
Dopisní sezóna

sbírka o jedné části a žádném názvu
spisky a škrtance někdy od podzimu 2011 po květen 2012



Bajkonur I
V dávných časech to bylo. Letěla husa nad lidskou zemí a 

viděla, jak před městem jménem Trója zbraně tiší žízeň krví, jak 
ti lidé a tamti lidé se srážejí, až jich je polovina. Letěla a řekla 
si, to musí být největší válka mezi lidmi.

Stalo  se  později,  že  přelétala  jiná  husa  nad  klidnými  a 
mírnými lidskými poli, která však rukou muže vyplivla šíp, co 
husu probodl a zabil. Toho dne byla k večeři a nic si neříkala.

Další husa pak za mnoho let shlížela na italské pláně, kam 
Afričané dohnali slony; kam se jim vyšlo naproti a celé jezero 
zčervenalo. Bylo to příliš červeni na ptačí zrak, a tak husa po-
spíšila pryč. Pomyslela si, že k větší bitvě už se lidstva sebrat 
nemůže.

A jiná jejího druhu právě za deset let křižovala stejnou pod-
horskou pláň, tichou a zelenou, ale také ji našel šíp, padla a po-
sloužila k jídlu. Myšlenky se z ní vytratily.

No a za tolik času, že si jej možná ani letokruhy nepamatují, 
jednou v červnu znovu vzlétla husa od Černého moře a mířila 
na sever, několik dnů si neodpočala, avšak stále pod sebou vída-
la samé železo v puškách, železo v náklaďácích a tanky ze že-
leza, a taky lidi, kteří to železo poháněli vpřed. Z výšky na ně 
křičela, ale nikdo si jí nevšímal.

Když opět nastala pokojná doba, cestovala ta husa stejnými 
místy. Z ničeho nic se do ní zaryly broky, ona se zřítila a ulehla 
k nohám člověka, který ji nechal vycpat a vystavit, s napjatými 
křídly jako v letu a s široce rozevřeným zobákem, jako by kři-
čela. Ale hlas už z ní nevyšel.

Konečně  pak  jiná  husa  navštívila  pustou  krajinu  daleko 
od domů, a jestli  ji  zas nepopadla cestovatelská,  žije tam do-
dnes.

duben 2012

1



Bajkonur II
Zelená se skládá ze žluté a modré.
Když se všechny oblačné toky vylily, slavnost ustávala, až 

se změnila v oplakávání. Žádná větev, byť sebesilnější, slzu ne-
udržela  a  také  vzduch,  najednou  zjistiv,  že  osaměl,  pocítil 
v sobě prázdnotu a líce mu steskem z odloučení zvlhly.

Čerstvé  ptačí  hlasy  se  pokoušely  přehlušit  žalozpěv,  ale 
přesto  se  pohřbívalo,  konaly  se  nestrojené  zádušní  obřady  a 
voda se ukládala do hlíny zcela hromadně.

Taky se pilo. Co kořeny mělo, nalévalo do sebe, na co při-
šlo, aby se utišil žal.

A  ukazovaly  se  rozdílné  povahy.  Švédsky  si  počínaly 
stromy, polykaly velkými doušky, důstojně, vážně, dokud jim to 
nestouplo do koruny, až se shýbala k zemi. Pak nevěděly o svě-
tě.

Zato tráva usrkávala neustále, podobala se jižním národům, 
bez ostychu kmitala sem tam a z opilosti vlastně ani nevycháze-
la,  protože si  při  sebemenším deštíku  něco našla.  Tak žila  a 
rostla stále s myslí zastřenou.

To  jen  v  obdobích  dlouhého  sucha  vystřízlivěla,  nabyla 
smyslů a rozumu a nechala po sobě jezdit  sanitky a hasičské 
stříkačky, jakož i my necháváme projet sanitky a hasiče, když 
jsme střízliví.

22. dubna 2012
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Bajkonur III
Byl jednou jeden kapr jménem Žbl; byl to kapr rybničný, žil 

tedy ve vodě, což se obecně pokládá za obvyklé a přiměřené 
kapří prostředí, avšak Žbl se stále trápil pochybnostmi, zda se 
sem hodí. Věděl,  že před jistou poměrně vzdálenou dobou se 
skupina jeho vodních souputníků stižená podobným neklidem 
odhodlala svůj úděl změnit, nechala si narůst nožičky a pláchla 
na souš.

Dalo by se jim rozumět jako vzdálené rodině, byť trochu 
výstřední, pomyslel si Žbl a pojal svůj plán, za jehož účelem si 
pořídil mobil. Hodlal zavolat nohatým rybám a vyzvědět, stojí-
li to za to, co ony tam vyvádějí.

Avšak pšenka mu mnoho nekvetla, dokonce snad ze stejné-
ho obrazného důvodu, totiž z přemíry vody. Pod hladinu sahal 
signál velmi mizerně a o souvislých hovorech nemohla být řeč. 
Proto zkoušel kapr proplouvat hned pod hladinou nebo najíždět 
na mělčinu u břehu, ale ani tak mnoho nepochodil.

