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II. LIterární víkend

20.-22. únor 2007
Domeček SKG Halahoj, Třebíč

Fotografie jako téma povídky
Zadání znělo prostě. Vylosujte si jednu z fotografií Henri Cartiera Bressona a využijte její 
námět k napsání povídky. Podmínkou bylo ale i to, aby situace vyobrazená na snímku byla 
zároveň i přesně zachycena v textu. 
U některých povídek jsou vzorové fotky přiložené v náhledové kvalitě; u ostatních se omlou-
váme váženému čtenáři.

Malý ToM
Barča
Tímto mu začíná nový život. Tom je 
veselý chlapec se smutným osudem. Do 
svých deseti let vyrůstal v San Francisku, 
ale nyní se stěhuje do New Yorku. Jeho 
rodiče dospěli k názoru, že už jej nezvlá-
dají. Rozhodli se, že ho dají k babičce 
a dědovi, avšak malý Tom z toho nebyl 
smutný. V podstatě byl velice rád. Rodi-
če se kvůli svým problémům k němu 
chovali nepěkně. Byli věčně opilí a on 
měl pocit, že u to ani horší být nemůže. 
Proto, kdy se dozvěděl o této novině, 
tak měl velikou radost. Velice se těšil do 

New Yorku. A už tu byl ten večer. Tom 
a jeho rodiče přichází k přístavu. Všude 
kolem byl velký rozruch. Malý Tom byl 
ale v klidu, pořád se mu hlavou honila 
jedna myšlenka a to ta, že již za pár hodin 
bude u dědy a babičky a hlavně daleko 
od svých rodičů, o kterých si myslí, že jej 
nemají rádi. 
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Začínají se odvazovat lana a lodní šrou-
by se začínají otáčet, loď se připravuje 
k odjezdu a on naposledy před cestou do 
New Yorku zamává svým rodičům. 
Vzpomíná si, jak se k němu dnes chovali 
pěkně. Ani jednou na něj matka nezakři-
čela a jeho otec ho dnes ani nezbil. jen se 
naň celý den usmívali. Malý Tom si najde 
jeho malé místečko na palubě a usne. Po 
chvíli Toma vzbudily nějaké kroky. Ote-
vře oči a uzří starého pána, který se jej 
táže: „Mohu si přisednout?“ „Ovšem.“ 
Odpoví Tom. „Kampak máte namíře-
no?“ Zeptá se stařeček. Tom na to odpo-
ví: „Do New Yorku.“ 
„A co tam?“ 
„K babičce a dědovi.“ Stařec začne 
vzpomínat: „Víš, býval jsem také takový 
malý hoch jako ty, jenže jsem neměl rodi-
nu, nebyl jsem jako všichni kluci okolo 
mě, vyrůstal jsem v dětském domově.“ 
Byl to sice zajímavý příběh, ale přesto jej 
Tom musel přerušit: „Odpusťte, pane, 
ale u jsme v New Yorku. Tom se rozlou-
čil a odešel. Poté vyšel i se svými věcmi 
z lodi k přístavu a čekal, až si pro něj 
prarodiče přijedou. Hlavou se mu honil 
pořád stařečkův příběh, přestože byl tak 
krátký a ještě k tomu nedokončený, veli-
ce mu to v budoucnosti pomůže... 

Horko
Market
Bylo mi horko. Poslední dobou mi vlast-
ně bylo horko pořád, a to by se dalo 
označit za velmi nepříjemnou věc. Kdyby 
to třeba alespoň v noci trochu povolilo, 

aby se dalo pracovat za přijatelných pod-
mínek, ale tahle myšlenka a její realizace 
zůstávala bohužel jen v mé hlavě. Zdálo 
se mi, že se mi pomalu začíná rozpouštět 
mozek. Paprsky slunce u dávno pronik-
ly pokožkou i lebkou a teď útočily na tu 
nepopsatelně nechutnou věc uvnitř. Ptá-
te se, proč mi připadá tak nechutná? Už 
jsem jich viděl pár rozmázlých po zdech 
a můžete mi vykládat sebevíce o tom, že 
mozek je ten nejvyšší orgán a tak dál, ale i 
kdyby to byla třeba Mona Lisa, můj názor 
na jeho vzhled se nezmění. Otřel jsem si 
pot z čela - byl to jen pot, ale na chvíli 
mi vážně zatrnulo - a natáhnul jsem se 
pro láhev. Teprve když jsem ji přiložil k 
ústům, došlo mi, že jsem stejný pohyb 
udělal už před pár minutami, jen s tím 
rozdílem, že tehdy tam na dně ještě něco 
bylo. Rozmáchlým pohybem jsem ji poslal 
za sebe, do vody, kde se s cinknutím při-
družila k hromadě svých sestřiček. Voda 
dost nechutně páchla, ale být jí poblíž, 
byla jediná možnost, jak se aspoň trochu 
ochladit. Kromě plíživého narážení vln 
na břeh a na spálené přístaviště, na jehož 
jedné části jsem právě seděl, bylo napro-
sté ticho, které rušilo jen dvojí dýchání. 
Matně jsem si vzpomínal, jak zněl křik 
racků, nebo jak jsem chodíval poslouchat 
symfonii lodí a moře, dva hlavní motivy, 
které se neustále opakovaly a obměňo-
valy, bušení kladiv, skřípot jeřábů, nárazy 
beden, křik námořníků, dehtový zápach 
se slanou příchutí. Dneska u tu zůstal jen 
zápach, ale už ne dehtový. 
„Pamatuješ si, jaké to bylo předtím?“ 
Podíval se na mě a chvíli mu trvalo, než 
zaostřil, protože měl problémy se zra-
kem. Ale z jeho tváře bylo zřetelné, že 
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považuje otázku za právě tak stupidní, 
jako je člověk, který ji položil. Chvíli se 
jen díval a pak řekl: 
„Poslyš, chlapče, o čem to sakra zase 
mluví? Jsi blbej nebo co? jasně, že se to 
pamatuju, já jsem sem chodil, když ty jsi 
ještě cucal mlíko od tvý zlatý mámy, dej jí 
peklo věčnou slávu. Chce zase začínat s 
existenciálními otázkami nebo co? Tyhle 
tvý kecy mě dokážou vážně rozhodit, víc 
než to svinstvo všude kolem.“ 
Pochopil jsem, že je lepší držet klapačku, 
než přes ni zase dostat. Byly chvíle, kdy 
se s ním mluvit dalo, ale byly tak vzácné 
a šly tak těžko rozlišit od těch ostatních 
nebezpečných, že zkoušet to na něj, bylo 
jako sázet do loterie. Jenže tady, když jste 
neuhodli, vás čekalo pár kopanců. Kdy 
jste měli štěstí... 
Zdálo se ale, že dnes měl náladu nato-
lik mizernou, že se rozhodl pokračovat 
v monologu, protože jsme pořád slyšel 
jeho hlas. Nevnímal jsem ho, to u jsem 
se za tu dobu taky naučil, nechal jsem ho 
putovat tou zbytečnou cestou uvnitř mé 
hlavy z jednoho ucha do druhého a ven, 
adios, nechal jsem ho a díval se na pohu-
pující se lahve. Ale pak mě zasáhla věta, 
kterou neměl říkat. Snesu všechno, ale 
tohle mi ten parchant říkat neměl. 
„A ta tvoje buznička, copak asi dělá?“ 
Myslíš, že už ji červi sežrali? To se jim 
muselo zamlouvat, takovej pěknej mat-
roš...“ Neměl takhle mluvit. Neměl tak 
mluvit o mém nejlepším kamarádovi, 
kterého nesnášel a jeho mozek jsem taky 
viděl téct po zdi. Vyskočil jsem a vydal se 
pryč. Tohle poslouchat nebudu. Nechci. 
Ale on pokračoval a to mě přimělo zasta-

