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Zápis 
z Literárního Weekendu 4 a půl

Тршебич, 18. - 20.4. 2008

Руководитель:  Пëтр „Чики“ Кубьенский

Пятница
Zdravě nažhavení.
Takoví jsme byli. Poslední literární weekend, plánova-
ný na prosinec, totiž z organizačních důvodů odpadl, 
takže se většina z nás nemohla dočkat dalších tvůrčích 
či dokonce megatvůrčích počinů, na které v běžném 
školním či pracovním nasazení málokdy zbývá čas. 
Kromě již zmíněné nedočkavosti a dychtivosti musí-
me zmínit i divadelní představení, odehrávající se 
navečer v čajovně: i to přispělo ke značně uvolněné 
tvůrčí náladě. Tolik na vysvětlenou a nyní již pojďme 
přímočaře k věci.
Po několika úvodních slovech velmistra Čikiho jsme 
– byť v počtu značně nehojném – hráli hru ASOCI-
ACE. Tedy člověk 
v kruhu vždy reaguje 
na slovo svého sou-
seda, pokud možno 
svižně, spontánně. 
Důsledkem této hry 
byl opravdový stre-
čink bránice u někte-
rých zúčastněných.
Pak jsme se vrhli do 
realizace divadelních 
scének. A ne ledaja-
kých. Každý si vytáhl 
ústřižek se jménem 
slavného herce či 
herečky a měl za úkol 
jej / ji pantomimicky 
ztvárnit tak, aby se 
ostatní chytli. Uká-
zalo se, že jsou mezi 
námi tací, kteří snad 
navštívili Hollywood 
(Depp, Bloom, Carey, 
Jolie, Nicholson, Gib-
son, Eastwood, Diaz, 
Banderas, Stallone, 

Schwarzenegger, de Vito, Hanks, Grant, Travolta, 
Hopkins, Chaplin, Monroe – staří známí) , a naopak 
jiní, kterým pohyblivé obrázky a jejich protagonis-
té nic moc neříkají. Autor tohoto pojednání, shodou 
potměšilých okolností jeden z organizátorů Filmové-
ho festivalu Lavičky, už vrtá hlavou do příslovečného 
písku, aby nebyl viděn... Každopádně takový rozhovor 
beze slov mezi Hejkalem a Čikim, kdy nebylo jasné, 
kdo z nich koho svádí, patřil k třešničkám na herec-
kém dortu.
Aaaaaaaaaaaapotomnásledovalomalérétorickécviče-
níaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakdysesnadechlspustilhlavo-
výtónaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaobčasdoto-
honěcořeklaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanejlípnějakýjazykolamaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaatřebamámámamámezidomamama-
louzahrádkuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Účelem tohoto 
synchronizovaného mručení  bylo učinit naše hlasy 
zvučnými bez jejich zbytečného namáhání. Ještě jsme 
zkoušeli na jeden dech vypotit co nejvíckrát slavné 
říkadlo Oře oře Jan přiletělo k němu devět vran...a 

někteří to zvládli i šťavnatě 
zakončit. :)
Dostatečně rozmluvení jsme 
vymýšleli takzvané frazeolo-
gismy. Oč jde? Nebuďte zvě-
daví, budete brzo staří a ne-
kupujte zajíce v pytli, abyste 
nezašli na úbytě. Já vím, že 
chodím okolo horké kaše, 
ale co jsem si nadrobil, to si 
taky musím sníst. Holt kaž-
dý svého štěstí strůjce...
Před spaním došlo i na 
reinterpretaci básně. Zatím 
nikoliv, co tím chtěl básník 
říci, nýbrž co tím říká mně 
a jak to já osobně uchopím 
a zpracuju. K mání byly 
básně Halase, Biebla a dal-
ších veršotepeckých veličin 
domácí i zahraniční prove-
nience. Výsledky této kra-
tochvíle – stejně jako všech 
ostatních – si jistě rádi pře-
čtete v připravovaném sbor-
níku z akce.
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Суббота
Dorůžova vyspinkaní, dosyta najezení a s náladou 
téměř gigatvůrčí jsme se na chvíli proměnili v zaměst-
nance muzea, kteří vyrábějí stručné, výstižné popisky 
k exponátům nejrůznějšího druhu. Fantazii se meze 
nekladly, takže třeba vous trpaslíka Prófy našel své 
čestné místo vedle plechovky špenátu Pepka Námoř-
níka.
Něco po desáté rozhojnil naše řady v Domečku comic-
sový tvůrce Tomáš Prokůpek. Autor této stati se nao-
pak vytratil na svatbu (ne svoji), takže nemůže říci, jak 
probíhala přednáška. Prý docela zajímavě. Zajímavá 
byla její dohra, které už se pisatel opět zúčastnil (byť 
nic kloudného nevymyslel): na základě započatého 
scénáře jsme měli vymyslet rozvržení několika dalších 
comicsových „oken“. Výtvory se pak v kruhu předčí-
taly a comicsový odborník Tomáš je vždy po zásluze 
pochválil či drobně zkritizoval – kritika však byla ve 
všech případech konstruktivní.
Dobrý oběd v San Marcu se ukázal býti natolik vyčer-
pávajícím, že jsme s dalším programem začínali až 
kolem půl čtvrté. Tělesně nasyceni jsme si dopřáli tro-
chu výživy duševní – došlo na předem avizovaný roz-
bor Wernischovy básně „Zimohrádek“. Že to opravdu 
nebude žádná brnkačka, pochopili jsme už z úvod-
ních volných veršů, kde se realita snoubí s imagina-
cí, představy se snem a panorama vysněných krajin 
s nevelkým obzorem Zimohrádku. Rozbor spočíval 
v odkrývání skrytých souvislostí, které se navzájem 
doplňovaly či popíraly v jednotlivých pasážích díla. 
Občas to bylo vážné až tragické, jindy téměř k popu-
kání. Porodila jeho žena dítě či nikoliv? Kdo to byla 
Helena? Umřel básník v posledních verších, nebo tím 
naznačuje něco jiného? Strávili jsme se Zimohrádkem 
víc než dvě hodiny a kdoví, možná se k němu ještě 
někdy vrátíme...
Čiki potom brnkl na poněkud lehčí notu a podělil nás 
osudem jednoho z předmětů, do nějž jsme se měli vžít 
a vypsat se z pocitů odstavené láhve u silnice, blešky 
v paruce renesanční dámy, višně v rumu a já nevím 
čeho ještě. 
Další divadelní aktivitka spočívala v tom, že jsme 
obdrželi určitou roli / povolání, a hlasem tohoto 
povolání bylo záhodno přečíst jistý text na flipchartu.
Učitel, rolník či operní pěvec se hráli lehce, stejně tak 
i povětrná ženština. Dodnes vzpomínám na ponož-

kové extempóre showmana Rozuma, který svým sve-
řepým pohledem a koktavým čtením zahrál naprosto 
dokonale afrického křováka.
Jak funguje reklamní agentura – o tom jsme se moh-
li přesvědčit vzápětí. Skupinový úkol zněl asi takto: 
vytvořte bombastickou reklamu na kubánské doutní-
ky, léčivé houby a nějaké další pochutiny. Vymyslete 
název firmy, její logo, světelný panel, napište reklamu
do tří časopisů (Rock and Pop a dva další, na něž si již 
nevzpomínám), scénář pro reklamní šot. Dalo to chví-
li práce a dohadování, několik pracovních meetingů 
proběhlo, i na závěrečný feedback (as soon as possi-
ble) došlo. Konečný název firmy pak zněl EXOTIS.
Už se zvolna chýlilo k večeru, když tu každý z nás 
obdržel nápad někoho jiného, napsaný na papíře.  Ať 
už šlo o netradiční slovní spojení, úsloví či vtipný ver-
šík, šlo o to inspirovat se tím a vyrobit vlastní příběh, 
poému, báseň. Autor tohoto příspěvku si vytáhl výrok 
„jsi popravčí četa mých ranních pocitů“, a hned mu 
bylo jasné, z jakých že výšin borovinských vítr vane. 
Protože však je tamním rodákem – za což se nijak 
nestydí – nějak se s tím už popral. A stejně tak i ostat-
ní. 
Před samotným usnutím, už téměř v hodině mezi 
psem a vlkem, zbyl čas i na čtení připravených recenzí 
(buďme upřímní – hlavně té Čikiho...) , resp. autor-
ských dílek z doby předweekendové. Tady se prezen-
tovalo více autorů, někteří prózou, jiní na poli poetic-
kém či hudebním. 
A nyní již opravdu, ale opravdu dobrou noc.

Воскресенье
Ranní ptáče dál doskáče. (A večerní kočka se ptáčátka 
dočká, jak říká vtipný autorův spolubydla). Nicmé-
ně z toho plyne, že autor pojednání opustil Dome-
ček v brzkých ranních hodinách a strategicky se tak 
vyhnul úklidovým pracem. O to více pak měl času 
udělat si soukromé review, jehož výsledkem je napjaté 
očekávání příštího literárního weekendu: neboť tento 
– zdá se – proběhl bez nějaké větší chyby. Takže ahoj 
za půl roku!!!

Ondera 
Třebíč, 29.4. 2008, 16.43 SELČ
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Re-interpretace básní

Maruška (Mária Slovíková)

Původní báseň: Nokturno (Jan Skácel)

Hlídáme vlky dlouho do noci
pak sníme lunu
zůstanou jámy plné hvězd
tma voní jak námel sladce

To se nám zrovna nejvíc spát chce
a přemýšlíme jak smrt oslovit
bez ní by nebylo dětství
krajina duté svobody stébel

Maruščina báseň: Nokturno

Jsme vzhůru, sama noční hlídka
a měsíc černou smrtí voní
a hvězdy jako bílá smítka
se tlačí k sobě v skupinkách.

Cítíš jak černo prostupuje kosti
tma vítá své dva dětské hosty
víčka těžknou, smrt slzy roní
jen ve Tvých malých snách.