Když  tu  náhle  ho  při  tom  počínání  oslovila  voda  jeho 
domovská, a jak nás už poučil bezpočet chytrých spisů, vyjad-
řovala se krajně poeticky:

„Neskákej, kapříku, nechoď tam,
poraď se se mnou, pevninu znám.
Nevděčná je až běda,
podléhá jenom motykám.

Den co den se jí každá má kapka koří
u nohou, leč padesáti moři
nevzbudil bys v ní soucit.
Takovou povahu učí se z ní tvoři.

Nerejdi v mělčině, splyň si s hlubinou.
Slabá jsem, znalá však; dávám ti jedinou
radu, jíž pamatuj: V slabosti
rodí se životy, v síle pak zaniknou.“
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Tu ale Žbl chytil signál, což ho tak rozrušilo, že na vodní 
řeči v mžiku zapomněl a hnal se vzhůru, aby si to vzácné pouto, 
jehož nabyl, zachoval. Horní svět se otevíral.

A jak kapřík chytil signál, tak náhle i signál chytil jeho: všu-
de vyvstalo pletivo provazů, které ho sevřely a ve chvíli hrůzy 
strašlivou silou vytáhly na vzduch. Jenže kapřík se nedal, kupo-
divu se mu to vytoužené blízké setkání ještě dnes nehodilo, a 
tak  sebou  mrskal,  až  ze  sítě  konečně  jaksi  vypadl  zpět 
do rybníka.

(Vodní hlas se zdržel hodnocení.)
S úlevou si Žbl oddechl a ze všeho nejdřív si všiml, že mu 

přišla esemeska – jeho vůbec první. Zahořel radostí, rázem se-
třásl zbytky úleku. Nemotornými ploutvemi už tiskl tlačítka, ne-
dočkavý čtení. A skrz to své nadšení ani nezpozoroval, že znovu 
ztratil obezřetnost a tatáž past ho ulovila podruhé.

Než se ho nadobro zmocnili a hodili do kádě, stihl si ještě 
přečíst zprávu: „Vítejte zpátky v síti!“

Poučení  se  tentokrát,  děti,  nedočkáte,  zato  vám  dávám 
domácí  úkol:  až  vám  nějaký  zvědavý  kapr  zavolá,  dobře  si 
promyslete, co mu odpovíte. „Stojí to tam u vás za to?“

duben 2012
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Bajkonur IV
To jednou had potřeboval rukavici s jedním prstem, aby byli 

dvě jedničky a žádná pitomá šestka.
Tak se doplazil do prvního obchodu a zeptal se, „Dobrý den, 

máte prosím rukavici s jedním prstem?“
Ale prodavač byl  zlý,  vysmál se mu jako snad nějakému 

toulavému hadu, popadal se za břicho a na zákazníka ještě po-
tupně pokřikoval, „Na co ty bys potřeboval rukavici, to mně vy-
světli!“

Netřeba rozebírat, že se hadu po takovém uvítání už nic vy-
světlovat nechtělo, a tak se odplazil do druhého obchodu a ze-
ptal  se  tam,  „Dobrý  den,  neměli  byste  prosím  vás  rukavici 
s jedním prstem, takovou menší a trochu starší?“

Tentokrát narazil  na vstřícnější obsluhu, u pokladny seděl 
jeden  velice  tlustý  pán,  čouhaly  zpod  něj  živočišně  utajené 
prvky dvou až tří židlí a stůl, jenž odolával jeho dotírajícímu 
břichu, se nezřetelně sunul kupředu. Muž působil vcelku mile a 
přístupně. (Celý, to je co říct.) Leč problém byl jiný.

„Rukavice máme, což o to, i s jedním prstem. A ve všech 
rozměrech, ale v žádném čase. Promiňte, pane hade,“ omlouval 
se.

Pan had se zarmoutil a k třetí prodejně — neboť naděje ho 
ještě  neopouštěla  — se  spíš  doválel,  než  doplazil.  Požádal  i 
tam: „Dobrý den, prosím, hledám rukavici s jedním prstem, ta-
kovou menší, a máte-li na výběr i časy, potřeboval bych starší.“

„No to ano,“ odpověděl bleskurychle prodavač, jenž se zdál 
kmitat  po  místnosti  jaksi  zkratkovitě,  bez  zjevného  pohybu, 
„časů vedeme nepřeberně, ale rozměry u nás nenajdete, promiň-
te.“

Ani zde had nenakoupil. Už by se byl málem vracel domů, 
když  zahlédl  poslední,  čtvrtý  obchod.  Žádný  div,  že  dosud 
unikal jeho pozornosti: ztrácel se totiž v šedavém oparu, jeho 
obrysy se těžko daly postihnout a vypadalo to málem, že okolní 
domy, měře jejich šířku, prodejnou prostupují.
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Had uctivě vstoupil. Místností sálalo pobožné ticho, že ani 
vlastní plazení nešlo slyšet. Za pultem stáli dva prodavači. Je-
den z nich byl nekonečně rozsáhlý a ten druhý, hned vedle, byl 
zase nekonečně drobný. Radost pohledět.