vit se. Pokračoval a já jsem čekal. Když 
jsem slézal při pokusu o odchod se spá-
leniště, všiml jsem si velkého kamene. 
Teď jsem ho rukou hladil, přejížděl prs-
tem po hladkém povrchu a čekal. Pořád 
jsem čekal. Najednou jsem cítil klid. 
Nechápal jsem, proč jsem ho necítil už 
dřív... Bylo to tak intenzivní. Zvedl jsem 
ruku a hodil. Kámen mu narazil do čela 
s tvrdým křupnutím, hlava se mu zvrátila 
dozadu a na malou chvíli se dala zahléd-
nout krvavá cestička tekoucí ke kořeni 
nosu. Pak se zvrátil celý a naznak padl 
do páchnoucí vody. Chvíli jsme ještě stál 
a tiše se usmíval. Bylo to fajn. Nebyl mu 
vidět mozek. 

láry, fáry! 
Žužla
Sedím, koukám z okna a čekám. Hodně 
lidí čeká. Někteří na životní lásku, jiní na 
příležitost. Mně by stačila obědová pře-
stávka. Narozdíl od ostatních, já mám 
velikou jistotu. Přesně za 13 minut a 25 
vteřin se dočkám. Dočkám se. Odejdu 
odtud, nechám tu toho náfuku sedět a 
zírat do monitoru a já se odeberu ke své-
mu stéblu - na obědovou přestávku. 
„Šéfová, že ty jsi zase smazala e-mail od 
pana Spearse. Nemůžu ho najít“ 
Jasné, já. Proč ne? Vdycky kdy nemůže 
něco najít, něco udělat, pokaždé, když 
něco nezvládá, můžu za to já. Je to 
tupec. 
„Proč bych ho mazala? Do tvých složek 
vůbec nelezu.“ 
„Už to mám, sorry, šéfová.“ 



– � –

Texty II Literární projekt Kalliopé

Tupec s velkým T. To jeho „šéfová, šéfo-
vá“... Moc dobře ví, že mi to vadí. Měl 
příležitost mi říkat šéfová, ale to jsem 
byla jen Margot. Pak mě sesadil ze židle 
šéfa a od té doby jsem šéfová. Tupec. 
5 minut, 12 vteřin a já na půl hodiny 
zmizím. Pryč, daleko. No, daleko... budu 
ráda, kdy stihnu dojít do nedaleké kantý-
ny a zpět. 
„Frede, za pět minut půjdu na oběd. Pře-
kontroluje mi prosím tuhle objednávku, 
a to odešlu ještě teď?“ 
„Cože? Jo, jasný, objednávka. Polož mi ji 
sem, pak se na to mrknu.“ 
„Za pět minut odcházím. Pokud to 
nezkontroluje, pošle si to sám.“ 
„Jasný...“ Otočil se nevrle zpět k počí-
tači a dělal, že pracuje. Moc dobře vím, 
že nepracoval. To v pracovní době nikdy 

nedělal. Prostě si brouzdal po internetu 
a koukal na něco, na co by se v pracovní 
době rozhodně koukat nemělo. A možná 
by se na to nemělo koukat ani pak. 
Tři minuty. Otočila jsem se na židli. 
Objednávka ležela tam, kam jsem ji před 
chvílí položila. Dobrá, ať si ji pošle sám. 
Teď ještě napíšu tu žádost, co po mně 
chtěl, a zmizím. 
Vážený pane Spears, žádáme Vás...“ 
Chrastění klíčů mě vytrhlo z přemýšlení. 
Otočila jsem se na Freda a v tichosti na 
něj hleděla. 
Už byl téměř u dveří. „Frede?“ 
„Jo, šéfová, jsem ti to chtěl říct, ale nějak 
to nevyšlo. Musím teď na dvě až tři 
hodinky zmizet. Klíče si beru s sebou. 
Ty asi nikam nejdeš, ne? Tak tu počkej a 
pěkně hlídej.“ 
Cože? Připadala jsem si jako v jiném svě-
tě. Já mu neříkala za 5 minut odcházím? 
„Ale Frede, přece jsem...“ Otočil se ve 
dveřích, šel ke mně a zblízka mi do očí 
řekl: „Láry, fáry pod kočáry, šéfko!“ A 
zmizel. Tupec... 
Do očí se mi draly slzy. Dodělám tu 
žádost, sbalím si své věci se stolu, zhasnu 
a odejdu. Teď u opravdu daleko a navž-
dy. 
„Žádáme Vás jménem naší firmy, zda 
by...“ Láry, fáry pod kočáry... Láry, fáry 
pod kočáry. Ale to znám. kde jsem to jen 
slyšela? Láry, fáry pod kočáry. Kočáry a 
čmáry máry. Musela jsem se smát. Tahle 
vzpomínka ve mně vzbuzovala tu nejlep-
ší náladu. Je to u dlouho, co jsem tahle 
slova slyšela. Dvacet let? Možná i víc, to 
jsem byla ještě úplně malá, hodná, naivní 
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holka. Bydlela jsem s našima v Londýně, 
v takovém typickém anglickém cihlovém 
domě. Řadovka from London, jak říkával 
strýc. K našim domovním dveřím vedly 
tři schůdky. A právě tam jsem si s Fran-
kem hrávali. Bylo to nejlepší období, co 
jsem v životě zažila. Nosívala jsem dede-
ronové šaty po kolena, boty po sestře a 
červenou mašli ve vlasech. Na tu jsem si 
potrpěla. Bez ní jsem nikdy na ulici nevy-
la. Stejně jako teď nevyjdu na ulici bez 
make-upu. Frank byl o hlavu menší a o 
dva roky mladší. Věčně měl roztrhané 
nebo alespoň špinavé oblečení. Byli jsme 
ti nejlepší kamarádi na světě. Trávili jsme 
spolu všechny volné chvíle. To nebyla 
ještě kola, práce a o povinnostech jsme 
neměli ani tušení. Existovali jsme jen my 
dva a tři schůdky. 
Vyrušilo mě funění: „Šéfko, kam jsi dala 
ten nový vzorník?“ 
Vyděšeně jsem vzhlédla. Jmenoval se 
Frank nebo Fred??? 