Svěžest a rosa na znamení startu
Než život odvrátí tvář.
A obrátí kartu.

Ondera (Ondra Herzán)

Původní báseň: Impromptu (Karel Hlaváček)

V podzimní šero, mlhou prosáklé, 
plá měsíce zlat ve zkaleném skle,
a v ztlumeném tom svitu lampy stažené
má všecko kontury tak do mdla zamžené.

A duše, zlákána svou fixní ideou
(hod cudný slavit ve svém Paláci)
vstříc do mlh vybíhá – a s dary na rukou
však tesklivě se zpět vždy navrací

V podzimní šero, slabě zamžené,
plá měsíc svitem lampy stažené,
a jeho kontura tak chorobně a mdle
se občas náhle zachví v řeky zrcadle.

Onderova báseň: Impromptu

Přítmí jeseně protkává jezero par
světlo tlumené přehrává po vlnách dar
tváře stažené v podivné grimase křeči
záchvěvy plamene zmírají v poslední zteči

mlha ta přehustá záblesky naděje zřídne
když v duši narůstá potřeba myšlenky vlídné
měsíc však černavý znovu zas v propadlo září
a pohled váhavý s tesknotou vepsanou v tváři

Žužla (Zuzka Abrahámová)

Původní báseň: Rozmar (František Halas)

Tvé dlouhé boky zpívající k zemi
země tu píseň lehce odráží
pták zazpívá ji mezi haluzemi

Tvé ruce zvědavé se vzhůru natahují
s chvěním Evy nežli poznala
a větve stromu poznání tě zastiňují

Tvé hravé tělo slyším jeho smích
když jednou rozkvetly po tobě fialky
po stiscích mých

Žužlina báseň: Zmar

Sedávala sama na houpačce
třímajíc v ruce cukroví.
Krása jí zdobila tvář
a věděla, že i ona to ví.

Kde byla včera?
Tam kdesi, kde vlci loví,
plná žáru, plamene
a poznání.

A kde je dnes?
Už tady není.
Leží v dáli mezi květinami.
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Káťa (Katka Kocsisová)

Původní báseň: Na shledanou (Vítězslav Nezval)

Na shledanou obrazy
které jste mně vyklouzly z prstů jak mandelinka
zas budu hledat suché tabákové listí v očích žen
anebo praskající plamen
lampy smutečního večera
dnes mě roztesknil ocún
poslouchám rolničky fantastických krav
které odnášejí houpavým krokem
mramorové město

Katčina báseň: Na shledanou

Nezahodil jsem okamžiky
samy zmizely jako kouř z cigarety
kterou držím ještě pořád v ústech
zas budu jen kroužit kolem lidí
otevírat všechny dveře které nepotřebuju
milovat podzimní parky
okrádat kouzelníky a pak
zpytovat svědomí až do usnutí
dívám se na vůni sedmikrásek
která mizí mezi stránkami zavřené knihy
v ranním slunci

Kukie (Martin Koláček)

Původní báseň: Na procházce (Konstantin Biebl)

V kapse svrchníku pohrával si klíčem
tak jako v zamyšlení mnohý z nás
holí srážel šípky u cesty a zdál se sklíčen
šel napřed teď volá nás

Koutkem úst na mne kradmo se pousmála
a do kočárku spad žlutý list
na prsou prudce dýše její přehozená šála

tolik je po lese opuštěných hnízd

Kukieho báseň: Na procházce

S hračkou svou si pohrával 
jak s myšlenkou si hrajeme
těžké ho měl, s ním bojoval - 
to svědomí, co nechceme.

Kočárek před ní smutně stál
přesto chtěla se pousmát
s dítětem sama bude dál
jak mnoho matek tolikrát

on opustil jednu lásku
však dvě chtějí ho milovat...

Rozum (František Vondrák)

Původní báseň: Hrdla (Jan Skácel)

Hořelo na předměstí
a sklánělo se ke zlu
Na sladkých mořích lodě
troubily na hrůzu

To víno bylo 
nakyslé trošinku
a mělo na dně 
zelenou hořčinku

Vonělo kopřivami
a bylo samé zvaní
ve zmítaném listí
holubi ubývali

Na sladkých mořích den
trval po celou noc
Parníky odplouvaly 
ledovcům na pomoc

Rozumova báseň: Hrdla

Za zvuků rosy
tiše a bosi, krev z hrdla si
čpí po impresi

Čiki (Petr Kuběnský)

Původní báseň: Neděle (Petr Hruška)

Odpoledne tlačí do oken.
Vedro
Tennessee Williams.
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Kuchyň po rajské omáčce
jako
poslední
veliký
trestný čin.

Zbytky souloží.

Krajina s
určitým počtem
ptáků.

Čikiho báseň: Neděle

Dusná a nahořklá
jako obilí v sudech
co teče do sklenic
a nehybné okolí

když se podvolí
deset minut vzdechu
zabolí
a pryč!

Prázdno vyvanulých půd.
A na ubruse omáčka
nedopalek.
Stůl, nástěnné hodiny
Zem se dotočí
čtyři rámy co se nehnuly
čtyři šedí letci
co v minutě usnuli

Veve (Veronika Vlčková)

Původní báseň: Ve tmě (František Halas)

Do tmy zahleděn
světa nevnímaje
duch můj okouzlen
čerň jen polykaje

chví bázní se při šepotu
to tráva trávě odpovídá
a kdos vida mou slepotu
zlá slova tiše napovídá

Již rozumím a krev je opakuje
smysly třeslicí se chví
do výhně těla věčnost duje
sám sobě jdu si za rakví

Veveina báseň: V tme

Tma v špirálach
Ma obklopuje
Svet sa stráca
Chladný vietor duje

Siluety neživého sveta
V duši chvenie
A pomaly, zlovestne
Zlý vietor sa sem ženie

Tóny pohrebnej piesne
Chlad preniká mi do kostí
Uniknem, uniknem vetru 
Uniknem k večnosti.

Kill (Zbyněk Štajer)

Původní báseň: Němé setkání (Otokar Březina)

Jedenkrát oddech cizího žití zarděl mne blízkostí 
spřízněné touhy:

hlas vonný očekáváním, jak modlitba zvonů, večer, 
před velkými svátky.

Chladivé poprchávání tónů; jimiž okřívá píseň omdlelá 
tichem,

a naděje zesláblá nekonečnou chůzí v krajinách zářící 
mlhy.

Šumění nesmělých kroků, když láska jde dušemi 
v snění

a vzbouzí uvítání krve ilusí úsměvu žádostivého.
Jedenkrát oddech cizího žití zarděl mne blízkostí 

spřízněné touhy:
záclony lože se zachvěly, odhrnuty diskretní rukou, 

a klesly.
Teskno. Zapadla minulá slunce, slzami zvětšují se 

hvězdy,
smuteční cypřiše čekají u cest. Nepoznány se míjejí 

duše,
každá svou rozžatou svítilnu při potkání cloní, 

nedůvěřivá,
jen dlouhé stíny vzpomínek táhnou se za nimi přes 

celý obzor.
Kam padnou, tam rostou mystické květy, vyzařující 

uhaslá světla,
a z jejich listů, rozemnutých, voní mi lítost němého 

setkání v smrti.
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Killova báseň: Němé setkání

Dech mlžící rozbité zrcadlo
slunce zalévající srdce
mé, už zapadlo
umně, naposledy, lehce...

Stav duše zbývající 
a v srdci tkvící šíp
píšeň tesknou zpívající 
je jí tam snad líp?

Slzy anděla strážného
stékají na černý mech
pocit všeho toho krásného
utne můj další vzdech

Až zrcadlo mechem zmlžené
složím rukou svou
znovu se spolu sejdeme
a půjdeme laskavou tmou...

Mluvící věci

Franta Vondrák: Smyčec na náhrobku

Dnes jsem potkal na hřbitově smyčec. Ležel na žulové 
desce jednoho hrobu. Nedalo mi to a zeptal jsem se ho 
– kdo jsi? A toto mi odpověděl:
„ Jsem jen smyčec. Skládám se z prutu, který má 
nahoře hrot a dole žabku a mezi nimi jsou natáhnuty 
koňské žíně.
Ale nejsem jen to... Jsem i cestovatel, který navštívil 
kraje, o kterých Ty můžeš jen snít. Jsem taky umělec, 
jenž vystupoval v těch nejznámějších sálech po celém 
světě.
Jsem rovněž snílek, co věřil, že si jednou zahraje v Me-
tropolitní opeře v N.Y. 
A myslím, že jsem i výborný milenec, co rozechvěl 
nejednu strunu až k prasknutí. 
A pak...a hlavně...jsem pocta, pocta tomu muži, co 
tady leží...

Zbyněk Štajer: Višeň v rumu

Tak jakóó co bych vám jakóó pověděláá. Jakožéé sem 
se sem dostaláá. Hmgh. Škyt. Už přééd hodněě dáv-

nem. Tož prvněěě mněě jakóó ten rum trochá vadil, ale 
dyž si na to višeň jakóó zvykne, táák, škyt!, je to jakóó 
dost dobrý. Co víc si, jakóó, můžete přát? Tož celý den 
v lihu, kurňáá, to je jako v poho jako. Dybyste si to 
jako někdy jako škyt chtěli zkusíííť, tož řeknětééé, jako 
já vás v tom jakóóóóóó naučím plavať, jakóó že sem... 
ehm, mňóó. Nóó, tak někdy vás sice krapét pobolívá 
břuch, ale tož se jakóóó vyblíte škyt! A zase kalíte dál. 
Pořád nonstop. Fakt jako jízda, za nic na tom šírém 
světě bych svůj život jakooo neměěěnila.  To by bohdá 
nebylo. Sem jako prostěěěěěěě...ehm. Ugh. Škyt! Bléé
éééééééééééééééééééééééé. Ech. Tak. A už je mi jakóó 
lepší. Ale nechte mně už kurňáááá žít... V klídku si piť 
a né mleť nějaké píčoviny o životě. Tož na zdraví...
Já sice jako trošku píju, ale v poho.