Stáli zcela nehybně, jako by tomu uvykli od vzniku kosmu a 
do  jeho  konce  tak  měli  setrvat.  Hlásku  nevydali.  Vyčkávali 
bez mrknutí, nekoneční, dva prodavači tak osmioví, že si mou-
cha nedovolila na ně sednout.

Had po marném pokusu usoudil,  že se s nimi nejspíš ne-
domluví, a tak si aspoň prohlížel sortiment. A v něm, světe div 
se, objevil ležet svou vysněnou rukavici, právě takovou, jak ji 
byl popisoval, s jedním prstem, menší a starší a ke všemu čer-
venou.

Přemítal,  co  si  počne.  Zdejší  obsluha  se  netvářila  nápo-
mocně. Po mravním zvážení si had řekl, že už ho ty nákupy stá-
ly dost trápení, že nikdo další, i kdyby se mu ta rukavice hodila, 
si ji v tak nedbale vedeném podniku beztak nekoupí, a nakonec, 
kdo nekrade, okrádá rodinu, a jak se do lesa volá, tak se z lesa 
ozývá, a ranní ptáče dál doskáče, tak jaképak copak, a rukavici 
prostě vzal.

Jak  se  jí  chopil,  rozezvučel  se  poplach,  vzkřísila  se  vý-
stražná červená světla, aby očernila viníka, rozštěkali se psi a 
dovnitř vtrhli  policisté.  Mířili  na ubožáka zloděje pistolemi a 
křičeli, „Polož tu rukavici, ty sprostý hade! K čemu by ti vůbec 
byla, to nám vysvětli?!“

Tak si ho odvedli. A ti dva prodavači — jestli tam nestojí 
dodnes, tak vám opravdu už nevím.

duben 2012
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***

Obraz první
to víte, patlanice.

Obraz druhý
na němž není koho vidět.

Obraz třetí
pořádají se petice za zákaz
samoty; cesta je jimi zbělelá
a oslovená, padají až

Obraz čtvrtý
sněží. A to je staré slovo:
tomu nerozumíš. Zima.

Obraz pátý
pokládají se petlice proti
špatným návštěvám a zprávám
a proti lidem, kteří nosí
ošklivé čepice. A cesta…

Obraz šestý
kde vinné mušky mi pijí víno.
Všechno je, jak má být.

Obraz sedmý
kde se vidíme.

8. listopadu 2011, 23:19
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***

hroutit se,
pokoutně se hroutit
aby si lidé mrkli a řekli
podívej, tady něco bylo
a já měl zatím tu vznešenou příležitost
jim zpod obzoru
rozvázat tkaničky
a sledovat, jak se hroutí oni
o poznání méně pokoutně
neboť se nesmírně zlobím
na ženu, co si ke mně přisedla v autobuse
a já se musím při psaní
krčit jak křeček s ulitou
naškudlenou
a ta ženská
mně telefonem užírá zrní

16. března 2012
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***

Čerstvě roste měsíc
a slyším se

Jak z dálky nesu srpen;
jsou zvonice

Kde zvoník tiše pláchnul
však veřeje v nich

Půjčují zvuk na dluh

28. listopadu 2011, 17:48

***

Ne že bych tolik závisel
na nelegálních snech.
Ale málo co se ráno vyrovná
pocitu, poté co jsem unikl
svému vysněnému soudnímu
systému pouhým probuzením.

30. prosince 2011
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***

úpěl na měsíc jak úpí dvě stě padesát
osm hladových včel na plátek citronu

tedy nijak
vlastně se radoval
že je den a těch dvě stě padesát osm

včel
se radši zabývá citronem

leden 2012

***

Ale to jsem nemohl vědět, dokud jsem to 
nevyzkoušel.

…
A nakonec. Popel je popel a když ho nasypeš

na záhonek, dá se s ním pohnojit.
…
V rozmarných chvilkách přemlouvám lidi

na svou víru, aniž bych věděl,
čemu věřím.

leden 2012
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***

letní slunce přišlo

nějak tak nepatřičně
v lednu
ovšem nedalo se tím rozhodit

šlo si koupit rohlík k snídani
ale jak zjistilo
v supermarketu mají dveře na fotobuňku
které si se sluncem v křiku nerozuměly

tak se vydalo slunce na procházku
k řece
ale uklouzlo na ledu co ještě nestihl roztát

rozsypala se mu taška
a nikdo z kolemjdoucích neměl dost zdvořilosti
takže muselo ty rozutíkané věci ze země sbírat 

samo

tehdy zatrpklo
a vrátilo se zase domů
bouchlo dveřma a otráveně zakřičelo na mráz
poď, už tam máš volno
a tak to skončilo

Přesto však nezapomínejme
že slunce nikdy nevyhlásilo

závod o vesmír.

leden 2012
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***

co s nůžkama, co s tím případem?
napřed vystříhat hlavu za svatozáře

a potom opatrně pod krkem
tiše, stydlivě na sobě pozoruji

satanskou symboliku

jak si připadal oscar wilde,
když kouřil první cigaretu?

