozorovala 
většina obyvatel obce a zejména ti, kteří bydlí 
na dolním konci za mostem, také se značnými 
obavami o svoje domovy.

„Hlavně aby do toho nezačlo pršet, předpo-
věď počasí nic dobrýho neslibuje,“ komentova-
la situaci Dlabáčková a hned zlomyslně dodala, 
že to by určitě vyplavilo dolní část obce.

Jak známo, sama bydlí se svou dementní 
dcerou na horním konci u hřbitova a velké vody 
se tak bát nemusí, což její prchlivé a zlomyslné 
povaze poskytovalo tajnou rozkoš z možného 
neštěstí sousedů.

„Starej se bábo vo svoji Irenu a nevopruzuj 
tady,“ uzemnil ji Václav Dršťka , dlouholetý 
zasloužilý člen místního sdružení dobrovolných 
hasičů a jakoby náhodou ji přetáhl zablácenou 
tyčí s hákem, kterou uvolňoval zaklíněné kry.

„Škoda, že už mezi námi není Bejšovec, ten 
by si s těma ledama hravě poradil,“ posteskl si 
Mikovec a Horáček hned navázal,že by měli 
o celý situaci informovat Mlatečka, kterej má 
z armády určitě ňáký zkušenosti s trhavinama 

a už tahal z kapsy mobil, aby svůj nápad uvedl 
do života.

Mezitím několik hasičů spustilo na vodu 
pramici, ale lanem ji nejdřív připoutali ke staré 
hrušce na břehu. Pak dva z nich nastoupili do 
pramice a nechali se proudem zanést až k ledo-
vé bariéře, nakupené u jezu.

Houf diváků na břehu ještě viditelně narostl 
a vedoucí samoobsluhy už nechal přinést z pro-
dejny stůl a několik bas piva a otevřel improvi-
zovaný bufet přímo v epicentru dramatických 
událostí.

Velkému zájmu přihlížejících se, kromě 
lahváčů, těšil také svařák, jehož prodej umožnil 
zbavit se zásob levného červeného vína s pro-
šlou zárukou za nadstandardně vysokou cenu.

Tento úspěšný marketingový tah však málem 
zkrachoval v okamžiku, kdy se hasičům podaři-
lo částečně ledovou bariéru uvolnit a voda nad 
jezem přestala stoupat.

Vděčné publikum odměnilo odvážné hrdi-
ny potleskem a požadovalo, aby jim vedoucí 
naléval svařené víno zdarma, zatímco ten se 
v poslední chvíli ubránil finančnímu krachu 
tvrzením, že jsou ve službě a tudíž jim nemůže 
podávat alkohol, přestože by velice rád.

Ještě dlouho po této události se o vedoucím 
samoobsluhy škodolibě říkalo, že by rád, ale 
že nemůže, což mu nakonec neprávem vyneslo 
přezdívku kapoun.
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S e t k á n í
s  M a r t i n e m  V í d e n s k ý m
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Martin Vídenský

Věčná rezonance
Výběr ze sbírky Uzavřená kapitola (2011)

Medailonek

Jsem rodák z Ústí
nad Orlicí.

Jsem poletucha
věčně snící.

Jsem průvodčí i
cestující.
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Věčná rezonance

Jsme živými strunami.
Někdy namol(l), jindy v dur,

kráčíme etudami
nekonečných partitur.

Poznamenaní

Jsme prasklé džbány,
jsme deštivé krajiny.
Jsme bolavé rány
a nejsme bez viny.

Podzimní zrání

Udýchaný podzim
poklepává mrtvým listím
o ještě nezmrtvělou zem.

A nám je opět hořkosladce
v tom čase pozdně nachýleném,

jenž dozrál
v jádru lískovém.
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Sychravo

Severák hladovým břitem
okusuje rzivé lesy.

Havrani svým ostrým křikem
zatemnili podnebesí.

Nostalgie

Občas
pokorně navštívím
svůj vlastní
hřbitov.

Opráším
zašlé hroby
a někdy
nečekanou slzou
svlažím květy
vzpomínek.
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Záře

Flétna
do tmy
zpívá.