Zuzka Abrahámová: Virus HIV

A vyy se mě ptáte, jestli se dívám na televizi? Ne. Jen 
jednou, když jsem se přenášel z člověka na člověka, 
jsem zahlédl výborný pořad. O způsobu svého trans-
portu Vám tu vyprávět nebudu.  Ale ten pořad, ten mě 
nadchnul. Jednou bych se chtěl stát jeho hlavním akté-
rem. Pořad se jmenoval  „Chcete mě?“ Proč bych do 
toho pořadu chtěl? No, abych vám pravdu řekl, mám 
takový pocit, že mě nikdo nemá rád. Celý dny trčím 
tady dole v organismu, množím se a...řeknu Vám to 
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upřímně, čekám. Nevím, jestli má můj život vůbec 
smysl. A poslední dobou navíc pozoruju, že stárnu. 
To, že stárnete, poznáte nejlíp na svých dětech. Víte, 
kolik už mých potomků vylítlo z hnízda ven, do svě-
ta, na zkušenou? Bojím se, že nakonec zůstanu sám. 
Nedávno jsem psal sestřenici AIDS, doufám, že tak do 
týdne dorazí a pořádně to na má stará kolena spolu 
roztočíme. A na co jsem ve svém životě nejvíc pyšný? 
Snad na ty děti.

Veronika Vlčková: Pneumatika v cieli

Čo vám môže povedať pneumatika v cieli? Čo asi?
Som odretá. Idem do toho totiž naplno. Nevyhýbam 
sa dotyku s asfaltom, tým drsným, s malými kúskami 
kameňov, ktoré ma škriabu, ničia dezén, zanecháva-
jú jazvy... Nesiem sa však rýchlo, obrúsená občas až 
letím nad vozovkou a vietor mi sviští okolo diskov... 
Farby sú intenzívne, miešajú sa a víria, a ja sa otáčam 
a otáčam. Neviem, kde je hore a kde je dole. Všetko sa 
točí v kruhu. Ale potom, v tej chvíli víťazstva, keď pre-
chádzam cieľom, všetko dostáva zmysel. Jazvy, odre-
niny, točiaci sa svet... Pomaly strácam rýchlosť, dotyky 
s asfaltom prestávajú bolieť a farby sveta žiaria jasne, 
odrážajú slnko a všetko je presne tam, kde má byť.

Katka Kocsisová: Bleška na paruce 
renesanční dámy

Nesnáším to tu. Mezi stromy cizích vlasů. Parfémy, 
pudry, hlasy, světla, tma, zbytky líčidel. Nemám to 
ráda. Houpání kroků, halasný smích, přípitky, zpěv. 
Dlouhé noci ve sttrachu o vlastní život. Ty věci. Ty mě 
děsí. Ty, které se objevují sem tam mezi stromy vlasů. 
Šíleně zavíří kolem mě. Jsou jako vichřice. Pár vte-
řin. Pak nic. Jen čekat, kdy přijdou znovu. A samota. 
Nekonečna spirál přepudřených vlasů. Nikde nikdo. 
Jenom já. Přece tu nejsem královnou. Jsem vězeň. 
Vězeň pudru, mašlí, lesu cizích vlasů na ještě cizejší 
hlavě. Mým snem je bydlet na psí šíji.

Ondra Herzán: Nedopitá láhev u silnice

Jsem vykřičník lidské nevšímavosti.
Málokdo by se mohl pochlubit tak rušným, a přitom 

tak zoufale monotónním životem. Nade mnou se míhá 
jeden automobil za druhým – různé značky, velikosti, 
rychlosti, barvy. Kolem profrčí motorka, kolo, traktor, 
hadimrška – a to byste měli vidět ty občasné bourač-
ky...Třeštící, bouřící a hýkající svět na kolech, mrazem 
pukající či žárem se roztékající asfalt.
Je to takový sisyfovský úděl. V břiše mi žbluňká, hrdlo 
je vyschlé na troud. Neustále se svým leskem, tvarem, 
křiklavou a vyzývavou etiketou snažím upozornit na 
to, že existuji. Doufám, že někdo tu spočine, podívá 
se, přihne si z hlubin mé bublinkové moudrosti. Osud 
je však proti. Nikdo tu nestaví, strakatý a tak nějak 
netečně tekutý svět chvátá kolem. Někdy si přeji s tím 
vším skoncovat, stát se obětí nehody, abych se mohla 
svobodně rozlétnout do tisíců střepů a svlažit svými 
útrobami travnaté okolí svodidel.
Jsem vykřičník lidské nevšímavosti.

Ondra Herzán: Sonet o flašce od kofoly.

Já – prý od kofoly flaška
stojím dodnes u svodidel
u svodidel v roli šaška
svist křídel a zbytky jídel
tvoří rámec mojí sudby:
nikdo u mě nezastaví
z aut zní zvuky technohudby
občas déšť mou kůži splaví...
Vidoucí a nevidomá
k užitku chci ještě sloužit
přesto že jsem tady doma
netoužím se v prachu soužit...

A tak stále doufanlivě
chci být douškem k chlebu skývě

Mária Slovíková: Jsem cihla ve zdi římských 
lázní

...jsem tvrdá, jako z kamene. Podpírám ostatní a oni 
podpírají mne, bez nich bych nebla ničím, jen cihlou. 
Teď tvořím Zeď. Chodí kolem mně, lidé, pravidelně 
se o mě opírají. Jsem Zeď, take se mají o co opřít. Sle-
duji je, jak se koupou, povídají si, někdy spí a někdy 
jsou vzhůru a přitom daleko. Já jsem pořád tady. Sice 
také mizím, tak daleko jak to jen jde, ale musím zůstat 
tady, navdy v téhle zdi, se stejnými cihlami, dokud se 
sama nevydrolím.
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Frazeologismy

V zlatých časech, kdy se každý choval jako zvíře, mají-
ce hlad jako vlk, kupuje ošklivé kačátko zajíce v pytli.

V zlatých časech mudžáků
zatapovala modrej kontrol
červenou fritku tak, že ta se zacyklila
nadobro mezi sakrfejsováním landů
že nedala ani pecku
a hledáním alternativních zdrojů many.
(František Vondrák)

Mluviti stříbro, mlčeti zlato, protože jak se do lesa volá, 
tak z lesa vyleze hajnej a hned máte hřebík do rakve

Ježkovy oči koukají jako vejr na súvu v nudlích.
(Zbyněk Štajer)

Lev salónov mal dnes svoj deň. Bol v jednom kole. 
Z chrámu konzumu letel ako splašený priamo do víru 
tanca, kde unášaný na vlnách hudby ladne krúžil oko-
lo dám, ktoré na ňom mohli oči nechať.
(Veronika Vlčková)

Byl to kluk jako buk
a že neštěstí nechodí nikdy samo, 
sršel vtipem tak, že mi zapálil lýtka.
Byl to ale oříšek. 
Rozlousknula jsem ho jako nic.
První v cíli!
Vyhrání však z kapsy vyhání
jako Mojžíše z Egypta.
Byl blbý jak štolverk, o který
bych si neopřela kolo.
Píchlá duše. Uzlíček 
neštěstí sbalený na 
cesty.
Až do D.N.A.
(Petr Kuběn-
ský)

Lež má krátké 
nohy, daleko neu-
teče, tvrdil Hus, 
tak mu dali za prav-
du, až se mu začali 
zapalovat lejtka a vypařil 
se jako pára nad hrncem. Teď 
se na nás dívá shůry, jak tady pravda 
a láska vítězí nad lží a nenávistí, ale hledat pravdu je 

jako hledat jehlu v kupce sena. Obracel by se v hrobě, 
kdyby jeho ostatky dávno neodnesl čas.
(Martin Koláček)

Kovářova kobyla, jež chodila bosa, se dočkala času, 
jako husa klasu. A jaký pán, takový pes, začala kout 
železo, dokud bylo žhavé.
(Zuzka Abrahámová)

Zlomil nad ním hůl, protože byl blbej jak tágo.
Dřel jak kůň, držel se prostě svého kopyta.
(Ondera Herzán)

Přišla jsem k tomu, jako slepá k houslím, on se objevil 
náhle jako blesk z čistého nebe a byl to kamarád, který 
taky rád. Byla jsem sice s Rozumem, ale v koncích.
(Maruška Slovíková)

Reklamní agentura

Kolektivní dílo: reklama na firmu EXOTIS

Zadání: Reklamní agentura pro firmu s exotickými
potravinami
Komodity: Koření (Indie), Rum a doutníky (Kuba), 
Čaj (Kenya), Léčebné houby (Čína)
Úkol: Název, Plakát na cityligthy do velkých měst, 
Reklama do časopisů (Vlasta, Auto-Moto, Rock and 
pop), Reklama do TV (scénář)

Nepoužité návrhy:
Hele vole kde máš káru? Už v garáži? No 

tak to si dej pořádný kubánský 
doutník. A taky rum. A budeš 

co? Budeš V POHO!

Už vás nebaví jíst ty che-
mické doplňky a synte-
tické vitamíny? Vraťte 
se k přírodě, objednejte 
si naše Amanita phallo-
ides a dejte svým dětem 

ten největší dar...