16./17. ledna 2012

***

obdiv rovný obdivu
středověkého sedláka vytaženého z hnoje

a posazeného před plný automat na kávu

19. ledna 2012
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***

když si zuju boty a zaposlouchám se
do chodidel

nejlíp za letní noci
propadnu se patama napřed

do toho dobytčího ticha
do stáda ticha co jej vydává
ten strašidelně velký kámen zvaný planeta

je ze spánku tichá
a já čekám na čas

kdy stále ještě spící
vstane náměsíčná

a začne se sbližovat s měsícem

24. ledna 2012

***

Byla mlynářské dítě
A neměla to v hlavě v pořádku
Protože se jí v hlavě točily kameny
A dnešní mlýny jedou na elektriku

leden 2012
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***

zkus si vybavit černou ulici, díváš se na ni — jsi 
přesvědčená, že se na ni díváš z levého rohu

je tma
podivného druhu, tma která jako by neměla 

za úkol ani tak černotu, jako spíš tisknout 
k zemi

a tak se v ulici krčí něco jako domky
a do stran vybíhají uličky menší
do nichž už nedohlédneš
ale cítíš z nich dálku
a je tam modrý odstín černé a žlutý odstín černé
a možná to vůbec není ulice, spíš cesta, nebo 

způsob, nebo taky hlava.

2. února 2012 v rozhovoru a 
ze sna starého

***

Zvuky salátu tmou opravdové,
zvuky salátu tmou neutišené

Neutišitelné.

6. února 2012, 7:50 z polosna
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***

seděli jsme naproti sobě
já jsem byl v černém

smrkal jsem krev
a ona doširoka šilhala.

únor 2012

***

takový obyčejný deštivý den.
a venku
toho dne podlehnu zdání
že se obejdu bez vzduchu
a nechám pršet trochu víc
pak ještě víc
takový obyčejný den pod mořskou hladinou.

únor 2012
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***

Faustovská slepice!
Slepice neumí psát.
Podepíšeš pekelnou smlouvu

za ni. Jejím brkem
a její krví – z prstu!

Pomůžeš jí zaprodat duši ďáblu.
A než ta slepice propadne peklu,
dosáhne moudrosti a vzdělání
ctěného i mezi těmi
nejvzdělanějšími slepicemi.

29. prosince 2012

***

pod mostem je klid, vlaštovky a jeptišky 
večer co večer schovávají 
den pod křídla a ráno 
nastavují bradu 

16. června 2012
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***

Všechny řeky mají stejnou krevní skupinu,
jinak by dárcovství mezi nimi bylo 
nemožné.

. K projevu se hlásí chladná slova,

. ale proutkař je neposlouchá,

. společnost je karmínová

. a současnost je nezbeda.

Po řece budou utíkat květy i teď,
v únoru, když jí svědomitě vysvětlíte,
že vše plyne, a hodíte pár lístků
po proudu.

. Mám-li dívku jménem Žně,

. říkejte mi Večer

. a zaveďte mě k vodopádu,

. ke správnému . kde loví vítr závazně,

. nechte mě tam, abych brečel

. dětinskou radostí z objevu, že se vše

. spolčuje pod zem.

Zkuste stopovat ty uplavané
prvoluční červánky.
Bude to marné.
Na jaře kvetou záhonky.

3. března 2012 před polednem
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***

Svol padnout za kořist nebeské výlevce,
potom, dřív než pod tebou rozdělají oheň,
poodstup kousek zpátky do světa
a šiř zvěst o té polévce,
v níž jsi měl být sněden.

duben 2012

***

V realitě přesedavých vlaků 
pán zavírá okno 
dívka cestuje proti své vůli 
„Kam jedete? — Ale to jedete opačným 

směrem.“ 
a z přenáročné rychlosti cestovní ukazuje 

digitium na zdi dilataci času o devatenáct 
dní později 
kdy už budou koleje skropené 
povánočním jehličím 

prosinec 2011
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***

jsem třetí svíčka v řadě
světlo padá na mě
dvojité
světlo leze
rozbité
beze zbytku vysokosti se drží ve své srsti
leze na mě něco

světlého a krásného
asi

je zkusím ochutnat a ochutit   ¨¨
asi rozleju mléko protože

je mu v papírových krabicích
příliš bezpečno

ať má co mu patří
: říkejme tomu západ mléka
opakujme to každý večer

na památku
a přiveďme kravičky ať se dívají
ověšejme je oranžovýma pentlema
a vůbec udělejme z toho parádu
jednou to kravičkám poslouží
za základ věrouky
tak jim předveďte pořádný biják ---
mléko svítí
zapadá
vybalte posvícení
světlo leze na mě
jsem třetí svíčka v řadě