Svazek
tónů
padá

na Zem
modrou
mrazem.

Kouzlo poezie

Jsou slova jenom naznačená,
ta nemusíme číst či psát.
Přesto kouzlu mezi řádky
můžeme tiše naslouchat.

Poselství

Laskavé ticho prostoupí
vším, co zde dnes milujeme,
a v ozvěnách se bude vracet,

až jednou tu nebudeme.
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RESTART

Rozchechtanej melancholik

Jsem takovej
smutnej šašek.

Mám svý
fórky,

který pijou
chandrám krev.

Milenka

Vybral jsem jednu
z tvých fotek

a nalepil jsem ji
na ledničku.

Má životní láska
má tvoji tvář,

živočišnou přitažlivost
a stále spolu

sexujeme.
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Řekla jsi mi…

Už mě
ty tvý fórky
přestávají
bavit.

Začínám
trpět
těžkou
klaunofobií.

Po dlouhé noci den

Opustila jsi mne
uprostřed bouře.

Hlubokou nocí
letěl jsem
nad temnými vodami
a zoufale hledal
záchytný bod.

Promoklý
a unavený
jsem přistál
na okraji
útesu.

Jitřní slunko
pošimralo
unavená
víčka.

V dálce
se zablesklo
na lepší
časy.
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Noční (ne)klid

Po půlnoci
po kolejích
mnoho vozů
nejezdí.

Hromady snů
rozvážejí
dvě podobná
souhvězdí.

Mezi obrazy

Z krajů,
odkud odlétali ptáci,

přešel jsem
do krajin

zalitých sluncem.

Nevnímám
prázdná slova,

utonulá v pěně dní.
Letím se tiše schovat,

zmizet jak kapka
nad pochodní.
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Restart

Pulz opět naskočil,
vítr se utišil.

Uzdravený pták
vzlétl do oblak.

Prosba

Prosím,
aby jednou
provždy
utichly mé
destruktivní
bouře,
zhojily se
rány,
zaoblily
hrany
a já opět
nespoutaný
mohl vzdušným
mořem
plout…
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František Uher

Žádná uzavřená kapitola

Stává se, že otevřeme sbírku básní, čteme, jsme 
příjemně překvapeni a přece se cítíme zaskoče-
ni. Zaskočeni úporností, bezprostředností, vita-
litou, naznačovanými tísněmi i smutky, střípky 
radostí, ale také svěží otevřeností – a při tom 
všem nespornou hravostí, jiskřivostí, nesmi-
řitelností a sympatickým optimismem. Cituji: 
S posledním vydechnutím / se rodí nové sny.

Jednotlivými básněmi můžeme být uchvá-
ceni, jinde pocítíme drobné výhrady (čtyřverší 
Tak to je…), zaujmou i znamenité, epigra-
maticky laděné básně Želiv a Funus. Můžeme 
snad pociťovat výhrady, ale to je tak vše, co 
můžeme dělat; nezbývá než uznat, že čteme 
poezii vyzrálou, originální, schopnou kráčet 
vlastními cestami. Vzešla z pera básníka mla-
distvého vidění, třebaže dnes už věkem střední 
generace. Řeč je o páté sbírce Martina Víden-
ského UZAVŘENÁ KAPITOLA (Oftis 2011), 
s ilustracemi Lenky Faltusové. A zase platí: 
Ilustrace se nám nemusejí zdát naprosto ade-
kvátní a ideální jako doprovod poezie, s Víden-
ského verši však korespondují. Vůbec nevadí, 
že autor zařadil některé básně z předcházejících 

sbírek. Je třeba pochopit, že Vídenský pluje na 
mladších vlnách české poezie, které je vlastní 
jistá odlehčenost, vyzývavost, snaha rozbí-
jet ustálené uzance a fosilní i kritické tvůrčí 
postoje. Může se nám to jevit nepatřičným, 
ale nezbývá, než vzít na vědomí skutečnost, 
že současná střední a mladá básnická genera-
ce vidí svět kolem sebe svýma očima, nachází 
odlišné inspirační prameny, jiné zdroje tvůrčích 
vznětů, čerpá z vlastní empirie. A dobře činí, 
pokud tak činí kvalitně, zodpovědně a s jasnou 
perspektivou.