Na vaše klouby – naše houby!
Aneb poznáním nové dimenze 

oddalte odchod do penze!
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Muzejní popisky

Exponát 2228.
Kresba, nedatovaná.
Autorom kresby ceruzkou je spisovateľ a letec Antoine 
de Saint-Exupéry. Kresbu vytvoril vo veku šesť rokov 
a podľa jeho slov zobrazuje hada, ktorý práve prehltol 
slona. Väčšina teoretikov výtvarného umenia sa zho-
duje na názore, že kresba malého Antoina v skutoč-
nosti predstavuje klobúk. Posledným známym maji-
teľom diela je Jean-Pierre Jeunet, režisér známeho 
francúzskeho filmu Amélia z Montmartru.
(Veronika Vlčková)

25/112
Žertovný tygřík vyskakující z krabičky děsí-
cí děti i dospělé 
Autorem návrhu je William 
Saroyan. Předmět, který 
byl vyroben pro reklamní 
účely při celoamerické afé-
ře zmizení Tracyho Tygra.
Spolu s tygříkem v kra-
bičce se dochoval plyšo-
vý tygr, trička s obrázkem 
Tracyho tygra, nafukovací 
tygři vech velikostí a re-
cept na drink s názvem 
Tracyho tygr (sklenka 25 
centů) - exponáty 27/113, 
114, 115, 118.
(Káťa Kocsisová)

7. z 6
Vous trpaslíka Prófy 
Tento exemplář je napro-
stou raritou muzea. Byl 
nalezen náhodným kolem-
jdoucím, je ho uviděl na 
chodníku, poslal k od-
borníkům a jeho domněnka se naplnila. Testy DNA 
nepochybně potvrdily, že se jedná o vous trpaslíka 
Prófy. Vědci dokonce určili jeho stáří a příležitost, kdy 
Prófovi vypadl. Bylo to zrovna v době, kdy Sněhurka 
ležela otrávená ve skleněné rakvi a trpaslíci hledali 
obětavce, jenž by ji políbil. Jak se vous dostal až na 
chodník do pražské části Kampa nikdo neví.
(Zuzana Abrahámová)

30/4015

Palmová koruna s Gekonem 
Stala se vyznamnou hlavně díky svému prvnímu 
nositeli, králi Jelimanovi. Její výrobce není znám, na 
designu koruny se však jasně projevují vlivy několi-
ka kultur; africké, orientální, ale i anglosaské. Funkce 
ozdobného gekona je dědičná, a dědí se po mužské 
linii. Gekončík noční, který korunu obývá, je praprav-
nukem původního gekončíka. Zelené části koruny 
jsou z endemytického druhu palmy kokosové, rostou-
cí pouze na Madagaskaru.
(Maruška Slovíková)

exp. č. 45x009
Hrneček
Nalezen při sesuvech půdy v severním Německu ve 
ztuhlé vrstvě bílé krusty neznámého původu. Toto 

naleziště bylo později identifiko-
váno jako letní sídlo folkloristů 
a pohádkářů bří. Grimmových. 
Podle tradované pověsti se jedná 
o nezvratný důkaz původnosti 
příběhu „Hrnečku vař“ - tato fak-
ta však zůstala nepotvrzená.
(Petr Kuběnský)

4583/4590; r.1967
Školní brana Káji Maříka
Nalezena roku 1947 na půdě 
postaršího občana. Je v plně 
zachovalém stavu, s původním 
obsahem a dokonce i prakem 
a svačinou. V naší sbírce zaujímá 
přední místo, protože Kája Mařík 
ovlivnil věštinu našich občanů, 
hlavně v ranném dětství, předal 
nám svoje moudra a vědomosti. 
A proto se snažíme zkompletovat 
jeho pozůstalost.
(Zbyněk Štajer)

Věc: Cosi shnilého.
Země původu: Království Dánské  (Období: počátek 
16. stol.)
Neznámá věc v pokročilém stádiu rozkladu nelicho-
tivě kritizující poměry v části tehdejší Skandinávie 
v díle anglického renesančního dramatika Williama 
Shakespeara.
(Franta Vondrák)
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Komiksový scénář

Zadání:

I. strana (pravá)
1. pole
široký záběr, ulice rušného velkoměsta budoucnosti, 
futuristická vozidla, davy lidí v monochromatických, 
kovově lesklých overalech, mezi nimi kráčí dívka s 
neobvykle velkým huňatým psem; dívka má dlouhé 
světlé šaty s barevnými geometrickými ornamen-
ty, výrazně se liší od všech ostatních, ale zatím je její 
postava natolik drobná, že to není tolik patrné

2. pole
bližší záběr, dívka je na něm spolu se čtyřmi dalšími 
lidmi; dívka hledí do země, vypadá ustaraně, je pono-
řené do sebe, ostatní mají netečné výrazy, pes důstoj-
ně kráčí

3. pole
výjev z interiéru zalitého modrým světlem, v záběru 
je muž od pasu nahoru, na očích má brýle podobné 
potapěčským, sleduje průsvitnou krychli, která se 
před ním vznáší v prostoru, jsou v ní vidět dívka se 
psem, jak kráčejí ulicí; muž si zamyšleně mne bradu

4. pole
zase záběr na ulici, lidé kolem dívky se zastavují, ohlí-
žejí se tím směrem, kterým dívka kráčí, ukazují prs-
tem, ve tvářích se jim objevují vzrušené výrazy; dív-
ka se po jednom z gestikulujících překvapeně ohlíží, 
pes vypadá napjatě, má stažené pysky, nasazuje výraz 
hrozby
gestikulující muž: Proboha, vidíte to taky?

5. pole
detail na dívčin obličej, hledí před sebe, ruce má na 
ústech, vypadá ustrašeně
Dívka: ???

Volně v příběhu pokračujte

Veronika Vlčková

6.pole
Rušná ulica s dievčaťom a psom, smerom k nim a po-
zorujúcim strnulým ľuďom sa blíži udržiavaný vete-
rán asi z polovice 20.storočia (možno Aston Martin). 
Záber na veterán zozadu a strnulé tváre divákov.

7.pole
Auto zastáva v strede cesty. Záber na otvárajúce sa 
dvere auta, z ktorých vytŕča štíhla ženská noha. Je 
vidieť kus čiernych šiat s geometrickými vzormi. 

8.pole
Širší záber, je vidieť celé auto aj vedľa stojace dievča 
so psom. Z auta vyskakuje druhý, úplne identický pes, 
a beží k tomu prvému. Zároveň z auta vystúpi dievča, 
také isté ako to, čo stojí pred autom. Len šaty nie sú 
svetlé, ale čierne.

9.pole
Dievčatá stoja oproti sebe. Biela strnulo pozoruje čier-
nu, čierna privoláva psa, ktorý veselo pobehuje okolo 
auta.

10.pole
Polodetail na hlavy oboch dievčat, uprene si hľadia do 
očí.

11.pole
Detail oka muža s okuliarmi podobnými potápač-
ským. Okolo oka sa rysujú hlboké vrásky a v oku sa 
odráža obraz oboch dievčat.

12.pole
Menší detail. Je vidieť skoro celú mužovu tvár. Po líci 
tečie slza s odleskom do modra.

13.pole
Širší pohľad na miestnosť s mužom. Je vidieť muža 
od pása hore, za ním vo dverách stojí dievča v kovovo 
lesklom overale. Má tvár bieleho a čierneho dievčaťa. 
Opiera sa o rám dverí.

14.pole
Ten istý pohľad, len dievča pristúpilo k mužovi a po-
ložilo mu ruku na rameno.
Dievča: „Tak poď, tati. Už to vypni.“

15.pole
Pohľad na miestnosť. Priesvitná kocka vo vzdu-
chu sčernie. Muž s dievčaťom sa strácajú v dverách, 
vychádzajú von.

16.pole
Ulica, čierne a biele dievča pri aute-veteránovi. Čierna 
chytí bielu za ruku. Jemne sa usmieva. 
Čierna: „Nechceš sa porozprávať?“
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František Vondrák

I. Scénář

Úpravy v původním scénáři..

3.pole: Muž má na sobě policejní uniformu.
4.pole: …ohlíží se směrem, kterým dívka prošla…

Dokončení:

6.pole: Na chodníku leží psí lejno a vedle něj stojí 
onen policista. Pod tím nápis: „I Vy jste si zapomněli 
sáček pro svého miláčka?“

Policista má ve tváři káravý výraz a do obrázku též 
nahlíží někteří kolemjdoucí a mají vyděšený výraz.

II. Scénář:

6.pole: Vchod do jeskyně osvětlený dvěma loučemi. 
Kolem se tetelí vzduch. Z ní vychází muž se sluneč-
ními brýlemi a celý v černé kápi. Vybízí dívku, aby 
vešla.
„VEJDI!“
Nikdo další výjev neregistruje.

7.pole: Detail na prázdný výraz v obličeji dívky.
„VEJDI!“

8.pole: Vejdou spolu do spoře oděné jeskyně.
„JE ČAS SPLATIT DLUHY DCERO EURYSTHEO-
VA!“
Svítí jim jen obličeje.

9.pole: Svítí jim jen obličeje.
„Kdo jsi?“

Scénář zůstává nedokončený….
Mária Slovíková

II. strana – levá
1. pole
detail na ruku, jak se na levitující krychli dotýká na 
obraze místa nad dívčinou hlavou
2. pole
Nadhled. Dívka jde davem dál hlavu sklopenou. Nad 
hlavou se jí vznáší světlo, pes vrčí, cení zuby. Všichni 
se jí vyhýbají.
3. pole
Pohled na dívku a čtyři lidi, jak stojí před masívním 

vchodem.
4. pole
čtyři lidé odcházejí
5. pole
Dívka je zmatená, rozhlíží se: “Kam jdete? Co mám 
dělat?”
6. pole
Dveře se otevírají, vychází člověk v monochromatic-
kém overalu, ztrácí se ve tmě místnosti

III. strana – pravá
1. pole
Pohled na chodbu osvětlenou zářivkami, na konci 
chodby dveře
2. pole
Dveře jsou blíž a jsou mírně pootevřené, světlo zven-
čí
3. pole
Pohled ven z otevřených dveří, jejichž rám je vidět
4. pole
Široký záběr, pohled na dívku, jak stojí ve dveřích. 
Všude kolem jsou lidé v podobném oblečení, jaké má 
na sobě ona, každý má své zvíře. Velice podobné futu-
ristické město, jako předešlé, jen víc zelené a různých 
barev.
5. pole
Detail na oči chlapa s brýlemi, jak kouká na krychli.
6. pole
Polodetail na toho chlapa
7. pole
Široký nadhled na stovky takových chlapů s krychle-
mi.