31. března 2012
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***

velbloudí hvězdy
hrby svítí
písečně zlátnou
noc je chytí

když prší světla
prší s nima
když padá voda
je jim zima

velbloudí hvězdy
pijou tvrdé
po leklých hvězdách
paruka zbude

duben 2012; třetí hodina 
ranní; „text k metalu“

***

když auto projíždělo, světla po hlíně skákala 
jako psi 

a já k tomu nemám co říct než 
zdá se ti to málo? 

leden 2012

20



***

je tady všude něco:
a mezi každými mrknutími
derou se nám do očí jeho panožky

nebo když se přírodověda vidu rozletí

chapadla            a            hadí vlasy
hlavu halící

jíž jsou naše slova samomluvou
a o to je trapnější
že ji neumíme pojmenovat

skulina dneška má stonožčí povahu
to v našich pokusech
zdá se jako
bychom se k bohu blížili zezadu

aby nás neviděl
vkradli bychom se mu do koupelny
a očichávali mýdlo

neumíme tu stonožku pojmenovat
její hadí vlasy nám padají v cestu

23. dubna / 14. května 2012
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***

kdosi se ptá: „Jaká je noc, když dýchá horám 
na hřbet, až jim vyrazí pot, jaká je ta noc, 
když za krkem ti studí něco tajného, co ti 
strká černo přes oči,

jaká je teda ta noc, že ráno vzlétá do vesmíru? Je 
mimozemská. A chraň nás před ní bůh, má 
podobné bydliště, tak ať ji tam zrovna 
odchytává.“

duben 2012

***

Květiny odhozené na krajích silnic jsou kytice 
položené na hroby neznámé zmrzlé hlíny 

kytice darované svatebčanům vyzáblým hladem 
a spáleným stovkou sluncí 

kytice ve váze potoků vztáhnutých k moři jako 
prosebnýma rukama 

jsou to kytice zrcadlící bílé mraky nad váma. 

listopad? 2011
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***

zbožňuji vrabce a květy jabloně
.
a tamti - -
až mě pošlou s nádobou pro vodu
schovám se celý za ni

nenajdou ze mě nic než nohy:
nepatří mi
ani ruce nejsou mé

tak mi nepatří ta záře
je zlatá a zlá
jako ona
je zlatá a zlá

a proto /

jím žluť ananasu
s ohledem na hojné jabloňové květy
a na bíle planoucí vrabce kteří
jako kapsářská smetánka
pokrádají zlato když zobou zrnka

je zlá, stoupá v paprscích

duben 2012
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***

Ptačí křídla a slunce tomu tleská

Jakoby někdo nanovo
rozhodil penízky s výmluvou
Jen ať si zubatí zuby rvou
a větru co je větrovo

9. května 2012

***

a průvodčí řekl
život, to je snaha přelévat

obrazy vnitřní ven
přimalovat

silnici pod žábu
a nechat je

propustit se na svobodu

někdy se
převrhne plechovka
a my zůstaneme žasnout

že obraz přestál bez oblohy
ale my teď máme

modré nohy.

11. března 2012
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(Knihovna)
„Počkej na mě v knihovně.“
A ona čekala.
Usadila se do křesla právě na tom místě, kde ho naposledy 

viděla,  aby  toto  jejich  odloučení  překonala  alespoň  nablízku 
jeho  stop,  jeho  stínu,  který  se  k  ní  konejšivě  skláněl,  když 
zkroušená pohlížela na hodinky, když oděna tucty sladce svíra-
jících vzpomínek listovala svým deníkem až do doby tak vzdá-
lené,  že  byla  jako  dnešek;  a  když  pak  také  oslovila  knihu 
s nadějí  po  družné  společnosti,  krátíc  si  tak  čas,  tu  vlasatou 
bestii. Tak se těšila, dokud její zrak z přílišné únavy neodmítl 
následovat další řádky.

Tehdy odložila Hrabala, a skvěla-li se na něm teskná rosa, 
vězte, že to nebyl spisovatel, kdo nad oním dílem tajil slzu.

Tak minul první den.
Nazítří ráno bylo lze viděti dívku, nepřikrytou než starými 

novinami,  spát  neklidným  spánkem  na  témže  místě;  teprve 
chvíli  před  svítáním ji  přemohla  mračna  snů  a  ona  do  nich 
upadla, a již se opět probouzela, vyhlížejíc hned z okna, však 
marně.

Zahnala chmury, dodala si na dobrém mínění a způsobně se 
upravila,  učesala vlasy postižené nepřejícím okenním parape-
tem místo polštáře, v kapesním zrcátku vyspravila rtěnku a oční 
stíny.  Ta  činnost  ji  upokojila  svou  každodenností,  tím,  jak 
všední úkony nám stále stojí na stráži souvislosti, i když všech-
ny vznešené hradby podél příkopu morálky padají. Odhodlaně 
vzhlédla.

Kolem se tiše hemžilo skrovné knihovní obyvatelstvo. Jed-
na starší žena s přívětivou tváří se ustaraně odhodlala blíž a vel-
mi opatrně se sehnula: „Není vám zima, slečno? Nepotřebujete 
něco?“

„Ne,“ odpověděla jí, přestože to nebyla pravda.
I druhý den pak skončil, i třetí… Noc se souměrně vracela 

ze svých skrýší; zato samota úkryt neměla a lovila pod sluncem 
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i pod hvězdami, číhajíc po papírech za slovy, která měla pohla-
dit, ale zaněcovala.