Tři pánové
Maruška
„Slečno? Ještě jedno prosím.“ Ozvalo se 
od nejveselejšího stolu. Nebyl nejhluč-
nější, to ne. Byla to taková tichá veselost. 
Tři pánové, byli šťastní a spokojení se 
svým životem. 
„Dneska je skvěle vychlazené.“ 
„Hm, hm.“ 
„Těším se. Zjistil jsem, že se těším na 
smrt pánové. Nemyslíte, že je to zvlášt-
ní?“ 

„Spíš morbidní, řekl bych. Ale je to vlast-
ně normální. Já jsem si například vždycky 
myslel, že se těším na důchod. Nakonec, 
jsem zjistil, že vlastně ne. Můj život se mi 
líbí tak, jak je teď. Nedokážu si předsta-
vit, že bych se měl jenom pořád rýpat v 
zahrádce.“ 
„Jo, nebo vybírat ty jediné správné závě-
sy do jídelny.“ 
Muži se odmlčeli, jen zasvěceně pokývali 
hlavami. Mnohé věci si dokázali jedno-
duše představit. Pozvedli své půllitry. 
„Já jsem vlastně do důchodu odešel. Moc 
mě to nebavilo, tak jsem se vrátil zpátky 
do práce a je to ještě lepší než předtím. 
Teď mám teprve pořádnou vážnost a 
můžu si seřvat koho chci.“ 
Muž s brýlemi a buřinkou se odmlčel. 
Vrásky na jeho obličeji získané léty i sta-
rostmi se přeskupily do nového veselého 
obrazce. Usmál se. 
Třetí muž sáhl do kapsy saka a tabatěr-
ku. Druzí dva se na něj trochu zamračili, 
ale vzpomněli si na své vlastní neřesti a 
nechali ho. 
Ticho rušily jen obláčky kouře, které muž 
blaženě vyfukoval. 
„Já budu už brzy končit, už jsem na tu 
práci starý. Když vidím ty mladé, jak se 
do všeho pouštějí s elánem a po hlavě, 
říkám si, že bych jim už měl uvolnit mís-
to. Prostě zbytečně zabírám životní pro-
stor někomu jinému.“ 
„A co budeš dělat?“ 
„No přece rýpat se v zahrádce a pomáhat 
vybírat závěsy do jídelny.“ 
„Ach tak.“ 
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„Ne. Netěším se na smrt a už vůbec ne 
na nicnedělání. S tou smrtí jsem se ale-
spoň smířil, svoji lenivosti se ale vyhnu. 
Pojedu na Aljašku.“ 
Sklenice, kterou druhý pán právě zvedal 
k ústům se zastavila v půli cesty. 
„Pojedu na Aljašku. Mám tam domluve-
ný jeden volný domek, takový srub, kte-
rý bych mohl zabydlet. Vlastně jsem se 
s vámi dvěma chtěl dnes rozloučit. Jedu 
zítra.“ 
Kdyby o sobě prohlásil, že je žena, nemo-
hl by způsobit větší šok. 
„Co na to říká…“ 
„Abych řekl pravdu, už spolu delší dobu 
nejsme. Tedy žijeme spolu, ale to je jen z 
lenivosti. Děti mají dávno svoje děti a nás 
spolu drží jen zvyk.“ 
Na to se sklonil nad svou tašku a začal v 
ní něco hledat. Vytáhl fotografický apa-
rát, odřenou černou krabici, a požádal 
muže od vedlejšího stolu aby je vyfotil. 
Přisunul svou židli ke svým dvěma přá-
telům. 
Ostrý záblesk světla zanechal v očích bílé 
stopy. Mezi vráskami loučícího se muže 
si probojovávala cestu slza. 
„Nesnáším fotoaparáty.“ Druzí dva 
pánové věděli dobře o čem mluví. 
Chvíli vládlo stolu smutné ticho, ale pak 
se, po vzoru hrdinů a bojovníků, usmáli. 
Bojovník, největší z nich. Nesmířený 
s životem, smířený se smrtí. Odcházel 
doopravdy žít. 

Dav
Hyňas
Kdo dá pokyn ke konečnému útoku? 
Masa lidí se přelévá z domů do domů, z 
ulic do ulic, z výrobních hal do nových, 
jiných továren, z šachet a dolů do tmy a 
zápachu černých slují. Jen bezejmenná 
masa těl šedých dělníků v ušpiněných 
oblecích, saka bez kravat a potem, pra-
chem a špínou chudoby slepené vlasy. 
Jak lidská řeka mě žene, jak bych párátko 
byl či vor trosečníka, zmítající se na roz-
bouřené hladině veletoku, jehož konce 
nevidět. 
Ráno co ráno vstávám do kalné šedi 
mrtvého jitra. Jsem nedůležitá moleku-
la výrobního stroje. Jednou jedinkrát 
nevstanu ráno a nespařím svoji levnou 
kávu, jednou jedinkrát neprobudí se mé 
námahou ztuhlé tělo, zlámaná kostra 
potažená nezdravou kůží, jednou jedin-
krát a není třeba se budit více. Bez prá-
ce, bez zaměstnání nejsi nic. Molekula 
vyvržená z těla dravce stává se zbytečnou 
a nepotřebnou, není živena, není chráně-
na, umírá. Je třeba ji nahradit. 
Každý den, od úmoru do úmoru, pracuji 
na výrobních linkách. Z tmy tunelu bez 
konce vynoří se torza lidských těl. Tu 
píchnout injekci s rudou kapalinou, tu 
použít tekutinu zelenou. Tomu pospra-
vit připevnění končetin, tamtoho zas 
vyřadit pro výrobní vadu. Šrotovací stroj 
jen tupě zamlaská a tělo se rozstříkne v 
blesku čepelí. Zodpovědná práce. Kolik 
již nových dělníků prošlo mýma ruka-
ma? Kolik dělníků již jimi bylo svrženo 
do drtiče zmetků? A pak, až sešroubuji 
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poslední klouby prstů k sobě a všechny 
injekční stříkačky jsou vyprázdněny, tor-
zo skládaného dělnického těla odjíždí na 
nekonečném pásu do tmy tunelů, odjíždí 
neznámo kam. 
Pak večer, když ruce již neposlouchají a 
nohy klepou se a podklesávají mrtvičnou 
únavou, po siréně hlučné až k bolesti, 
otáčím se zády ke strojům a odcházím 
vstříc mé sluji bez naděje. Lidská řeka 
mě nese a já pádluji, topím se, občas se 
vynořím vstříc jedinému nádechu. Pak 
mě proud vyvrhne na pobřeží mého 
domova. Otevřu dveře a svalím se úna-
vou na své prohnilé matrace bez povla-
ků. Ráno siréna vzbuzení, vstát do zimy 
a tmy, spařit kávu, a nechat se strhnout 
vírem masy. 
Lidé proudí oběma směry – jsou pracují-
cí dne a pracující noci. Ulice by nepojaly 
jediný silný nápor těl. Směny musí kon-
čit a začínat v jinou hodinu. Lidé kolují 
a žijí ze zbytků strojů, požívají potravu 
prosáklou strojním olejem a pijí rezavou 
vodu, tak často zmírající v kohoutcích do 
zbytků několika posledních kapek. Hlad 
a žízeň, dva děsy člověka, spolu se smr-
telným vyčerpáním, jsou mým věrným 
věčným druhem. 