Martin Vídenský je jednoznačně nejsilnější 
tam, kde volí zkratku, kde svůj verš otesává 
básnickým dlátem na holou dřeň. Jmenujme 
Dětství, Kouzlo poezie, Poselství, Poznamenaní, 
Věčná rezonance, Sychravo, Listopadu pád. 
Pokud se v dřívějších Vídenského sbírkách daly 
vystopovat literární vzory – přesněji vzor: Jan 
Skácel – Vídenský se nikdy nestal epigonem, 
něco málo skácelovštiny narouboval prospěš-
ně na plodný kmen vlastní poezie a začíná 
sklízet zralé ovoce. Je svůj, je básníkem skrze 
schopnost vidět světlo i tam, kde leží stín, vidět 
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motivující stíny tam, kde vše zahlcuje pozlátko 
komerčního nazírání.

Na své básnické pouti kráčí za poznáním 
nenápadných půvabů každodenního života se 
všemi jeho peripetiemi. Chce se říci, že kráčí 
za svou pravdou. Pravda je stále atraktivní, 
ale tuze křehké zboží. Hledat ji je velice ošid-
né, každý jen tu svou má za jedinou, všechny 
„pravdy“ jsou tak trochu maketami, snadno 
pukají.

Popřejme Martinu Vídenskému, aby svoje 
životní pravdy, přetavené do poetické podo-
by, dovedl hájit a uhájit, aby štěp jeho poezie 
nezplaněl a košatěl. Má k tomu všechny před-
poklady a nezbývá než věřit, že pátá sbírka 
skutečně pouze uzavírá jednu tvůrčí kapitolu 
a dočkáme se dalších, které svými hodnotami 
vzbudí stejnou pozornost. 

Psáno pro: www.obrys-kmen.cz, 36/2012,
5. září 2012
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Nebudu se ptát, kdy jsi začal se psaním a co 
tě k tomu vedlo. Ale, chceš-li, odpovědět 
můžeš. Spíše by mě ale zajímalo, kdy se vedle 
živého Martina, osoby fyzické, dýchající 
a prožívající, náhle zjevil Martin autor, píšící 
básník?
Martin autor, píšící básník, se nezjevil náhle. 
Vše začalo už ve škole. Vždy jsem měl štěstí 
na učitele češtiny, ať už to bylo na základní 
nebo na střední škole. Dokázali mi češtinu 
a s ní poezii přiblížit, ne znechutit. Začal jsem 
psát, ovšem dnes těm prvním pokusům říkám 
„vykecávky“. V roce 2001, kdy se v Ústí nad 
Orlicí sestavoval Almanach mladých básníků 
Podorlicka, jsem se sešel s básnířkou Věrou 
Ludíkovou. Dal jsem jí štos toho, co jsem do té 
doby napsal, ona z toho vytáhla jednu básničku 
a řekla, že to ostatní není hotové, že je v tom 
spousta balastu a k poezii to má ještě hodně 
daleko. Básničku Infinity mi ovšem pochválila 
a dodala, že tudy by mohla vést cesta. V roce 
2003 jsem vydal svoji první básnickou sbírku 
OZVĚNY TICHA, kterou jsem věnoval své 
zesnulé mamince. 

Co pro tebe znamená psaní jako takové? 
Čím je dle tebe psaní vůbec?
Psaní je dar a přistupuji k němu s pokorou. 
Rozhodně se nesnažím múzy nijak znásilňo-
vat. Trpělivě vyčkávám, a když mne navštíví 
a zasypou polibky, jsem šťastný, že mohu psát 
a vytvářet světy reálné i snové. Vznáším se 
a létám, a pokud mé výtvory povznesou i něko-
ho jiného, je má radost o to větší. V poslední 
době si dávám velký pozor na to, co píšu. 
Ošklivostmi a zmarem se to v současné tvor-
bě jen hemží a k tomu se rozhodně připojovat 
nemíním. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, 
to je dáno…