Suzu, Zúza, Brgo, Barča

Změny oproti scénáři:
3. pole – brýle jsou opravdu potapěčské a krychle je 
z obyčejného skla a visí na silonu před oknem

5. pole
Dívka: Už zase?! Tohle už fakt přehnal...
6. pole
Na úplně normální ulici plné lidí vchází z jednoho 
z vchodů týpek v podivné kombinéze s potapěčský-
mi brýlemi, na nohou má ploutve. Z jednoho okna 
vychází modré světlo, lidi zírají.
7. pole
Detail na chlapa, kouká fanaticky kolem
8. pole
Holka se psem a týpek stojí proti sobě, lidi koukají
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9. pole
Detail na dvojici, týpek podivně gestikuluje a začíná 
mluvit divně: “Už nejsou stejní, už nás nechtějí.” Hol-
ka má odevzdaný, konejšivý výraz.
10. pole
Nadhled. Dvojice odchází po ulici. Chlápek povídá: 
“Nikdo si nedovede představit, jaké to bude...”
Holka mu přizvukuje a konejší: “To bude dobrý...”
11. pole
Pohled z ulice, odcházejí do zapadajícího slunce, týpek 
pořád mluví, holka si myslí svoje. Vrhají stíny. Chla-
pík: “Opouštějí nás! Opouštějí nás!” Slečna si myslí: 
“Magor.”
12. pole
Stíny jsou dlouhé a upoutávají pozornost v obraze
13. pole
Stín psa se začíná oddělovat
14. pole
Stín psa odchází (následuje několik obrazových sek-
vencí, aby bylo zřejmé, že stín opravdu odchází)

Zuzka Abrahámová

Druhá strana - vlevo
6. obraz
Obraz téměř přes celou stranu. 
V popředí dav lidí. Dívka se psem stojí uprostřed. 
Všichní jsou zády. Před nimi velký výjev (“světelný 
billboard”). Na billboardu právě dívka se psem. Oba 
jsou převlečení do monochromatického kovově leské-
ho overalu. Pod tím velký nápis: “I ty můžeš jít s do-
bou.”
7. obraz
Jakoby v obraze 6 vpravo dole.
Interiér zalitý modrým světlem. V záběru muž hledící 
pobaveně na obraz v kostce (situace na ulici). V ruce 
drží telefon.
“Soudruhu? Myslím, že pochopila.”
Zbyněk Štajer

II. strana
1. pole
Široký záběr na ulici podobný jako na 1. straně č. 4.
Jen se zděšená dívka, lidé i pes dívají na opalizující 
modrou krychli vznášející se ve vzduchu (trochu nad 
hlavami přihlížejících). Uprostřed ní je muž s brýle-
mi.
2. pole
Detail na slečnu, jen horní polovinu obličeje. Tváří se 
smutně, slza v oku.

3. pole
Detail na muže s brýlemi, zase jen horní polovina 
obličeje. Tváří se opravdu naštvaně. V pozadí modré 
světlo.
4. pole
Široký záběr na ulici. Dívka i pes se dívají na čtverec, 
ze kterého je vidět jen spodní polovina (ústa, která 
křičí). Vypadá konsternovaně a pes má sklopené uši, 
stažený ocas a kňučí.
Muž: “Ty malá, nezodpovědná, naivní...”
5. pole
Záběr jen na mužova ústa: “Holko! Jaktože jsi šla zase 
sama do města, když ještě nemáš udělané domácí 
úkoly!”
Slečna: “Ale...”
6. pole
Záběr přes dívčinu hlavu na ústa a muže v čtverci.
Muž: “Okamžitě se vrať domů a zavři se do pokoje. 
Odteď máš domácí vězení.”
Dívka: “Ano, tati.”
Muž: “Do odvolání.”

Kartotéka nápadů

* Princezna zakletá do plyšového medvídka
* Príbeh jedného stolu (napríklad v dome, kde sa 
vystrieda viac generácií
jednej rodiny...)
* „Jak jsem vynalezl/vynalezla...“
* Nový literárny žáner poviedka-muzikál
* Těhotný anděl...“být těhotná dá sakra fušku, a makat 
zároveň pro Boha, ještě větší.“
* Písňový text k hypotetické skladbě, která by mícha-
la žánry a odrazilo by se to i v textu. Každý žánr má 
v mainstreemové podobě specifické prostředky: Metal
– všude černá, smrt, draci, kostlivci. Hip-hop – vulgár-
nost, ulice, paneláky, graffiti. Jazz – večer, víno, město
v oparu. Country – kovbojové, honáci, příroda...
* „Jaro“ a „Podzim“ jako milenci
* ...a na dovolenou pak jezdím domů 
   - pusto a nahnědlá atmosféra
   podkrovního nepokoje...
* Jsme metaforou žití!
* Vzpoura lízátek
* Nažloutlé světlo si razí cestu mezi roletami a kreslí 
proužky bílé barvy po posteli, po stěnách, po polštá-
ři, po jediném obrazu v místnosti. Díváš se na mě a já 
mžourám očima do světla. 
Zase mluvíš o očích a o řasách, zase mluvíš o rtech 
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a motýlech, zase mluvíš o lásce a o mně. Zase mlu-
víš...
* Rozhovor ve výtahu s mužem, co znal Chaplina. His-
torka je neuvěřitelná. Není to nakonec sám Chaplin?
* Nesčítat, ale násobit!
* Mozek oříšku skrytý pod skořápkou
* Nejsem
* Kapka krve skanula z husího brku
* Malé kotě zjistí, že se může proměňovat v holčičku. 

Ale rozumo-
vá kapacita 
a chování se 
v lidském 
těle nemění.
* Muž, kte-
rý zjistí, že 
Země je jen 
m i k r o s k o -
pickým smít-
kem v nose 
nějaké obrov-
ské bytosti.
* Můj pří-
tel/kyně mi 
řekl, že má 
poslední rok 
života
* V knihovně 
straší duch 
n ě k t e r é h o 

z autorů.
* Jsi popravčí četa mých ranních pocitů
* Akvarijní rybka vyřeší pohon světelnou rychlostí
* Stát s totalitním zřízením. Diktátorem je osmiletý 
klučina
* Jednohlavej pes, co nemůže hlídat podsvětí
* Hráškový lusk plný příběhů
* “Poslouchala, jak roste kůra stromů”

František Vondrák

Svlékneš mi šaty pohybem hravým
mé tělo sžíráš pohledem dravým
Bereš mě celého do dychtivých úst
Bez skrupulí, bezhlavě porušíš půst

Mučíš mě polibky po celém těle
laskáš mou kůži znovu a směle
vražený na kůl k potěše chutí
chtěl bych tě trávit krví svou s rtutí

Avšak momsta má nebude sladká
Bílý vrah s vrtačkou drží ti vrátka

Námět: Pomsta lízátek

Petr Kuběnský
Tristia ex Acheron

Svět šílel toho léta
Tak jako mor dláždí cestu do Atén
A jaké to šílení
 Na Zemi
Tak i v mém předpeklí
Už nejsem zpola ten
Jakého jsi mě viděla

 A Odysseus na cestě
 A tak se chovám ke své nevěstě

Svět šílel toho léta
Kdy vzal jsem si tě na břehu
Snad jsi něco křičela
 Snad chtěla
A snad šeptala jsi o ceně
Co zaplatíme za něhu
Mince cinkla o borty

 A Odysseus na cestě
 A tak se chovám ke své nevěstě

Svět šílel toho léta
Tak jako zbrklost slaví u Horkých bran
A faunové jsou veselí
 Že čepelí
I moje služba skončila
Slovy nejvíc pořezán
A obě hlavy od těla

A ta zbylá?
Nejvíc krvácí

 A Odysseus na cestě
 A tak se chovám ke své nevěstě

A tak nevěsta mi oplácí

Námět: Jednohlavý pes nemůže hlídat podsvětí
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Katka Kocsisová
A na dovolenou pak jezdím domů - pusto 
a nahnědlá atmosféra podkrovního 
nepokoje

Vyčerpaný usínám vedle jejích zlatých vlasů. 
Deset ráno. Pondělí. 

Motýlci v břiše spí. Možná jsou mrtví.
Odbíjení hodin mě pořád ještě bolí.

Její slova směrem ke mně opisují obrovské kružnice, 
pak se dostanou ze rtů.

Do uší nedojdou.
Jsem příliš unavený. Pár minut spánku.

Tupá bolest v týle. Tlak na hrudi.
Zas jsme se vynořili v novém špatném dni. Čas jít.

Košile, límeček, tlak na hrudi, opasek, 
tkanička a poslední chvatné dotyky úst, zavírání dveří 

a 
tupá bolest v týle. Semafory svítí žlutě.
Břicho v mořské bouři. První cigareta

hned jak bouchnou dveře auta.
Telefon klouže v mé zpocené dlani.

Slyším ho zvonit vedle tvé postele. Ne.
To mi zvoní v uších. 

- Lásko? Vzbudil jsem tě? Promiň. Já jen... já... – 
Hluboký nádech, kouř v plicích. Mořská bouře.

- Už nikdy nepříjdu. Nezavolám. Nikdy. Ať se netrápíš. 
–

Zavěsil jsem. Teď konečně o starost víc. 
A na dovolenou pak jezdím domů.

 - Pusto a nahnědlá atmosféra
 podkrovního nepokoje. –

Nechápu proč si tu píseň ráno pouštíš.
Havraní vlasy a pihy na nose jenom zahlédnu 

v peřinách
a spěchám smýt ze sebe cizí dotyky.

Tupá bolest v týle. Slabé paže.
Sprcha trvá jen pár vteřin.

Ještě mokrý vlezu do měkkých peřin
a měkkého těla.

Směješ se. Tebe taky miluju. 
Tlak na hrudi. Tupá bolest v týle.

Po ránu jsi krásná. Voníš vášní.
A já? Já umírám.