* * * 
Dnes ráno na mě promluvil soused. Mé 
hrdlo odnaučené slovům nebylo schop-
no hlásky, ale jeho věta mi zní v uších 
neustále: „Boj započal! Střez se šedých 
zdí!“ Nevím, co to znamená. Nejsem si 
jist, co chtěl říct. Jen tuším. A doufám. 
Představuji si tovární haly plné dělní-
ků, řev statisíců milionů hrdel, skandu-
jících: „Změna! Změna! Nový život! 

Nové světy!“ Vidím jejich mluvčí, jak 
řeční na stupíncích, proti nim hradba 
továren, pomalu již překonaná, jak řeč-
ní vstříc našim nadšeným tvářím, vidím 
stěny výrobních hal praskajících štěs-
tím ve švech. Představuji si tovární haly 
vyprázdněné a lidi v ulicích. Obloha není 
zatažena šedou clonou, svítí na ni obrov-
ská výbojka dávající nejen matný lesk, 
ale silnou, teplou a hřející zář. Pak vidím 
dělníky pochodující pod černým nebem, 
bez mraků svádějících svůj věčný deštný 
boj. Vidím i vrcholy komínů, vidím, kam 
vedou jejich trubky a roury, vidím vrchol 
všeho. 
Vidím prázdné továrny a domy plné jídla, 
vidím prostý lidský smích, který pamatu-
ji si z dětských let ve výchovně. Pracuji 
bezmyšlenkovitě a vyřadím dnes přespří-
liš mnoho zdravých dělníků. Škoda jich 
– však co je horší, než vadný člověk? 
Pracuji, jak se dá, šťastně. Těším se, až 
mne unese zase proud těl vstříc domovu. 
Nechám se jím unášet, a místo mrtvých 
tváří a prázdných očních důlků chod-
ců kolem sebe vidím rozzářené úsmě-
vy. Místo na šedé fasády skryté v dýmů 
továrních zplodin vidím jasně krásu svě-
ta. Svět je barevný ve své šedi a směje 
se tisícovkou příslibů. Dorazím domů. 
Stojím před dveřmi bez zámků. Zaklepu, 
či ne? Navštívím jej, či bude dnešní večer 
jako všechny jiné? 
Odvážím se a pozvednu ruku. Pod mým 
zabušením se sousedovy dveře pohnou, 
zaskřípou ve veřejích a rozevřou se doko-
řán. Zavolám: „Pane!“ Hlas mi selhává, 
jen chropot se line z necvičeného hrdla. 
Malý pokoj, jen sedmkrát sedm kroků, 
nikde nikoho. Jen vprostřed podlahy zeje 
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černá díra jak otvor do pekla. Ozývá se 
z ní skřípot a duté údery, čvachtavě zní 
ten ďábelský zvuk. Přistoupím blíž a 
pohlédnu dolů. Vidím čepele míhající se 
v ďábelském rytmu zkázy, čepele krvavé, 
čepele ostré tak, že tělo rozseknou snáz, 
než cár zpuchřelé látky. 
Stojím a hledím dolů. Nepohnu se ani. 
Jen mlčky civím do temné šachty. Pak 
pozvednu své mrtvé oči a udělám krok. 
Není zde prostor pro vlastní mysl. Lid-
ské zmetky, vadné součástky bezchybné-
ho stroje továrních hal, ty všechny musejí 
být nahrazeny. 

Tajný živoT kaluží
Veve
Novembrové ráno v parížskom Quar-
tier Latin bolo chladnejšie ako obvykle. 
Digitálny budík na nočnom stolíku žiari-
vou zelenou oznamoval, že presne pred 
ôsmimi hodinami začal nový deň. Z ulíc 
univerzitnej štvrte sa pomaly vykrádali 
posledné zvyšky rannej hmly. Parížski 
chodci v rukách s papierovými vreckami 
plnými čerstvého voňavého pečiva obo-
zretne prekračovali kaluže vody, spomi-
enku na včerajší dážd. 
Lenivo sa prevalil v posteli a siahol po 
okuliaroch na nočnom stolíku. Posadil sa. 
Pokrčené prúžkované pyžamo malo na 
rukávoch niekoľko dier. S povzdychom 
vstal, prešiel k oknu a chvíľu pozoroval 
odraz šedivého neba v jednej zvlášť veľ-
kej kaluži. 
Ranná toaleta bola deprimujúca. Vôňa 
peny na holenie, monotónny zvuk tečú-

