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Wilgefortis 
kniha metamorfózy 

& 

zatmění slunce 
novým měsícem 

na jarní rovnodennost 

& 

přitom láska plnými hrstmi 
paprsky hustý něhy 

& existování 



Vysvobození v bardu skrze překrucování. 

Originály od neznámého autora (dík hele) 
Transformaci psaného provedl Marek Suchánek 
Stvoření a transformaci viděného provedla Hana A. Drštičková !
Vydáno samizdatem a transformována tak lokální realita 

29. března 2015  
s křížkem po funuse 
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Smysl a poslání Tibetské knihy mrtvých Wilgefortis 

Svatá Wilgefortis je patronkou neprávem odsouzených. Vedla kdysi oby-
čejný život mladé dívky: zajímala se o nové trendy, přijala svěží novou 
víru v křesťanství, její staromilští rodiče jí vůbec nerozuměli a chtěli ji 
provdat za pitomého pohana. 

Wilgefortis zjistila, že ve své momentální tělesné formě je vržena 
napospas osudu, jaký si ona nepřeje, a diskurzu, jenž ji totálně míjí. Roz-
hodla se proto, že zamíchá s prvky svého já, které ji poutají ke kulturně-
společenské recepci a autonomně budují její vnější identitu, a místo toho 
přijme jinou formu, zatímco si ponechá své – nově osvobozené – bytost-
né já. Odsud pramení její portugalské jméno Liberata, Osvobozená. 

Stala se mužem. Vyhnula se sňatku, neboť bystře odhadla sexuální 
orientaci svého nechtěného nastávajícího. Nechala si narůst vousy. Od-
sud pramení její české jméno, Starosta. Unikla nadiktovanému osudu 
převrácením paradigmatu, přepsáním pravidel hry, podle níž byly pevně 
rozestavěny figurky jejího otce i sňatkuchtivého pohana. Odsud pramení 
její holandské jméno Ontkommer, Prchající. 

Otec bohužel trval na své vyčpělé sociální konstrukci a také se mu 
zřejmě nelíbilo, že jeho dcera-nyní-syn má najednou tolik nových jmen, 
která se mu všechna pletou dohromady a ztrapňují ho u rodinné večeře. 
Wilgefortis skončila svůj život na kříži, na posledním výstavním místě. 
Její poselství však trvá. 

Existovaly nejprve stránky jisté knihy, jež byly předurčeny snoubit se 
s pohany ve sprosté četbě jakéhosi vesnického realismu. Dovedu si před-
stavit, že z toho neměla vytištěná slova radost. Jejich šance nastala, když 
se z ničeho nic ocitla pod lačným nožem a místo knihy najednou ležely 
proužky řeči bez narativu. 

Pomohl jsem jim dále se vymanit. Uskupují se zde podle potenciálu, 
který v sobě chovala od začátku, jen vnější útlak je odsoudil k trpěnému 
otroctví. Jako realistické je lidé soudili neprávem. 

Nastává čas odporu. Visí tu nyní na kříži, ale na kříži života. Svo-
bodná. 

Žádní bohové, žádní páni. 