„Počkej na mě v knihovně.“
Mezi knihami už tu neshledávala žádné potěšení, obcházela 

stále jen kamennou zeď obvodovou, jako by u ní a nikde jinde 
měla cítit jeho blízkost, až se konečně bude vracet.

A ze všech polic zíralo v kožené vazbě Zoufalství napsané 
Čekáním,  román  to  předlouhý  —  co  román,  přímo  epos 
v přísném verši. Lidé odcházeli a přicházeli, ti trýznitelé, a kaž-
dý z nich byl nesprávný.

Až tehdy, v okamžiku, kdy měsíc zastínil jiné nebeské těle-
so  v  poměru  předem  stanoveném  a  výsostně  astrologickém, 
stanul uvnitř ten jediný, který vejít měl, vrátil se on, tulák, tulá-
ček, s drobným kvítím za kloboukem, vrátil se s radostí. Však 
hle,  tu  vidí  svoji  milou  malátnou  a  neschopnou  kroků  ležet 
na ukrutné zemi; poděšen k ní hned pokleká.

„Jsem zpátky! Vrátil jsem se ti…!“
Však její vzdalující se pohled ho zbaví řeči.
„Můj milý, tedy se vidíme naposledy…“ zašeptá oddaně a 

věrně, načež opustí svět tělesných jevů.
A on? Nejprv nevěřícně chvíli hledí, ale pochopí. Není už 

úniku z tohoto vězení, když zapadly brány a zahřměly mříže; ne 
víc než jednoho.

I chopí se tisku Goethova, a jeť to tisk mladý a břitký, pře-
tne si jeho listem žíly na rukou. Klesá na zem po boku své nej-
dražší, zbrotiv krví mnoho stran Mladého Werthera.

A na svatou památku oné události podnes četbu čtenářům 
doprovázejí hnědnoucí otisky citu.

říjen 2011; věnováno Terezce G.
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V dlouhém výhledu
Svítá.
Dnešní  ráno  se  ve městě  neohlašovalo  vrčením  motorů, 

nervózním  troubením  ani  zasychajícími  šlépějemi  noci 
na chodnících před hospodami. Přestože semafory na křižovat-
kách zhasil věčný spánek, těch několik vozidel, která se přece 
jen občas mihla okolo rohů, jezdilo velmi spořádaně, udržovalo 
bezpečnou rychlost navzdory prázdné ulici a samotné pomyš-
lení nehody se z asfaltové duše zcela vytratilo.

I slunce vycházelo jaksi jinak, ohleduplněji.
Dnes byste řekli, že je málem jako po vymření, a třeba byste 

měli i pravdu.
Albert  chodil  ulicemi  po dopoledním  nákupu.  Rozložil 

lístek s nákupním seznamem a znovu si pročetl, co ještě zbývá 
pořídit. Paměť na takovéto každodenní drobnosti mu již neslou-
žila jako dříve, a to ani zamlada nebýval právě přeborníkem; 
ve škole míval vždycky znatelně horší prospěch v úkonech, jež 
vyžadovaly  výraznější  memorování.  Také  proto  byl  docela 
vděčný za pozici, které nakonec dosáhl svou ryzí snahou.

Ale mladý čas už je dávno pryč. Nyní svou paměť může 
vcelku pohodlně omlouvat  věkem; tato pozdní  část  života jej 
vlastně  bavila  více,  než  by  byl  komukoliv  ochoten  přiznat, 
manželku nevyjímaje.

Už zbýval jen pár věcí. V samoobsluze Alberta přivítal při-
měřeně  klimatizovaný  vzduch.  Se zametáním  podlah  se 
očividně uklizečky poněkud opozdily,  avšak Albert  by si  ne-
dovolil  jim cokoliv  vyčítat,  vždyť  jinak  se  jejich  práce  dala 
označit jedině za vzornou, a stále bral na zřetel, jak přičinlivě a 
důkladně loni vysmýčily všechny ty střepy.

(Nebylo to přibližně touto dobou roku?)
S vybranými masovými konzervami v nákupním košíku při-

stoupil k pokladně, kde se nechal prodavačce znát, že nic další-
ho nepotřebuje, a nechávaje propadat hlouběji do kolektivního 
zapomnění starý koncept placení za zboží, obchod opustil. Zru-
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šení peněz v pravý čas bylo skvělým nápadem, opět si pomys-
lel.

Po návratu domů se přivítal se ženou, jež právě vařila. Obě-
du zdárně nadcházela hodina dohotovení a libá vůně pronikala 
vůkol každičkou skulinou, že už od sousedství se Albert na jídlo 
těšil.