cej vody v umývadle, dotyk uteráka na 
čerstvo oholenej tvári, táto rutina ho 
pomaly, ale iste ničila. Oblečený, učesa-
ný, zbavený jemných chĺpkov na tvári s 
úľavou opustil svoju garzónku v podkro-
ví a vybral sa známou cestou do pekárne. 
Dve bagety, ako obvykle. Drobné zacin-
kali na kovovej miske, nasledované cink-
nutím zvončeka nad dverami. 
Naspäť domov. Tentokrát však vo 
výťahu stlačil tlačítko s trochu vybled-
nutou dvojkou. Slečna Deschampová 
už ho asi čakala, pretože vzápätí po jeho 
nesmelom zaklopaní sa dvere jej bytu 
otvorili. 
- „Dobré ráno, slečna Deschampová.“ 
Ako obvykle, nedokázal potlačiť stopu 
súcitu vo svojom hlase. „Priniesol som 
vám bagetu.“ Pokúsil sa o úsmev. 
- „Dobré ráno, pán Legrand. Ďakujem. 
Je to od vás veľmi milé. Nezájdete ke 
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mne na šálku kávy?“ Kolesá jej vozíka 
sa nebadane pootočili a štíhla ruka bez 
prsteňov pokynula smerom k obývacej 
časti bytu. 
-„Ďakujem vám, slečna, bol by som veľ-
mi rád, musím však ešte niečo vybaviť.“ 
Zbabelec. Klamár. „Mrzí ma to. Zastavím 
sa zas zajtra. Želáte si niečo špeciálne?“ 
Ramená jej poklesli. Len o kúsoček, ale 
všimol si to. 
- „Nie, ďakujem pekne, len bagetu, ako 
obvykle.“ 
- „V poriadku. Dovidenia, slečna 
Deschampová.“ 
- „Dovidenia, pán Legrand.“  
Dvere sa pomaly zatvorili, na chvíľu sa 
ozvali zvuky kolies posúvajúcich sa po 
drevenej podlahe. Potom bolo ticho. 
Jeho bezmocnocť ho fascinovala. Prečo 
nedokázal odolať súcitu? Prečo si vždy 
vybral túto jednoduchú cestu? Bezmyš-
lienkovito odhŕňal omrvinky padajúce z 
jeho rannej bagety. Už dávno prestal vní-
mať skvostné chrumkanie a vláčne jadro 
tohto pečiva, už dávno nad raňajkami 
nerozjímal nad prichádzajúcim dňom, 
ktorého drsný, popukaný povrch mohol 
skrývať jemné potešenia. Plával časom 
mechanicky a bez nadšenia, presne tak, 
ako konzumoval ranné bagety. 
A slečna Deschampová. Keď sa pred 
necelým rokom prisťahovala, niečo sa 
zmenilo. V zamračenej rade dní, ktoré 
žil vlastne už len z povinnosti, sa obja-
vila trhlina, cez ktorú naňho zasvietilo 
niečo krásne. Prísľub skrytých, slnkom 
prežiarených dní. Rozohnať mračná po 
dlhých rokoch citového chladu je však 

ťažké. Ťažké, prekliato ťažké. A slnečný 
prísľub sa pomaly zmenil na posmešnú 
kontrolku, ktorá ho trýznivo utvrdzova-
la v presvedčení, že jeho dni sú vlastne 
mŕtve. A nič, žiadna sila, žiadne slnko, 
žiadne ľudské teplo ich už neoživí. 
Zrazu mal neodolateľnú chuť kráčať. 
Kráčať dlho a ďaleko. Za oknom jem-
ne mrholilo. Siahol po kabáte a klobú-
ku na vešiaku, bezmyšlienkovito otočil 
kľúčom v zámke, zišiel na ulicu. Cestou 
míňal hlúčiky sorbonských študentov 
na Rue Saint-Jacques, hlúčiky turistov 
pred katedrálou Notre Dame. Nikdy 
si neuvedomil, koľko ľudí denne pre-
chádza parížskymi ulicami. Mravenisko 
osudov, konfliktov, drám, každodenných 
nákupov ranného pečiva, citov, nádeje, 
porozumenia. Krásne historické budovy 
sa okolo neho striedali v rýchlom slede. 
Nevnímal ich. 
A potom sa ocitol na veľkom otvore-
nom priestranstve. Námestie pred ním 
bolo posiate malými vodnými jazierkami. 
Chvíľu stál a zhlboka vdychoval vzduch 
voniaci dažďom. Vnímal pokoj šedivého 
rána. Potom sa znova pohol. Pevnej-
ším, odhodlanejším krokom. Cestu mu 
skrížila nepohodlne veľká kaluž. Náhle, 
nečakane sa jeho nohy odlepili od zeme, 
elegantným oblúkom prekonali prekážku 
a dopadli na protiľahlom okraji kaluže. 
Moment absolútneho oslobodenia. Tie-
ňový odraz kdesi na druhej strane sa 
veselo rozbehol do diaľky, voda okolo 
neho roztopašne vystrekovala. Ako sa 
vzďaloval, bolo počuť veselý smiech... 
Cestou domov kúpi slečne Descham-
povej kyticu kvetov.
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Noviny a publicistika
Prosíme pozor! Na pultech trafik a novinových stánků je k dostání nový večerník! Nese 
hrdý název Noviny a publicistika a jeho redakčním týmem jsou účastníci druhého Lite-
rárního víkendu. Buďte na ně shovívavý, občas není jednoduché vytvořit fiktivní rozhovor, 
zprávu, fejeton či jiný žurnalistický žánr…
Před samotnou tvorbou ještě předcházela redakční porada. Roli nekompromisních editorů 
si zahráli organizátoři Literárního víkendu.
Z redakčních důvodů nejsou uváděni autoři jednotlivých textů, v ojedinělých přípdech uvádí-
me redakční zkratky. Kvůli špatné kvalitě nejsou uveřejňovány doprovodné fotografie.

Čeká nás Další zDražo-
vání energie?
Firma ČEZ ohlásila na příští rok velké 
změny ve výši poplatků za energii. Cena 
elektřiny by se měla zvýšit až o 20% a 
vyrovnat se tak cenám ve zbytku střední 
Evropy. Zeptali jsme se zástupce firmy 
na to, co ke zvyšování vede: „ V současné 
době je v Evropě nedostatek elektřiny a 
poptávka značně převyšuje nabídku. To 
se projevuje na rychlém růstu cen, stejně 
jako velké rozdíly mezi cenami v ČR a 
například na Slovensku nebo v Rakous-
ku. Až dojde k jejich srovnání bude růst 
cen značně pomalejší.“ Jenže v ČR od 
roku 1997, to znamená zas pouhých 10 
let, vzrostly ceny čtyřikrát. Zvyšování 
cen se také promítne ve výdajích rodin, 
takže například rodina, která vytápí byt 
elektřinou může zaplatit až o 40 000víc 
než doposud.
Tento nárust pocítí hlavně lidé ze střed-
ních a nižších vrstev. Udělali jsme malý 
průzkum veřejného mínění a lidem jsme 
položili tuto otázku: 
„Co si myslíte o zvyšování cen ener-
gie? Může vás finančně ohrozit?

Jiřina P., 40 let, učitelka: Současné zvy-
šování cen je neúnosné. Máme hypotéku 
na domek a pokud se jen o trochu víc 
zvýší ceny, nebudeme schopni ji splatit. 
Nemluvě o tom, že za posledních pět let 
jsme díky tomu nebyli na dovolené.
Karel K., 20let, student: Se zvyšováním 
cen energií se také budou zvyšovat ceny 
kolejí i privátů. Růst platů v současnos-
ti není tak markantní, aby mohl alespoň 
částečně nárust cen energie pokrýt.
Silvie N., 76let, důchodce: Už teď 
mám problémy vyjít s důchodem, inkaso 
mi zaujímá značnou část výdajů. Pokud 
se budou ceny zvyšovat, nebudu schop-
na vše finančně zvládat.