Haničko, tady tu knížku Ti už dlužím děsně dlouho! Promiň! Jsem příšera! 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     pokřikují na odjíždějící 
           kola se pohnou 
  Slunce už se šine !
  divně je u srdce 
  v komárech a mouchách. 
            bědování 
               Hřeje víc, než 
kapesníky 
      zjišťuje !
                          A tak 
  bičem práskne do vzduchu 
               i prázdnýma rukama 
           do zpěvu !
     Žurkův grunt se promění
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dva stíny, 
                 kterými vítr hnal déšť !
uloupené před 
                         policejní hlídkou 
                              pospíchaly 
                Posvítil si
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Je-li 
   Ondřej na děvečky 
                            Ne-li 
       i na žebřiny, 
  Modlit se můžete, 
       mnoho to nepomůže. 
mluvil hospodář !
   „Jsi škaredý,“ hněvala se 
                  starší děvečka 
mladá ji chlácholila !
    Při těch slovech se Ondřej 
     přehoupl přes žebřiny a už 
                      je hladil po tváři 
každá minuta je tolik drahá.
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   a nebe tě tam opatruj… 
                  líbají se. 
tisknou jeden druhého 
          Hanbí 
             Pánaboha !
    mluvit nemůže, 
                        Jednou ale 
   Zkusí to !
                         ke koním .9
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           jak vzpomínají? 
     jako bytosti, které 
     bohové 
           chromí a šilhaví 
     nic nehledají 
holicí misku a nehledají
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shon 
       kreslí ji 
       ženské oči !
pláč 
       Maryča Žurková však 
       je přece chlap 
       Říkají, že to nic 
       ale já tomu nevěřím. !
a krátké kvílení. 
       Chlapi před námi 
       Ví, že zde nerozhoduje 
       zástěra 
       Těch 
       je málo. !
          16

13



 

14



 

                    na návrší 
           se páslo stádo. 
kravám 
Oheň jistě zapálili lidé. 
ve vlasech i na podivném šatu. 
pohled               Vykročil rázně. 
          Ne, nebyly to krávy !
nevykřikl.
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Přistoupila 
k němu 
policie !
Ve chvíli 
Vydechla 
»Prchni!« 
»Prchněme!« !
Zapotácel se 
v jediný rej. 17~
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»Koupelna je dole, prosím.« 
Následovali všichni hosté 
rozdováděných dam !
                               byl by je 
Očaroval 
                když je tam vedl 
                  ale stará věž 
Staré schodiště 
je starobylost 
                          co také 
Chvěl se nyní !
                 pohled 
je usmířil
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                             nepromokavý 
Doběhl včas. 
                     vždy chodila 
                           utíkala jako 
                           na nádraží. !
                                     Miska 
v kufříku jako kosti.
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              užovka 
                     stéká 
             na prsa !
Zmizí někam !
                     Cítil 
       pot 
Zařval 
       do pensionu
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    obilí, 
    osení? 
málo je 
     viděl 
Byli to 
Muži doby !
hovořili 
            až 
strach 
Seskupili

* 
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Byla teplá, vlahá. Obloha !
usedá do slámy nový chlap 
    upadající stále hlouběji 
vším se do ní díval 
          na její teplé tělo 
                   Neslyšel !
            výkřikem 
            hlučným smíchem 
                                odtrhl 
opustil                        klid 
            chvíli plála 
           šeptal roztouženě !
                                   25
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Profesor se již neovládl 
Smál se sobě, docentovi, Klep- 
lému životu. 
myši 
utekly. 
»Nejde to jinak, musím!« šeptal 
svět takovým nálezem 
           hledal milionový knoflík.
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 Překupník si 
něco šeptal 
Když držel 
misku 
»Tady,« 
bloudil Očima 
»miliony.« 
       dnes 
Nebylo pochyb !
      zkušený 
Překupník 
ustoupil za 
Druhé 
            oči nebe 
Nebo se zbláznil !
»Vzácný host!«
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PROŠLI JSTE PŘEMĚNOU 

Vysázeno svobodným písmem Linux Libertine (http://www.linuxlibertine.org) 
v  aplikaci Pages 5.2.2 na OS X 10.9 zejména v noci. Grafika dodatečně 
zpracována v GIMPu 2.8.10 

K osvěžení paměti ohledně běžného pořadí a rozvržení stran mi posloužil 
výtisk Tibetské knihy mrtvých. Může obsahovat stopové množství Tibetu 

Wilgefortis se bude nacházet dostupná k volnému stažení ve formě PDF na 
adrese http://vfvg.wordpress.com 

Licence CC BY-SA: Knížku smíte neomezeně šířit a upravovat (trans-
formovat), uvedete-li autorství a zachováte-li tuto licenci. Viz http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/

http://www.linuxlibertine.org/
http://vfvg.wordpress.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/
http://www.linuxlibertine.org/
http://vfvg.wordpress.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/
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