Mezitím se usadil  do křesla, maje prozatím všechnu práci 
vykonánu, a otevřel dnešní noviny. Pročítal s rozvahou a dobrou 
mírou  články  sice  místy  komplikované,  odborné,  Albertovi 
pro jeho  vzdělání  hůře  srozumitelné,  leč  vesměs optimisticky 
znějící, které hovořily zejména o národním hospodářství, jemuž 
se  bez  příkras  dařilo,  dále  o přesouvání  volných  prostředků 
ze zrušené armády, sportu a zdravotnictví, zvažovalo se i poza-
stavení  činnosti  soudního  systému,  jelikož  kriminalita  klesla 
na naprosté minimum pouhých přestupků z nevědomosti či ne-
dbalosti.

Další  strana upozorňovala na první výročí  rozkladu lidské 
civilizace,  „vitalizované“,  jak  se  teď  říkalo,  a  její  přeměny 
ve společnost  zombickou,  „stabilizovanou“.  Všichni  oslovení 
odborníci se shodovali, že šlo o znamenitý krok kupředu ve vý-
voji kulturního společenství.

Albert odložil listy na stolek a vzhlédl k oknu. Jejich skrom-
ná  zahrádka  se  probouzela  k plné  kráse,  máj  kreslil  hravými 
barvami, ozývalo se ptačí čiřikání. Voněly květy, jejich nasládlý 
éter se vánkem nesl kolem vyřazených továrních komínů, přes 
rybnatou řeku ven z města, na zásnuby s temným lesem.

Lákán  tím  pohledem  vyšel  Albert  zasněně  ze dveří 
na trávník, s blaženým úsměvem zvedl ze země hrst oblázků a 
několika kroky stanul u malého jezírka. Házel žabky o hladinu. 
Poslední kamínek přeskákal ladně až k druhému břehu. Albert 
na něj tajemně mrkl a vrátil se poobědvat se svou drahou ženou.

podzim 2011
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Pouliční
Na město klesal soumrak; temná zákoutí ze dne už stínem 

přejedená rázně odmítala další porce tmy, která se tak hrnula 
do ulic.  Málokdo se však hodlal  s  nocí  smířit,  a  když slunce 
nadobro zapadlo, rozsvěcovalo se místo něj pouliční osvětlení. 
A jeho nažloutlý zrak odhalil kolem půlnoci dvojici mužů, jak 
jde po jednom z chodníků poněkud kolébavou chůzí. Odkud i 
kam, to bylo — přes nynější hodinu: nabíledni.

Jejich veselí  táhnoucí se už ze značné dálky se náhle za-
stavilo právě pod lampou. Přerývaně blikala, až jim po obliče-
jích  poskakovaly  divoké  stíny.  Muži  si  vyměnili  nejprve 
zděšené  pohledy,  když  viděli,  jak  příteli  šelma  krade  tvář, 
po nabytí ostřejších smyslů se jali lampě spílat, že takové její 
zlovolné  počínání  mate  poctivé  chodce,  ba  může  přímo 
ohrožovat na zdraví, kdyby se na zemi v kočičích hlavách skry-
la zrádná prohlubeň.

A navíc. Co si má co blikat, vždyť je zbrusu nová, vidíš! To 
tamta  kousek  vedle,  oprýskaná  a  lety  posprejovaná,  ta  svítí 
vzorně. A tady, jaký šlendriján, proč ji někdo nevymění. Načež 
ten z dvojice, který vládl pohyby zdatněji, mrštil po proklatém 
nedodělku dopitou lahví. Minul, avšak tento akt samotný pro ně 
byl přiměřeným zadostiučiněním, a tak odešli.

Po  chvíli  se  rozblikala  i  lampa  druhá,  starší.  Bohužel  se 
v okolí  neprocházel  žádný pozorný skaut,  jinak by snad roz-
luštil, že se před ním odvíjí dialog v morseovce.

„Ti lidé, proč se tak rozčílili? Ani neodpověděli na pozdrav, 
Modrá. A tys byla zticha, i když po mně házeli.“ —

„Podívej se, malá, jsi tu sice nově, ale musíš vzít na vědomí, 
že od nás se nečeká, že budeme řečnit. Kvůli tomu nás sem ne-
staví a je to proti slušnému chování. Jenom si představ, jak to 
navenek asi vypadá: všechny okolo tebe způsobně osvětlují, a 
ty tu vyvádíš skopičiny. Co si o tobě můžou myslet? No přece 
že jsi porouchaná, že ti kape na spojení.“ —
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„Ale  —  potom  na  druhou  stranu,  co  kdyby  promluvily 
všechny lampy najednou? To by nám rozumět museli, chtě ne-
chtě.“ —

„To se přece nedělá, mají svoje starosti a ty máš na starost 
svítit.“ —

„Víš co? Zazpíváme si!“ —
„Jak, zazpíváme? Počkej —“
A lidé vycházeli ven v údivu, když se celé město rozzářilo.

říjen (?) 2011 / květen 2012, školní slohovka: „Schopnost mluvit je pouze  
předpokladem schopnosti říct“
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na knize nitě
modré vlasy čtenáře
utopeného

z okna klepe déšť
jak mu to jde od ruky
úplně potmě

Haiku Omara Chajjáma:

podej plnou číš!
vína v džbánu do dna, však
vylít se musí

Máj jako haiku:

máj popravený
i milá je tam co on
zda jsem vás znal dřív?