Češi mezi TuČňáky
O tom, že v Antarktidě se letos rozběhl 
výzkum na první české polární stanici, 
bylo napsáno už mnohé. Čtenáři měli 
možnost se seznámit se zaměřením stani-
ce na ostrově Jamese Rosse, se složením 
vědeckého týmu atd. Náš deník však zají-
malo, jak vypadá takový běžný antarktic-
ký den…
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Střídání kuchařů
Na stanici se vstávalo kolem osmé hodi-
ny. Po společné snídani se- v případě pěk-
ného počasí – šlo na celý den do terénu. 
Každý tam plnil svůj výzkumný záměr, o 
nichž bude pojednáno dále.
Pro jednotlivé dny byly stanoveny 
kuchařské služby, které obstarávaly veš-
keré denní jídlo včetně teplé večeře. A 
jak s úsměvem podotýká jediná žena 
výpravy Olga Bohuslavová: „Chlapi se s 
tím poprali na výbornou.“

Práce v terénu
Výprava sestávala z klimatologů, geologů, 
geomorfů, biologů a biogeografů. Slečna 
Bohuslavová, coby antarktický benjamí-
nek, se věnovala výzkumu lišejníků na 
tzv. mesetách, jakýchsi horách nedaleko 
stanice.V tomto prostoru bylo instalo-
váno cca 5 „skleníků“. Záměr spočíval v 
průběžném srovnávání lišejníků ve vol-
ném terénu a ve sklenících, kde panovalo 
teplejší mikroklima. Výzkumnice sledo-
vala, zda se uvnitř skleníku také neobje-
vují nové rostliny. Celý projekt má simu-
lovat možné dopady globálního oteplení 
na rozvoji rostlinstva v Antarktidě.

Léto, nebo zima?
Antarktické léto na ostrově Jamese Ro-
sse se v zásadě podobá naší české zimě. 
Alespoň co se teplot týče. Rozdíl tkví v 
nedostatku sněhu a zejména velmi sil-
ném vichru. „Počasí bylo tak trochu hop 
nebo trop“, líčí vedoucí stanice, profesor 
Pavel Prošek. „Stávalo se, že tři dny za 
sebou bylo krásně, strávili jsme v terénu 

celé dny, a pak jsme zase tři dny nemohli 
vystrčit ani nos.“

Výhledy do budoucna
V letošním roce výzkum na stanici pojme-
nované po slavném českém vědci MEN-
DEL, začal. Počítá se, že zde poběží dal-
ších třicet let. A jak shrnuje Pavel Prošek: 
„Zvýší to prestiž ČR a umožní nám to 
výhledově spolurozhodovat o antarktic-
kých otázkách.“

-ON-

Čunek: Buran Topo-
lánkova formáTu mi 
nemá co kázaT o mých 
výrocích
Na předsedu KDU-ČSL a místopřed-
sedu vlády Jiřího Čunka se v současné 
době valí jedna pohroma za druhou. Po 
řadě obvinění ztratil již i podporu koa-
ličních partnerů. Nejprve vystoupil za 
Stranu Zelených její předseda Martin 
Bursík a žádal Čunkův odchod z vlá-
dy. Včera si Jiřího Čunka předvolal na 
soukromé jednání do Kramářovy vily i 
premiér Mirek Topolánek(ODS). Média 
k tomuto rozhovoru nebyla připuštěna, 
řada novinářů však čekala před vilou. Jiří 
Čunek odmítnul odpovídat na otázky, 
nastoupil do služebního vozu a rychle 
odjel. Žurnalisté na něj však čekali před 
jeho domem. Při výstupu z auta neopatr-
ný a rozlícený Čunek před svědky údajně 
prohlásil, že je od buranského Topolán-
ka drzost kázat mu cokoli o morálce, 
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nebo střízlivých výrocích. Teprve poté 
spatřil čekající novináře a raději rychle 
utekl do svého domu. Toto však vyvo-
lalo v řadách českých politiků halasnou 
odezvu. Členové ODS požadují omluvu. 
Místopředseda strany Ivan Langer řekl 
našemu deníku: „Je na čase, aby si pan 
Čunek vzal dovolenou. Zdá se mi být 
přepracovaný a vystresovaný.“ Předseda 
ČSSD Jiří Paroubek k tomuto incidentu 
prohlásil: „Mě to nepřekvapuje. Už před 
jmenováním této vlády jsme jí proroko-
vali krátké trvání a na naše slova pomalu 
dochází.“ Martin Bursík v podstatě zopa-
koval postoj Strany Zelených, týkající se 
Čunkova odchodu. Avšak oba zaintere-
sovaní – Jiří Čunek a Mirek Topolánek – 
se odmítají k celé věci vyjádřit. Podporu 
Čunkovi vyjádřil pouze výkonný výbor 
KDU-ČSL, ale i tak nemá podporu stra-
ny jistou, neboť kolují zvěsti o formo-
vání silné opozice v čele s nejoblíbenější 
českou političkou Vlastou Parkanovou. 
Politolog Stanislav Balík z Fakulty Soci-
álních studií Masarykovy university nám 
k Čunkovu případu řekl: „Je evidentní, 
že pan Čunek ztrácí podporu na všech 
frontách. Předpokládat však, že by mohl 
z české politiky odejít definitivně, se 
může ukázat jako předčasné. Podobných 
případů, kdy si pod sebou politik uřezal 
větev a přesto se zase vyšplhal zpátky, 
známe ze světové politiky hned několik,“ 
dodává Balík s úsměvem.

DáDa se vDává, DěTi, 
BuDe svaTBa
Jedna ze stálic dětských TV show a ces-
tujících revue, Dagmar Patrasová(61), 
chystá třetí svatbu. Ze dvou bývalých 
neúspěšných manželství má dvě děti, 
dnes začínají prosakovat zprávy o tře-
tím těhotenství. Zlí jazykové diskutují o 
otcovství žlutého Františka z Kouzelné 
školky. Náš exkluzivní zpravodaj však 
zjistil, že se Dáda v poslední době obje-
vuje v jistých kruzích po boku Vaška 
Jelínka(29), člena bývalé úspěšné chla-
pecké skupiny Lunetic. Hodně štěstí 
Dáno, Ty si to zasloužíš!