Kdyby ses měl zamyslet nad svými autorský-
mi vzory či nad díly, která tě ovlivnila, koho 
nebo jaké knihy bys jmenoval?
Mým životním autorem je Jan Skácel. Oslovil 
mě právě v době, kdy odešla maminka. Je to 
paradox, ale tehdy jsem Jana Skácela objevil. 
V učebních osnovách nebyl. Jsem Husákovo 
dítě, narodil jsem se v roce 1970. To, že tu byl 

Lukáš Vavrečka

Sedmero otázek pro Martina Vídenského
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Seifert, o tom se mlčet nedalo, protože zís-
kal Nobelovu cenu, ale Skácel byl celý život 
„ve stínu“. Ovšem mne oslovil daleko víc. Jeho 
přístup je o absolutní empatii, vcítění se. Když 
mi odešla maminka, dokázal mne svou poe-
zií chlapsky obejmout a povznést. Hodně mi 
pomohl a určitě mne inspiroval. K mým dalším 
oblíbencům patří Vít Slíva a z té mladší genera-
ce jmenuji aspoň Radka Malého. A jestli mohu 
vzpomenout alespoň ještě jednoho člověka, kte-
rý mne svým psaním nějak ovlivnil, pak nemo-
hu zapomenout na Richarda Bacha (Jonathan 
Livingston Racek, Most přes navždy, Jediný).

Jaké jsou tvé současné podněty k psaní? 
Co tě motivuje k tvůrčí práci?
Kdybych měl sám sebe nějak charakterizovat, 
tak bych nejspíš řekl, že jsem básník pro všední 
den. Nechávám se inspirovat naprosto všedno-
denními událostmi, které v sobě nesou i špetku 
té poetiky.

Velkým inspiračním zdrojem je pro mne 
příroda a její neustálé proměny.

A pokud mne navštíví múza s úsměvem na 
rtech, podaří se mi napsat i něco humorného. 
Není to snadné, ale občas se mi to povede. 
Potlesk a smích posluchačů (čtenářů) jsou potom 
tou nejsladší odměnou a motivací.

V tvé poezii se často setkáme s motivy hudby, 
krajiny, motivy cest a žen. Pověz nám něco 
o nich…
Hravé tóny roztančí barvy, které mne přenášejí 
do fantaskních krajin, a já jen doufám, že na 
té úžasné cestě potkám ženu, která mne bude 
milovat takového, jaký jsem (což není asi úplně 
snadné).

Hudbu miluji, a jelikož pracuji na železnici 
(průvodčí a vlakvedoucí osobních vlaků), je 
s cestováním spojen téměř celý můj život. A jak 
tak vlak jede krajinou, občas můj zrak spočine 
na vnadných křivkách některé z cestujících. Vše 
je zahaleno rouškou tajemství, je v tom kus hra-
vé radosti a poetiky života (ne)všedního dne…

Tvá poslední kniha nesla název Uzavřená 
kapitola. Jakou kapitolu jsi uzavíral a proč?
Najednou jsem cítil, že se uzavřela jedna kapi-
tola mého života. V době sestavování této 
knížky mi bylo rovných čtyřicet let, a tak jsem 
se rozhodl udělat jakýsi mezisoučet. Skrze 
svoji poezii jsem se smířil se smrtí maminky 
a konečně jsem jí odpustil. Zhojily se šrámy 
po těžkém úrazu při paraglidingu a tak nějak 
jsem se srovnal i s rozpadem manželství. Už 
jsem nepociťoval ostrou palčivou bolest. Rány 
se zacelily, už z nich neprýštila krev. Zbyly jen 
drobné jizvy, které si v sobě ponesu po zbytek 
života.
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Současně se uzavřel jakýsi kruh za čtyřmi 
básnickými sbírkami, které jsem doposud 
vydal. Snažil jsem se do Uzavřené kapitoly 
zařadit jen to nejlepší z těch řadových sbírek 
a tak trochu ješitně dodávám, že se mi to snad 
povedlo a s výsledkem jsem i po roce spokojen.