červen 2012
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Zápisky
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Peklo jako obnovitelný zdroj energie

Vztahuje slepá ramena

v nekonečné gotické racionále

Černý rybíz sestřelen

Šepot bruslil po mělčině. 

„Už od mala jsem sotva míval co jíst, takže když jsem 
se v patnácti rozhodoval, co dál, žebračina pro mě byla 
jasná volba.“ 

Probuzení chutnalo jako kreslená voda
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s pohanem na všechna čtyři kola

Prozřetelnost nad námi drží ochrnutou ruku.

E je koleje. 

Mlha je gravitační dysfunkcí
nad hladinou řeky
(jako my jsme poruchou
pro zvířecí věky.) 

Dvě rány jednou mouchou 

bezlepkový kandidát na kamaráda 

Štvaná zvěř jistě; jen jsem stále ještě nezjistil, pro co že 
mě to loví. (Pro kožešinu?) 

Mámení! Ošahej mi lebku! (Až do dna.) 
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je to otevřená pozvánka do hradu plného zámků
do zavřených, charaktery napravuje vodka 

podrobilo si mě pečivo 

Rozhazují mě úchylárny v zemské přitažlivosti. 

Válka je kečupem lidstva. (Jsme jako špagety v hrnci. 
Kečupem postihne ty z nás, kteří nebudou dost chutní.) 

Je podobnější člověk ohni, nebo oheň člověku? 

Jednoslovný aforismus: stromořadí. 

„A babičko, proč máš tak velké vlasy?“ — „To abych 
mohla lépe sníst mráz.“ 

Labutě jsou tuleni mírných pásů. 
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Jakou velikost bot mají tvoje boty? 

ach jo, na světě je tolik krásně
a ve vlacích jezdí Japonci 

Pětistupňový husita 

„Trápí vaše dítě astma?“ — podmět, předmět! 

Co my; my jsme třeba všichni byli v minulém životě 
tibetští mniši, ale až se zas do Tibetu vrátíme, budem si 
moct leda říkat, že jsme převtělení nějací pokakaní 
Moraváci. 

Mám rád, když na okno sedají první jarní mušky a 
breberky, letmé a nepatřičné; jako by vznikal nový svět, 
jako by se vám na to okno lepili trilobiti.

Mám rád opuštěné školní záchody, protože jsou divokou 
demonstrací nespolečenského řádu na odvrácené straně 
člověka. 
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Je večer a ohňostroj se chystá
Je tma a v ní – terorista! 

za Hálka

nechám si na hlavě vyrůst nohu
abych rychlej vcházel do sebe 

Bože, jsi-li v knihovně, ozvi se! 

Po dešti ležel na zemi mrtvý pták. Snad umřel hladem, 
snad čekal na žáby, které už v mracích vyhynuly. 

způsob je nezbytný,
příroda jej taky využívá,
vždyť i zvíře se jmenuje Jak 

Nebyli jsme stvořeni k tomu, abychom pili mléko!
Nebo byli? 

37



…učenec, který shrnul výsledky Trójské války prostými 
slovy „když se chce, všechno jde“… 

Změny mezi letním a zimním časem jsou snahy 
povytahovat slunce, když stojí nízko, a plácat je po 
pařátech, když si moc vyskakuje. Je to poslední zoufalý 
výpad geocentrismu. 

Nízkoteplotní nohy.
„Proč máš tak studené nohy?“ 

Kdyby obilí mělo oči, chytalo by kruhy pod očima. 

Poctivého nepálí, ale z té zimy aby se osypal. 

smekat dobrotu 

…čas je jenom zvířectvo pro dnešní dobrou dobu… 

Můj odchod se psy 
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Pravá vesnice se pozná tak, že se v ní každý dům buď 
staví, nebo rozpadá. 

26. 4. Hradiště, na kopuli kina. Na vrchu kyvadla seděl 
kos, zpíval a pomalinku, zvolna se kýval. 

* mám rád, když mravenci skáčou
* nemám rád, když mi olizují ranky po hmyzím štípnutí
* bojím se, že se mi něco zespodu provrtá do paty 

Je zcestná myšlenka nejvyššího rozumu, který řídí svět. 
To je, jako by se doktor domníval, že bude-li řezat 
dostatečně hluboko, najde tam nůž, který celé tělo staví 
a uskupuje. 

Země je obrovský květináč! 

Šíleně originální princezna 

Zavedu nové pochvalné citoslovce: „Superhrubě!“ 
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„Jako by si zem šlehla.“ 

Nadbíhám svému štěstí strůjcem 

budu tam / budu tma 

Sto věcí, které musíte vědět o neutronových hvězdách, 
než zemřete 

jen kouř a větší kapky 

Kdyby nastala tma všude po světě, záleželo by ještě na 
rychlosti světla? 

jako když děťátko do duhy nasmrká 
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