DešTník. BuDe pršeT?
V rámci amerického obranného pro-
gramu zvaného Americký protiraketo-
vý deštník, probíhají jednání o umístění 
radarové základny na území ČR. Je třeba 
se bát?
Radar je obranná technologie, která není 
nebezpečná. To co by u nás mělo stát je v 
podstatě „přístroj“, který „uvidí“ nepřá-
telské rakety dříve než stihnou cokoliv 
zasáhnout. Proč tedy radar lidem vadí? 
Chceme mít na svém území základnu cizí 
armády? Jan Petr z Libavé říká: „Kdysi 
jsme podlézali Sovětům, dnes podlézáme 
Američanům.“
Odborníci se v názorech na základnu 
neshodují a laici se nemají o co opřít. 
Někteří politici jsou si základnou jistí. 
Mirek Topolánek, předseda vlády říká: 
„Postavení radarové základny u nás se 
stane přátelským gestem vůči Američa-
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nům. USA jsou naši nejsilnější spojen-
ci.“
Názory na americkou základnu se liší, 
ale nakonec o jejím umístění rozhodnou 
politici.

nelíTosTný souBoj
21. 4. 2007 proběhlo v Třebíči, krásném 
městě na Českomoravské vysočině, zcela 
mimořádné utkání ve volejbalu, kterého 
se zúčastnili borci nejen z ČR, ale také 
host z vedlejšího státu, od našich nej-
bližších sousedů, ze Slovenska. Utkání, 
ač přátelské, bylo předznamenáno napě-
tím v hale. V poli proti sobě stanuly dva 
týmy: SK Saláti a SK Looseři. Už od 
začátku bylo možno pozorovat u obou 
týmů bojovnou a připravenou náladu, byli 
veselí a vtipkovali, a jejich stav se přenesl 
i do utkání. To, co jsme jako diváci moh-
li sledovat, byla naprosto neuvěřitelná, 
emocemi a jedinečnými výkony naplnená 
hra. Z reakcí diváků bylo možné vyčíst, 
ža ač byli ze dvou protichůdných tábo-
rů, oceňovali i snahu soupeřova týmu a 
obzvláště povedené zákroky odměnili 
bouřlivým potleskem. Utkání bylo dlou-
ho vyrovnané, ale nakonec seSalátům 
podařilo fantastickým finišem dostat 
Loosery na kolena. I přes to byly výkony 
Looserů obdivuuhodné a zcela si zaslu-
hovaly závěrečné ovace svých fanoušků. 
Než se týmy rozjely zpět do svých krajů, 
podali si soupeři ruce a slíbili si, že na 
podzim se opět setkají.

„Na podzim se opět vrátím,“ slibuje Slo-
venská hráčka „Veve“ Vlčková

(Krátký rozhovor o proběhlém zápase)
- Jaké máte pocity z toho být ve výtěz-
ném týmu?
V: Jednoznačně skvělé, je úžasné, když 
je vaše sportovní snaha oceněna úspě-
chem.
- Zdál se vám zápas zbytečně tvrdý? Bylo 
vidět několik opravdu těžkých míčů…
V: Tvrdý byl určitě zejména míč. Ale 
jinak byla herní situace standardní.
- Co můžete říct o svých soupeřích?
V: Těžká otázka… Některým dělalo pro-
blémy zejména podání. Ale snažili se, to 
se jim nedalo upřít.
- Budete se účastnit i v příštím utkání?
V: Jednoznačně. Plánuji tvrdý trénink, 
abych soupeře ohromila ještě vyšší herní 
rivalitou.
- Co byste vzkázala našim čtenářům?
V: Sportujte, budete zdraví
- Děkuji za rozhovor.

-BLB-

přeD hlavní samopalu
Rozhovor s cestovatelem Ondřejem 
Herzánem
O. Herzán (23) je studentem geografie na 
Masarykově univerzitě v Brně, ale také 
přes své mládí zkušeným cestovatelem a 
amatérským atletem.

R: Dobrý den pane Herzáne, jsme velice 
rádi, že jste přijal naši nabídku.
O. H.: Dobrý den.
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R: Takže začneme, vy cestujete hlavně 
do zemí bývalého východního bloku a 
do rozvojových zemí, byl jste někdy v 
ohrožení života?
O. H.: Přímo bezprostředně jsem v 
ohrožení života nebyl, ale někdy mi 
nebylo lehko u srdce. Například v Albá-
nii jsme mluvili s domorodým průvod-
cem, který nám bez mrknutí oka řekl, 
že ve vesnici, kde právě jsme, se loni 
ztratili čtyři Češi. A samozřejmě pokud 
považujete za ohrožení života, když na 
vás někdo namíří samopal.
R: To rozhodně považuji, kde jste něco 
takového zažil?
O. H.: V Albánii, to je asi nejrizikovější 
země, ve které jsem byl, i když nejde o 
život na každém kroku, jak by se mohlo 
zdát.
R: A co tedy proběhlo s tím samopa-
lem?
O. H.: Chtěli jsme jít do hor, přes munič-
ní sklad, o kterém jsme nevěděli. Vojáku 
na stráži se to nelíbilo, což dal najevo 
poměrně jasně kalašnikovem.
R: Opravdu nepříjemné. Ale jak je vidět 
skončilo vše dobře. Kam se chystáte 
teď?
O. H.: Letos bych rád navštívil zakavkav-
kazské země, Gruzii a Arménii. Zvlášť 
Arménie je můj dlouhodobý cíl a velmi 
se tam těším.
R: Jak získáváte finance na své cesty?
O. H.: Můj běžný studentský život 
zajišťují rodiče. Na cesty si vydělávám na 
různých brigádách.

R: Slyšel jsem, že jste i zdatný amatérský 
sportovec a chystáte nějakou zajímavou 
sportovní akci.
O. H.: To je pravda, rád bych zkusil 
během 24hodin zdolat tradičního Iron-
mana. Samozřejmě, že nárokovat si titul 
Ironman nálěží těm, kteří vše zdoláva-
jí do 17 hodin, ale pro mě jde o výzvu, 
zkusit vůbec přežít.
R: Děkuji vám a nashledanou.
O. H.: Také děkuji. Nashledanou.