Kde a jak se po Uzavřené kapitole zrodil 
Restart?
Po vydání Uzavřené kapitoly u mne nastalo 
období tvůrčího klidu, které trvalo téměř celý 
rok.

Prožil jsem dva zvláštní a hodně bouřlivé 
vztahy, díky nimž jsem opět nalezl sám sebe. 
Konečně jsem v sobě vzkřísil umírajícího ptáka 
Vídeňáka, kterému se zase podařilo vzlétnout, 
a získat tak potřebný nadhled…



L iterární  fórum

66

E
li

ps
a č íslo 6

SVčS

strana

P ř i c h á z e n í



L iterární  fórum

67

E
li

ps
a č íslo 6

SVčS

strana

Jake Miller

Generální partner
(Život, jaký opravdu není)

Verze upravená po kritickém pohledu s odstupem 
zhruba jednoho roku. Místo většiny vulgárních 
a jiných slov, vět a pasáží, se kterými již nesou-
hlasím, jsou použita citoslovce vyjadřující kašel 
a jiné chrchlání.

Milan Hrdý, producent většiny české seriálové 
produkce (podle vzoru král většiny českého seri-
álového království) a několika špatných, přesto 
výdělečných filmů (např. Kajínek), seděl ve své 
kanceláři, kanceláři jednatele firmy, zmáčkl 
tlačítko InterComu a řekl:

„Helenko, jdu na oběd.“
„Ještě je tu ten pán ze studentského filmu, 

pan Vaněk,“ ozvalo se.
A po chvíli: „…máme domluvenou schůzku?“
„Ano, pane Hrdý, říká, že ho sem poslala 

paní Plešmídová.“
Po takovýhle konverzaci mohl Hrdý těžko 

říct, ať Helenka, tedy jeho sekretářka, řekne, že 
tam není, nebo že má důležitou konferenci. Byl 
si vědom toho, že jsem už slyšel, že tam je a že 
se chystá na oběd.

„…no…“ začal po chvíli odmlky, „…tak ať 
jde dál.“

Sekretářka mě uvedla do jeho kanceláře, 
zavřela dveře a začlo to. Společenské tanečky. 
Velké okno, křeslo, ze kterého se zvedl Hrdý, 
masivní psací stůl, který obešel, ruka, kterou mi 
potřásl, vrhl jeden profesionální úsměv, který 
neměl duši, až by se člověk bál, a řekl mi, ať se 
posadím.

Dvě židličky naproti Hrdému křeslu byly 
prostší, jako by říkaly: „Kdo sedí v křesle, je 
pán, kdo na židli, kmán. Svůj k svému.“ Měl 
na sobě sako a kalhoty od obleku, které říkaly: 
„Jsem profesionál.“ A modrobíle pruhované 
námořnické tričko, které říkalo: „Jdu s dobou, 
jsem stále mladý.“ Vlevo na zdi měl v knihovně 
velkou plazmovou televizi, která říkala: „Tady 
tě posoudím, ať jseš film nebo seriál.“ Na druhé 
straně od stolu stál velký květinář s tchyniným 
jazykem a v kleci papouch, kterej říkal: „Samé 
dukáty, samé dukáty!“

Sáčko říká „Pojďme na oběd,“ ale kraťásky 
„Ty to platíš.“ Ještě poslední poznatek ohledně 
takzvanýho „profesionálního vystupování“: 
Chovat se příjemné, ale neusmívat se, aby si 
druhá strana myslela, že je fajn s váma praco-
vat, že vám má proč bejt vděčná, ale že vám 
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není rovná. Hlavně ale zásadně nic nechválit. 
Když někdo k vám, coby k podnikateli, přinese 
něco, co jste si objednali, tak nechválit, nedat 
hned peníze, které byly domluvené. Kriticky na 
věc hledět, brblat, že tady je to takové a onde 
zas onaké, aby si ten člověk nemyslel, že odvedl 
dobrou a hodnotnou práci.