Nejdřív jsem nechápala. Myslela jsem, že mluví o na-
šem milování. Nemluvil. Kdyby raději nemluvil vůbec. 
Kdyby dál tiskl svoje nahé mokré tělo k mému. Miluju 
ho. Jak to, že mi říká tyhle věci, věci jako - zbývá mi 
rok, možná míň” - a má v očích plamínky jako kdy-

si. Chvěju se a on mě konejší. Přála bych si dávat sílu 
teď spíš já jemu, ale nedokážu zastavit pláč. Tepání ve 
spáncích mi připomíná vlastní hříchy. Vyčerpáním 
mu usíná v náručí. Probudím se a do důlku na jeho 
polštáři svítí slunce. Pokání. On tu už není. Kalhot-
ky, šaty, lodičky, spona do vlasů, klíče od auta a nejisté 
nohy, odjíždím.
Zvoním u dveří tolik známého domu. Příjde otevřít 
ještě v županu. – Končím s tebou, nevolej, nikdy mě 
už neuvidíš. – Najednou mám srdce z kamene. Oto-
čím se a jdu zpátky k autu. Nedala jsem mu šanci, 
aby reagoval. On to časem pochopí. Už zase spěchám 
domů. Stejně jako dnes za svítání. Tentokrát nepadnu 
unavená do postele jako po každé z probdělých nocí, 
abych si odpočala alespoň těch pár hodin a pak mohla 
vstávat s ním jako hodná ženuška. Prý takhle po ránu 
voním.
Srazíme se ve dveřích bytu. Právě přišel z práce. Obje-
me mě, zdvihne do náruče a donese do postele. Usmí-
vá se. Máme ještě celý rok miláčku. – Ano, ano, rok 
– přidávám se.
Nejkrásnější rok našeho života. Každý z posledních 
dnů jsme prodchnuli láskou, trošku trpkou láskou, 
stejně trpkou radostí a malinko hořkým smíchem. 
Přesto to byla láska a radost a smích. A jsem ráda, že 
tohle jsem objevila až při třídění jeho věcí.
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Vyčerpaný usínám vedle jejích zlatých vlasů. 
Deset ráno. Pondělí. 
Motýlci v břiše spí. Možná jsou mrtví.
Odbíjení hodin mě pořád ještě bolí.
Její slova směrem ke mně opisují obrovské kružnice, 
pak se dostanou ze rtů.
Do uší nedojdou.
Jsem příliš unavený. Pár minut spánku.

Veronika Vlčková
Claire

Spoznali sme sa veľmi dávno. Mohol by som pove-
dať, že si to už vlastne ani nepamätám, ale nejde to. 
Pamätám si všetko, do poslednej sekundy. A Claire 
určite tiež, i keď verím, že sú momenty jej existencie, 
na ktoré by najradšej zabudla. 
Všetko to začalo pred vekmi, no dlho to bola v podsta-
te nuda. Až prednedávnom sa niečo zmenilo. Možno 
pozitívne znamenie, predzvesť nových časov, ktovie...

Sedel som na lavičke v Luxemburskej záhrade. Vo 
francúzskej metropole pulzoval život. Cítil som to. 
Búchanie tisícov sŕdc, niekde zúfalo, niekde s nádejou. 
Vždy sa mi páčila tá rôznorodosť a zároveň som vedel, 
že moja úloha sa nemení. Teraz bol chvíľu kľud. Obja-
vila sa Claire a prisadla si na lavičku ku mne. Bola ble-
dá, ak môžete stvorenie od hlavy po päty odené v bie-
lom, ktorého pokožka priam žiari, nazvať bledým. Ale 
Claire bola. Ešte nikdy, nikdy som takúto bledosťne-
videl. Nie na takých ako my. Ale pochopil som, že sa 
niečo deje.
-„Ahoj, Sebastian. Mal si dobrý deň?“
-„Áno, Claire. Dnes Paríž žiaril láskou. A čo ty? Vyze-
ráš... zvláštne.“
Nenechal som si to pre seba. My nemôžeme.
-„Vieš, Sebastian...“
Drobná rétorická odmlka, to áno. Zamlčanie nie.
„Som tehotná.“
Dalo by sa povedať, že som vyjadril prekvapenie. Tak 
veľmi, ako mi to moje mramorové rysy na žiariacej 
tvári dovolili.
-„Ako dlho to vieš?“
-„Od začiatku, samozrejme. S Rafaelom sme to chce-
li.“
-„A... čo On?“
-„Stále preňho pracujem. Ale poviem ti, nie je to teraz 
vôbec jednoduché.“
Okolie sa zmenilo. Biela košeľa mi povievala vo vetre 
a pod sebou som mal panorámu nočného Paríža, 

takmer ako turisti, postávajúci pár desiatok metrov 
pod nami na najvyššom poschodí Eiffelovej veže.
-„A si si istá, že to takto zvládneš? Pomôžem ti, ak 
budem môcť.“
-„Si milý, Sebastian. Skúsim to zatiaľ sama. Snáď to 
pôjde. Až kým...“
Tentokrát to nebola rétorická odmlka, ani zatajená 
informácia. Claire jednoducho nevedela. Nikto neve-
del. Deti sa nerodia až tak často, tu, u nás. A osud 
rodičov a ich potomkov ostáva zahmlený... Ako sa 
hovorí- je to vo hviezdach. Či skôr v oblakoch.

 Nejaký čas sme sa potom nevideli. Až o pár 
mesiacov. Claire nemala brucho, zato žiarila celá 
o kúsok viac. Celá, až na oblasť okolo očí, kde jej žiara 
pohasla. Snáď... kruhy pod očami? Ako všetci tí ťažko 
pracujúci ľudia oťažení pozemskými starosťami?
 Bál som sa o ňu. Nevyzerala dobre. Takto 
nikto z nás nemá vyzerať. Na moje opakované otázky, 
či jej mám pomôcť, odpovedala, že si poradí. Napo-
sledy sme sa rozprávali asi pred týždňom. Na našej 
obľúbenej lavičke v Luxemburskej záhrade, okolo 
ktorej pobehovali melé deti v indiánskych kostýmoch 
s plastovými lukmi. Chlapec šprintujúci popri nás za 
kamarátmi sa potkol a spadol. Plastový luk a púzdro 
so šípmi mu vyleteli z rúk a pristáli Claire pri nohách. 
Ona sa s istými problémami natiahla, indiánsku zbraň 
zdvihla a podala chlapcovi, ktorý sa medzitým posadil 
a dezorientovane pozeral okolo seba. Luk a šípy prijal 
s neurčitým výrazom v tvári a nesmelo odbehol, stále 
trochu otrasený. Pravdepodobne si myslel, že zbrane 
držal v ruke celý čas.
-„Nerozmyslíš si to ešte?“
-„Nie, Sebastian. Bavila som sa s Ním. Viem, čo je pre 
mňa a pre malé najlepšie... A On to tiež vie.“
Povzdychol som si. Ako inak. On vie. Len my občas 
bojujeme, aby sme vedeli.Väčšinou to však vyjde. On 
na to predsa dohliada.

 Stojím na okennom parapete. Pod sebou mám 
pár desiatok metrov ničoho a potom štvorprúdo-
vú cestu, ktorá v podvečernom šere bliká a svieti. Za 
oknom žena ukladá syna do postieľky. Klopkám na 
sklo, aj keď viem, že je to vlastne zbytočné... Žena zha-
sína a spolu s mužom, ktorý ju láskyplne objíma oko-
lo pása, ešte chvíľu sledujú zaspávajúce dieťa. 

 Okolie sa zmenilo. Je večer, sedím sám na našej 
obľúbenej lavičke a počúvam tlkot sŕdc.

Námět: Těhotný anděl...“být těhotná dá sakra fuš-
ku, a makat zároveň pro Boha, ještě větší.“
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Ondra Herzán 
Majlontské elegie

Motivace :“Jsi popravčí četa mých ranních pocitů“

Jsi popravčí četa: a brzy zrána
pepř a sůl vkládáš mi do ran
s úšklebkem svraskalých Moran
vnitřnosti trháš jak hltavá vrána

Jsi obhroublý kovář: tvá kovadlina
sténá jak mučené dítě
a strhané rybářské sítě
na bedrech leží mi hovad vina

Jsi paprsek žhoucí: vše sežehneš krutě
radost stesk obracíš v trosky
nahý a podrápán – bosky - 
trním se prodírám stoupajíc v sutě

Jsi symbolem zloby a nezdolné moci
přesně a stroze mne ničíš
den co den do uší křičíš
že konec je bezpečné hlubiny noci...

Dyš vstanu vo práh se rozmáznu
vyzunknu vařící meltu
na celé svět jazyk svůj vypláznu
z kuchyně vod šporheltu

šolnu si voblíkám pomalu
zoncna dnes rumpluje svinsky
za chálku vyhodím rantálů
jak bych byl ňáké gróf Kinský

za šera z hokny dom doštatlím
naštěstí nedostav kopny
do betle uléhám – žádné šprým -
zétra chcu bét kořeň schopný

Mária Slovíková 
Hráškový lusk plný příběhů

Našla jsem lusk a v tom lusku,
a v tom lusku pane 
našla jsem příběhy nevídané.
V té lodičce ze dvou zelených půlek
jsou čtyři hrášky a jeden důlek.
Ten první hrášek – ten nejmenší z hrášků,

jež utlačen byl vedle svých brášků
řekl mi, že za temných nocí,
kdy rejdí po lese tajemné moci
není radno jít někam na výlet.
Čarodějnice na palouku mají slet
a kdokoliv, kdo by je chtěl sledovat
vyskočí, zakváká a může v tůni spát.
A bratr druhý hned v pořadí
mi vypráví o stinném kapradí,
kde skřítci si na člověka hrají
a smíchu si užijí jako v ráji,
když ošklivý, starý a mrzutý skřítek,
hraje dívčinu jak jarní kvítek,
pak nalévá se pálenkou z bedrníku
a usne v plesnivém lišejníku.
Smál se jak blázen třetí brach,
a řeknu vám, že byl to hrach,
jak hrom, když náhle uhodí,
jak flotila když se vylodí.
Ten třetí mi řekl o medvědu,
jež zamiloval se do medu.
Byl veliký mlsoun a také smělý,
chtěl se domluvit a královnou včelí,
aby dávala mu každý týden jídlo
na oplátku za dobré bydlo.
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Tak se do brlohu stěhoval celý úl,
a tak medvěd zjistil, jaký byl vůl,
že si pořídil včelí bojovnice,
jež nepustí jej ani do ložnice, 
a když chtěl spát, tak nenašel polohu,
kdy by neslyšel bzučení z brlohu.
A poslední hrášek, už trochu svraštělý,
se usmála řek: „Kdybyste věděli,
že měli jste sestru, ta dávno zmizela.
Nechtěla se dostat nikomu do těla
a utekla z tohoto našeho vězení.“
Vytáhla jsem hrášky z jejich úkrytu,
podívala se na ty kuličky z nefritu, 
a osvobodila je, jak z jara holuby,
ať jiný posluchač ty příběhy zahubí.