Snažit se co nejvíc srazit cenu, a když to 
nejde, ba dokonce i když to jde, a podaří-li se 
vám tu cenu trochu stáhnout, tak v tom člověku 
vyvolejte pocit, že je hroznej vydřiduch a chce 
po vás peníze za něco, co byste nenazvali prací, 
ani kdyby vás mučili.

Pokud tohle všechno zvládnete, tak jste u mě 
ech! a to je slabý slovo. Čeština nemá moc hez-
kých a zároveň zlých pojmenování. Echu ech! 
Kašl!

Všechny tyhle taktiky a zásady Milan Hrdý 
zvládal. Uvelebil se ve svém křesle, sepjal prsty 
a upřel na mě profesionální pohled.

„Takže… vy jste pan Daněk –“
„– Vaněk.“
„Vaněk, promiňte. Vy děláte filmy?“
„Ano, přes paní Plešmídovou jsem vám 

posílal náš poslední film.“
„No, mně sem chodí víc filmů…“
„Takovej, začíná, jak tam sedí herci … 

v křesle se tam střídají a mluví o …“
„Dobře, už si vzpomínám. To byla tako-

vá… konverzační komedie, že? Trochu do 
absurdna.“

„…no, spíš mysticko-cynická akční komedie 
… asi tak … to bylo jako …“

„Já si to vybavuji. Kousek jsem viděl. Bylo 
to takové … mm, spíš mělké, nedal se sledovat 
příběh.“

„Ono…“
„Víte! Jak po formální stránce, tak po strán-

ce příběhu a nějakého toho poselství, z toho 
bylo cítit to amatérství… nedostatek zkušeností. 
A co se týče výběru herců, tak ten, myslím, taky 
nebyl nejlepší. To byli nějací vaši spolužáci?“

„Přátelé.“
„No, byla na nich vidět ta nedostatečnost 

herectví, zkrátka, opět musím říct, tam chyběla 
zkušenost s tímto druhem … práce … umění. 
Ono je to vlastně takové umění, víte? A člověk, 
který dělá umění, musí do toho svého projevu 
vložit vlastně kus sebe! To chce energii, to chce 
city, to mi tak nějak tam chybí. Jak v tom herec-
kém projevu, tak v tom filmu obecně.“

„Aha…“
Milan Hrdý, producent většiny české seriá-

lové produkce, si nalil do skleničky minerálku. 
Jeho papoušek se začal kývat a skřehotal.

„Vítrr do plachet, vítrr do plachet!“
„Mě… sem za vámi poslala paní Plešmído-

vá, protože prý občas sponzorujete studentské 
filmy.“

„Ano. To je pravda. Vy studujete FAMU? 
Nebo tu školu v Písku?“

„Ne. Já studuju animovanou tvorbu.“
„Hmm… to není moc filmový obor.“
„No, vlastně je.“
„Vidíte, to bych ani neřekl…“



L iterární  fórum

69

E
li

ps
a č íslo 6

SVčS

strana

„É… já… já jsem napsal scénář k novému 
filmu a … vlastně jsem vám přišel nabídnout, 
jestli byste ho nechtěl sponzorovat. Jako gene-
rální partner…“

„Chm,“ uchechtl se Milan Hrdý jen tak pro 
sebe, „a kolik peněz byste si tak představoval 
jako generální partnerství, pane Vaněk?“

„No … moc ne.“ Milan Hrdý se napil. „Třeba 
deset tisíc?“

„Glk!“ To byl zvuk, který vydala skuteč-
nost, že Milanu Hrdému, jednateli společnosti, 
kterou za rok protéká mnoho miliónů korun, 
zaskočilo pití. Začal naprázdno kašlat, div si 
neroztrhal plíce.