Mária Slovíková
Kapka krve skanula z husího brku

Kapka krve skanula z husího brku
rána v bříšku jak díra v duši
Cítíš ten rytmus z mého krku?
Cítíš ten strach, jež dává tušit,
jak moc se bojím, jak křičím do sna,
že chci už změnit to jak žiji.
Jak moc se bojím, že někdo pozná,
že láska je pro mě agónií.
Cítíš to? Tak ber co dávám,
máš mou duši, tak co chceš víc?
A oddej se svým malým slávám,
svým hostinám černých pijavic.

Zuzana Abrhámová
Mám jednu zvláštnost

Ráno vstanu a opařím se čajem. Ano já si to můžu 
dovolit. Chytnu první tramvaj na zastávce a, a bez 
toho, aniž bych si kupovala jízdenku se roztáhnu na 
dvě sedačky, to abych měla pohodlí. Když vystou-
pím a jdu kolem pekárny, vejdu dovnitř a vezmu dvě 
čerstvé křupavé housky. Jednu pro mne a jednu pro 
holuby. Na nábřeží jim ji celou rozdrobím a ještě jim 
dám půlku své! Tomu slepému žebrákovi zase vybe-
ru z klobouku všechny drobné, stejně jako včera. Pak 
je se smíchem v srdci rozházím po náměstí, sednu si 
na lavičku a budu se kochat pohledem, kterák nikdo 
z kolemjdoucích neváhá ohnout hřbet. Rozkošné. 
Rozkošné, leč zábava na chvíli. Drobáky mizí jako 

kamarádi, když zjistí, že máte AIDS.
Jdu směrem ke svému oblíbenému květinářství. Dnes 
mají čerstvé růže. Rudé. Vezmu jich plnou náruč a bez 
jakýchkoliv okolků odejdu. A pak za sebou nechám 
jen růžovou stopu rudých růží. Potkám naprosto cizí-
ho pána. Docela fešák. Sundám mu jeho klobouk a na-
sadím jej pánovi v protisměru. Dámě, jež ho dopro-
vází, vezmu kabelku a dám ji na oplátku původnímu 
majiteli klobouku. A pak ještě zajdu tam, kde se schází 
„odpad“ města. Donesu jim čisté injekční stříkačky. 
Při pohledu na ně se rozpláču. A pak už zajdu na své 
oblíbené místo, posadím se na náhrobek a bud Vám 
vyprávět všechno, co jsem dnes zažila. A taky Vám 
řeknu, jakou mám zvláštnost. NEJSEM!

Námět: Nejsem

Zuzana Abrhámová

Jsi popravčí četa mých ranních pocitů,
jsi ten, jež vytáhne mne ze hříchu.
To Tys, kdo dává mi svou moc.
To na Tebe čekám celou noc.
To na Tebe myslím před spaním.
To ty mi zníš v ušním bubínku,
to Ty můj jediný...BUDÍKU.

Zuzana Abrhámová
Naslouchala, jak roste kůra stromů

Za 6 minut musí jít domů.
Naslouchala, jak roste kůra stromů.
Za 5 minut musí jít domů.
Naslouchala, jak roste kůra stromů.
Za 4 minuty musí domů.
Naslouchala, jak roste kůra stromů.
Za 3 minuty musí domů.
Naslouchala, jak roste kůra stromů.
Za 2 minuty musí domů.
Naslouchala, jak roste kůra stromů.
a zapomněla na čas, nikdy nepůjde domů.

Zbyněk Štajer

„... kdo více škodí lidem.“ dořekla Ústa visící v pro-
storu nad soudcovským stolem. Okolo byla obyčej-
ná soudní síň vybavená šedými lavicemi, na kterých 
si hrály odlesky hvězd prosvítající skrze neviditelné 
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stěny. A Síň líně proplouvala prázdnotou mezihvězdí.
 „Prosím, povstaňte,“ pronesla veliká Ústa. 
Měla šedé rty a klidný zvonivý hlas. Jediné dvě osoby 
v Síni povstaly. Jedna byla oděná v černém, přes hla-
vu staženou kápi, z níž vylézala černá masa jemných 
copánků, které se proplétaly jako klubko hadů. Vedle 
ní stála pohledná žena v bílé říze, s úsměvem na rtech, 
dlouhými rozpuštěnými bílými vlasy, a očima bez zor-
niček.
 „Začněte tedy se svou obhajobou“
 „Já bych se tedy chopila slova, jestli mi to bude 
dovoleno,“ pronesla Černá, podlézavým, skřípavým 
hlasem, „ dokážu lidem dát mnohé. Peníze, lásku, 
úspěch, prakticky cokoliv. A nic to nestojí...“ 
 „ To dokáži také,“ oponovala Bílá hlasem, kte-
rý byl nezdolný a pevný, „ a mnohem víc. Mohu totiž 
dát lidem úplně cokoliv, jen musí chtít pro to něco 
udělat, vykonat Cestu...“
 „To já,“ pokračovala Černá, „lidem život 
nějakou složitou Cestou nekomplikuji, jako to děláš 
Ty, nabízím jim tu nejschůdnější a nejkratší. Dávám 
jim totiž možnost volby, možnost splnit všechny sny, 
možnost stát se svou představou, svým přáním.“
 „Ale za jakou cenu? Za upsání své duši falši, 
pomluvám a vymyšleným historkám?“
 „To teda prrr! Já je ničím nesvazuji jako ty! 
Čest není má sestra, nevyčítám lidem chyby.“
 „ Já? Čím jsem si tohle zasloužila? Takové 
urážky!“ vyprskla prudce Bílá.
 „Dost!“ zaburácela Ústa, až souzení zalapali 
po dechu. „ Nezvyšujte hlas, držte se faktů a dokažte, 
že právě Vy jste správná volba pro člověka.“
 „Jsem to já!“ vykřikla Bílá, ale pak se zarazila. 
„ Jsem to já,“ začala znovu klidnějším, ale roztřese-
ným hlasem, „já říkám lidem, co je na první pohled 
zřejmé, jak vše doopravdy je. Upozorňuji na chyby...“
 „A tady to máme, přiznání. Všichni jsme to 
slyšeli. Upozorňuješ na chyby. To já nechávám lidi být 
tím, čím chtějí. Necpu jim žádné kodexy..“
 V tu ránu byla Černá probodnutá skleněným 
pohledem Bílé. „Nejsou nesmyslné,“ věcně pozname-
nala.
 „Ale jsou. Nutíš jim je násilím, stejně jako 
to Svědomí. Myslíš že jim to pomáhá? Vždyť je tím 
jenom trápíš. Dáváš jim zakusit svou krutost. Ano, 
krutost. Sama mi pověz, jsi krutá?“ otázala se Černá 
a koutek jejích úst jemně odhalil zkažené zuby.
 „Jsem, vím to. Ale to je cena za tu čistotu, har-
monii a klid, kterou dávám do vínku těm, co kráče-
jí po mé Cestě. Jsem přímá, jako ta Cesta, nehledám 
kličky jako ty, nechytám lidi za slova. Nepřetvařuji se 

a nejsem falešná, jako ty!“ skoro vyštěkla Bílá. A Čer-
ná s ledovým klidem odpověděla:
 „ Já nejsem falešná. Jenom říkám lidem to, co 
chtějí slyšet. Dělám věci krásnější. Co na tom je špat-
ného? Jsou pak šťastní a spokojení.“
 „Chá!“ vyhrkla ironicky Bílá, „když nejsi faleš-
ná, tak jaká jsi?“
 „Milosrdná,“ odvětila Černá a usmála se, „ to 
ty nikdy nebudeš. S ledovým klidem metáš lidem do 
obličeje svou krutost. Nedokážeš je pochválit,a poli-
chotit jim nebo pomoct, když to nejvíc potřebují..“
 „ Já , já,“ zlomil se Bílé hlas, „ to dokážu, někdy. 
Já prostě nedokážu říkat věci jako Ty. Někdy prostě 
neumím být milá a nemám otevřené náručí. Jsem 
prostě taková. Je to cena za moji Cestu. Musíš mi obě-
tovat něco ze sebe, něco málo...“ Z jejího oka skanula 
slza a padala hvězdám do klína. Nekonečně pomalu.
 „To já nic nechci. Já jim dávám vše o co si žáda-
jí. Záleží mi jen na nich, nechci je zraňovat. Pomáhám 
jim,“ uzavřela svou řeč Černá.
 Chvíli se nedělo nic. I Ústa mlčela.
 „Slyšte konečný verdikt!“ Kontrastující posta-
vy si vyměnily pohled, který obsahoval vše, celý jejich 
svár. A Bílá vzlykala, protože věděla Pravdu.
 „Soud rozhodl, že pravda je lidstvu přítěží,“ 
při těchto slovech propadla Bílá v usedavý pláč, „ je 
vinná z krutosti páchané na lidech, neschopnosti 
pomoct každému. Lituješ svých činů?“
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„Ne,“ pronesla v posledním záchvatu hrdosti Bílá. 
Další slza spadla vstříc hvězdám.
 „Jsi tedy odsouzena k Zatracení.“
 Ticho.
 „Já? Já? Já nemůžu, co si beze mě lidé počnou? 
Budou bezradní, osamělí... Jen s Ní. Prosím, Soude, 
nech mě lidem. Prosím..“ žadonila už naprosto zoufa-
lým hlasem Bílá.
 „Nepros, je to zbytečné. Tento rozsudek je 
konečný. Odeber se tedy na místo, které ti je nyní sou-
zeno.“
 A Bílá postava se otočila, šouravým krokem, 
shrbená, odcházela. Vzlykající, zajíkajíc se krátkým 
dechem. Měla před sebou dlouhou cestu. Cestu Prav-
dy.
 V síni zůstala stát  černá postava. Ohlédla se 
za Bílou.
 „Je mi tě líto,“ pravila Lež na rozloučenou. 
A na rtech jí hrál vítězný úsměv.

Námět: Ve vině je pravda

Recenze

Jaromír Nohavica: Ikarus

„Nohavica má výborného manažera.“ Nevím jestli je 
to pravda, ale byla to první myšlenka, která mě napad-
la, když jsem se doslechl o novém albu známého pís-
ničkáře. Jako jeden z prvních Čechů se totiž pokusil 
o průnik do zahraničního trendu poslední doby. Totiž 
poskytnout desku ke stažení nejprve na interne-
tu za nižší cenu a až o pár měsíců později ji popus-
tit kamenným obchodům. Zatím se sice nedostal tak 
daleko jako Radiohead, kteří svůj poslední výtvor zve-
řejnili s pobídkou „zaplaťte kolik chcete“, ale v tomto 
kontextu se jeví Pražská pálená jako nadmíru rozum-
ný počin. Ponechat CD s novými nahrávkami sta-
rých songů k volnému šíření, jistě napomohlo věkově 
roztříštěnému spektru Nohavicových fanoušků, aby 
si zvykli na stahování hudby z internetu a snáze tak 
přijali jakýkoliv (byť i placený) počin. 
Před námi však nyní vyvstává otázka: A stojí Ikarus za 
ty dvě stovky? Domnívám se, že ano. Pokud vás neod-
razuje současný mediální profil autora, neměli byste
váhat. A pokud vám přece víc než o hudbu jde o bul-
vární politiku, také vám bude učiněno za dost. Hned 
první skladba  „Já si to pamatuju“ se věnuje aféře 

okolo „Udavače z Těšína“. Avšak spíše než jako vzkaz 
Hutkovi, je kárajícím prstem pro masová média, kte-
rá v posledních měsících  narušovala soukromý život 
Nohavicových. Ať již tento postoj považujete za ublí-
ženecký nebo oprávněně rozhořčený, jisté je, že se jed-
ná o vrchol alba. Zřejmě ne náhodou. Jarek byl vždy 
nejsilnější v písních, když se vyjadřoval k aktuálním 
tématům a pro slova nemusel chodit daleko.  Jeho 
metafory jsou jízlivé, hořce ironické a podbarvené 
sugestivní melodickou linkou.
Hudební složka tohoto alba je vůbec zajímavou kapi-
tolou a nejvýrazněji odlišuje Ikara od předchozích 
desek. Nohavica se vyhnul bigbandovému doprovo-
du, který u jeho písní můžeme slýchat čím dál častěji, 
ale drží se staré dobré kytary. Melodie nových skladeb 
vynikají jednoduchým zvukem v mnoha odstínech od 
chansonů až po teskné hřbitovní nápěvy a přesouvají 
tak důraz k jádru sdělení. To je v kontextu autovy tvor-
by trochu nezvyklý jev a na první poslech to zaskočí.
Přesto, že CD obsahuje i skutečně výborné songy, 
které se zařadí po bok folkových klasik, bohužel zde 
nalezneme i několik zcela hluchých míst, jejichž zařa-
zení na tuto desku je přinejmenším nepochopitelné. 
Když jsem ve skladbě „Co se to stalo, bratříčku“ už 
potřetí  slyšel opakovat slova „já chtěl jen zpívat pís-
ničku o vodě a sluníčku“ za doprovodu monotónní 
mdlé melodie, musel jsem se chytat za hlavu. Podob-
ně bezvýrazné jsou i písně „Pro Martinu“ a „Ona je na 
mě zlá“. Na druhou stranu nám tyto zážitky Nohavica 
kompenzuje poetickým slovíčkařením v zadumané 
„Písni o příteli“, „Sloních hřbitovech“, nebo v koneč-
ném vyznání „Mám jizvu na rtu“. Opačný pól s ostře 
řezanými hranami představují skvělé skladby „Do dne 
a do roka“, již zmíněná „Já si to pamatuju“ a zejména 
„Já se oběsil“. V posledně jmenované Jarek ukazuje, že 
nepatří do dinosauří generace, která považuje počítač 
za vylepšený psací stroj; virtuální realitu zde nicmé-
ně nahlíží kriticky a se satirickým černohumorným 
odstupem. Jeho slovník je plný moderních výrazů 
použitých v trefných souvislostech, což je mimocho-
dem další zásadní rys tohoto CD.
V celkovém součtu jde o rozkolísané album s množ-
stvím velmi dobrých momentů. Nejsilnější je ve chví-
lích, kdy Nohavica bilancuje svůj uplývající život 
(a činí tak s podivuhodnou bravurou). I protřelým 
fanouškům má co nabídnout – netypickou zvuko-
vou skladbou. Ale co je důležitější, těšínský písničkář 
v něm ukázal, že nehodlá jen tak dožít ze své popula-
rity, ale hledá nové cesty. Ne tak nové, abychom ho na 
nich nepoznali, ale dostatečně na to, abychom věděli, 
že nepatří do starého železa.
(Petr Kuběnský)
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Úplně mimo:)

Když jsem šla dnes ze školy, náhodou jsem potkala 
Rozuma
Čtvrtek; 17. 5. 08; 18:06
“Osudovky. Prosím”
“Ahoj! To jsem já! Hele, potřeboval bych jedno osudo-
vý setkání.”
“Na kdy?”
“No, nejlépe zítra. Nějak odpoledne.”
“OK, dej mi základní údaje a uvidíme, co se s tím dá 
udělat.”
“No, ta holka se jmenuje Zuzana a kluk František.”
“Ty seš výbornej!! Víš kolik takových Zuzan a Františ-
ků tady mám?”
“Té Zuzaně dost říkaj Žužla a Ten František je z Boro-
viny a říkaj mu Rozum. Víš o koho jde?”
“No, moment. Právě je vyhledávám. Dneska máme 
strašně pomalej systém, bude to chvíli trvat... Jo... Už 
to mám. Myslím, že to setkání půjde zařídit. Ona kon-
čí ve dvě školu a on bude dopoledne hlídat synovce. 
Myslím, že pak by to šlo. Víš co, zapracuju na tom 
a pak ti dám vědět, jak to vypadá.”
“Díky, seš v tomhle řízení lidskejch životů fakt frajer.”
“Nech si toho a už neotravuj. Mám mraky práce.”

Pátek; 18. 5. 08; 10:15
“Prosím?”
“No, to jsem já! Ty dva máš už domluvený. Potkaj 
se něco kolem 14:24, nebo tak nějak. Musel bych se 
kouknout do papírů.
Ona půjde ze školy 14:07, pak jsem ji poslal koupit 
vstupenky. Chtěj jít ve středu na koncert, tak abych na 
to pak v pondělí už nemusel myslet. No, pak na městě 
je něco ke Dni Země, tak to jen projde a půjde rovnou 
tam. Jo, vlastně kam! Naplánoval jsem to na “vchod” 
do Kočičiny. Příjde mi to tam dobrý. Je tam takovej 

kontrast. Pořád je tam dost hluku z tý hlav-
ní, ale už je tam zase docela klid z tý pěší 
zóny. Do toho občas romové něco zařvou 
a kolem pořád chodí dost lidí na to, aby si 
uvědomili, že se zastavili, zatímco ostatní 
pořád pospíchaj.”
“Jo jo, vím kde to je. To bude dobrý. A co 
ten kluk?”
“No, to sem s tebou chtěl probrat. Všechno 
vychází v pohodě, jeho sestra končí rozum-
ně v práci, neteř ve škole. Tou cestou pak 
půjde, to je zařízený, ale pořád mi vychází, 
že pokud půjde tak rychle, potkaj se až na 
rohu tý ulice u nějaký herny. Mám trochu 
strach, že by se tam nemuseli zastavit. Přeci 
jenom tam už chodí víc lidí, tak aby neměli 

pocit, že je brzdíjou.”
“Tak mu tam dej nějakou vycpávku.”
“No, právě. Nevím jestli ho mám nechat číst nástěnku, 
co je u dětskýho hřiště, nebo koukat do výlohy galan-
terie.”
“Hm, to ne. Dej mu tam něco ‘chlapštějšího’.”
“Jó! Teď se na to koukám. Když jde tady nahoře po uli-
ci, míjí tam paní. Tu ještě nemám hotovou. Ona blou-
dí, tak by se ho mohla zeptat na cestu. Nevím, jestli to 
on bude vědět, ale to je fuk. Nechám babu zeptat se 
někoho dalšího.”
“Jo jo, tu ‘náhodnou’ kolemjdoucí mu tam dej.”
“A poslední, co jsem chtěl: O čem by se ti dva měli 
bavit?”
“To už nech na Náhodě, ať má taky co dělat.”
“Jak myslíš. Ty jsi objednavatel. Tak já to ještě zkouk-
nu, jestli sedí časy a už MU to odešlu. Tak zatím.”
“Jo, díky. Zatím”

Opravdu zkontroloval trasy a časy, ale jeho egocent-
rismus mu nedovolil nechat políčko ‘Téma rozhovoru’ 
prázdné!
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