„Promiňte, říkal jste deset tisíc?“
„Ano. S takovýma penězi se dá nakoupit 

spousta rekvizit, kvalitní mikrofon, základ na 
dobré kostýmy…“

„Podívejte se, já rád přispěji na dobrou věc, 
na filmu Kajínek naše společnost jen participo-
vala, ale vyhradili jsme na něj tři sta tisíc. Takže 
to neberte tak, že my nepodpoříme dobrou věc, 
ale jistě si uvědomujete určitý kvalitativní roz-
díl mezi filmem Kajínek a tím vaším … mm … 
jak že se jmenuje?“

„Pracovní název je Sezóna Irigátorů.“
„Vidíte to … ono všechno jde se vším. Vy ani 

nemáte filmové názvy. Tohle, a pak ten váš … 
Boží … knihanebojaksetojmenovalo. Já nepo-
chybuji o tom, že vy se to časem naučíte, ale 
zatím to na mě působí tak nějak mělce … víte, 
co tím myslím?“

„Á… Asi jo. Asi ano … totiž … ten film měl 
být… o divadelním souboru, který má problé –“

„Mm! Víte co, filmový průmysl potřebuje 
nové nápady, nové příběhy… Chci říct, kdyby 
to bylo něco nového, něco zajímavého, tak by 
se o tom dalo přemýšlet, ale to, co jste mi tady 
popsal, mi velice připomíná Nejistou sezónu od 
Smoljaka a Svěráka.“

„É–“ řekl jsem já.
„Zkuste se zavřít do nějaké místnosti, na chvíli 

se izolovat, a uvidíte, že přijdete na úplně nové 
myšlenky.“

„Aha.“
Milan Hrdý, echm, ech, chrch, velký filmový 

producent, se usadil a napil se. Celou dlouhou 
promluvu směrem ke mně stál, pohyboval se 
kolem rohu stolu, udržoval si nadhled nade mnou.

„Takže… ten film sponzorovat nechcete.“
„Jste perspektivní mladý muž, ale měl byste 

se ještě vypracovat. Získat zkušenosti a jiný 
pohled na věc.“

„Aha.“
„Tady máte, podívejte se na to,“ řekl a podá-

val mi při tom DVD filmu Kajínek, kterých 
měl, jak se zdálo, plný šufle ve stolu. „Ať se 
můžete poučit z práce kolegů.“

„Děkuju.“ Vzal jsem si DVDčko a Milan 
Hrdý si začal něco psát do počítače. Hé-echů!

Nejistě jsem přešlápl a pomalu jsem se dal 
na odchod.

„Tak… na shledanou,“ řekl jsem.
„Na shledanou.“
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„Čerrná známka, Jime, chlapče!“ To ještě 
před tím, než jsem zavřel dveře, zaskřehotal 
papouch.

Cestou po hlavním schodišti dolů jsem 
se sebekriticky snažil zlepšit svou osobnost. 
Protože mi čas od času někdo řekne, že nejsem 
schopnej přijmout konstruktivní kritiku. Tak 
jsem si říkal, že si vezmu poučení z názorů, 
které mi dal uznávaný Milan Hrdý, člověk, který 
už v životě něco dokázal. Možná ten film, co 
jsem mu poslal, byl moc absurdní. A možná měl 
takovej zmatenej děj.

Vyšel jsem z automatických dveří a všimnul 
jsem si, že zaparkovaný Hrdý mercedes má trochu 
stažený okýnko.

Možná se vážně chováme v tom filmu ama-
térsky. Možná bych to měl víc promejšlet profe-
sionálně, konzultovat to s profesory, zapsat se 

do dramatického kroužku, brát herce z filmo-
vých škol nebo tak…

A možná to bylo moc cynický… asi bych to 
neměl brát na lehkou váhu… možná bych do 
toho měl dát víc citů…

Možná bych se opravdu měl poučit z toho 
Kajínka. Moh bych tomu Hrdýmu říct, že nemá 
vytažený to okýnko u auta… aby mu ho ještě 
tak někdo ukrad…

Třeba se vážně časem naučim dělat dobrý 
filmy… Tak… myslím, že jsem si konstruktivní 
kritiku od Milana Hrdého vzal k srdci a neod-
mítnul jsem ji arogantně, tak, jak to jindy prý 
dělám…

…
No, vrátil jsem se zpátky a tim okýnkem 

jsem mu do auta hodil psí hovno. Tak. Echm!