-MAM-

amunDsen cup 2007
Dne 9.dubna 2007 se uskutečnil již 4. 
ročník celonárodní barmanské soutěže 
juniorů – Amundsen cup 2007. Pořada-
telem této soutěže byla SOŠ Gastrono-
mická Blansko. Hlavním garantem sou-
těže byla firma General Bottlers s. r. o. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 soutěží-
cích z celé republiky. Každý měl za úkol 
v časovém limitu namíchat vlastní fancy 
long drink.
V soutěži bylo vyhlášeno několik kate-
gorií. Vedle hlavní kategorie – nejlepší 
drink – se hodnotila i originalita nápoje, 
byl vyhlášen nejsympatičtější barman a 
barmanka a byla udělena také Speciální 
cena garanta soutěže.
Totálním vítězem celé soutěže se stal 
drink s názvem „Volání divočiny“, jež 
obsadil první místo v hlavní kategorii a 
zároveň zlatou příčku v kategorii „nej-
lepší finále“. 
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japonci se Bojí vychá-
zeT veČer Do ulic
Po nedávných útocích Jakuzy v Japonsku 
je celá země vzhůru nohama. Japonsko 
bylo považováno v několika posledních 
letech za nejbezpečnější stát světa s nej-
nižší kriminalitou. Řada brutálních vražd 
však otřásla vírou japonských občanů v 
jejich pořádkové služby. Hanzo Mishima, 
velitel Tokijské policie, na tiskové konfe-
renci řekl: „V současné době přijímáme 
spoustu stížností od majitelů restaurací, 
neboť jim rapidně klesly tržby. Chtěli 
bychom upozornit japonské obyvatele, 
že se jednalo o ojedinělý incident a že se 
není čeho obávat. Policie pracuje na sto 
procent.“ Mishimova slova dokládá zvý-
šená aktivita policie i armády na všech 
japonských ostrovech. Je však známo, 
že jednotlivé buňky Jakuzy jsou velmi 
dobře ukryté a vyšťárat je z jejich děr 
nebude nic snadného. Policie však pra-
cuje s pověstnou japonskou pílí. To by 
také měla, neboť většina obyvatel země 
vycházejícího slunce se obává chodit po 
setmění do ulic, raději zůstávají doma, 
což negativně ovlivňuje japonskou vnitř-
ní ekonomiku. Většina z nich však má 
podobný názor jako prodavačka ryb Aya 
Jakozuke. „Teď se bojíme, ale pokud se 
v brzké době nestane něco podobného, 
brzy budeme žít tak jako dříve. Na špat-
né věci zapomeneme rychle,“ řekla.

jsou Tu pořáD ješTě 
s námi?
Říká se jim hobiti. Někteří vědci tvrdí, že 
neexistují, pro jiné je to důkaz, že se člo-
věk nevyvíjel jen v jediné vývojové větvi, 
ale že celá tisíciletí tu s námi žila ještě jed-
na lidská rasa.
Objev kosterních pozůstatků hominida 
velkého jako tříleté dítě na ostrově Flores 
vyvolal vášnivou diskusi mezi odborníky 
na lidskou evoluci. Tento človíček vyso-
ký ve své dospělosti jen asi metr nyní 
možná změní stránky učebnic.
Kosterní nálezy poukazují na to, že přes 
svoji výšku byl vyspělý, uměl používat 
jednoduché nástroje, spolupracovat v 
boji i používat oheň. V současné době se 
vědcům podařilo rekonstruovat tvář prv-
ní nalezené ženy této rasy, Flow. Kromě 
ní ale byly nalezeny i kosterní pozůstatky 
dalších lidí.
I když jde o hominida velmi podobného 
člověku, nejde o předchůdce dnešního 
člověka rodu homo sapiens. Hobiti, nebo 
lépe homo florensis jsou vývojovou vět-
ví homo erectus. Jak je ale možné, že se 
z vysokého hominida mohl stát téměř o 
polovinu menší druh?
Patrně jde o adaptaci na prostředí ve kte-
rém žil. Nedostatek potravy a nutnost 
skrývání se před predátory, to byly pro 
přírodu důvody stvořit malého, ale chyt-
rého a obratného člověka.
Z nálezů je patrné, že lidí a hobiti žili spo-
lečně na jednom ostrově téměř 30 000let. 
Je zvláštní, že lidská rasa, jejíž evoluce 
vedla doslova přes mrtvoly, nevyhubila 
za tuto dobu své potenciální nepřátele. 
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Jak tedy hobiti vyhynuli? Ve výkopové 
sondě v jeskyni lze vidět vysokou vrstvu 
sopečného prachu, z toho lze usuzovat, 
že život těchto lidí ukončil výbuch sopky. 
Ten ale nezničil celý ostrov. Je tedy mož-
né, že někteří zástupci přežili.
Domorodí obyvatelé nedaleké vesni-
ce dokonce tvrdí, že se s hobity setkali 
naposled před 300lety. Je tedy ještě mož-
nost, že tu žijí s námi? Náčelník vesnice 
vysvětlil, že tito malí tvorečkové byli pro 
vesničany přítěží. Zpočátku jim vesniča-
né nosili oběti a jídlo, problém ale nastal 
v okamžiku, kdy se hobiti odvážili na 
pole domorodců a dokonce ukradli dítě.
Na toto vesničané odpověděli útokem. 
Vyhubili celé sídliště této skupiny, je však 
stále možné, že někteří jedinci byli ušet-
řeni a stále se ukrývají v pralesích ostro-
va. Dokonce je možné, že na některém 
z dalších neprozkoumaných ostrovů žije 
další podobná rasa.
To by ovšem znamenalo, že tvorové z 
pohádek různých kultur – elfové, hobiti, 
trpaslíci nebo kačinové nejsou pouhým 
výmyslem ústní lidové slovesnosti, ale že 
tu s námi žili a možná žijí dodnes.

osTrava Černá, Děvu-
cha věrná
Černá Ostrava je město horníků ve kte-
rém jsou již všechny šachty zavřené. Toto 
město s největším množstvím zeleně se 
vydává novým směrem. Kultura na Ost-
ravsku se rozvíjí stejně rychle, jako těžba 
uhlí upadá.
Festivaly, malé divadelní soubory a kon-
certy rostou jako houby po dešti. Nej-
známějším a asi i nejnavštěvovanějším 
festivalem je Colours of  Ostrava. Ostra-
vu navštěvují významní hudebníci (napo-
sledy např. Richard Bona) i známí herci 
(Vin Diesel).
6. června bude na Bazalech koncert 
světoznámých Iron Maiden. Ve výčtu 
osobností, které navštívily, nebo navštíví 
Ostravu bychom mohli dlouho pokračo-
vat.
Kultura se v Ostravě dostává na první 
místo a zanechává za sebou ostatní sek-
tory jako poražené. 
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Dialog
Dialog, rozhovor, je jedním z nejsilnějších nástrojů povídky a jakéhokoliv delšího textu. 
Dokáže obzvláštnit a zachytit to, co se běžným popisem nemůže povést. Na druhou stranu, 
naučit se tvořit opravdu kvalitní dialog je velmi obtížné a málokdo toto umění dotáhne k 
dokonalosti. Tato hříčka měla účastníkům pomoci. Cílem nebylo vytvořit dokonalý dialog 
– na to nebyl ani čas – ale takový, který neobsahuje žádné uvozovací věty. O to byl úkol 
obtížnější.

může ČerT přijíT Do 
neBe?
Market
„Může přijít čert do nebe?“
„Cože?“
„Jestli může přijít čert do nebe. Chápeš, 
ne?“
„Ne tak docela…“
„OK. Představ si čerta. Čerta, kterej je 
fakt pečlivej, chápeš, plní svý povinnosti 
perfektně, zkrátka, takovej svatej čert.“
„Svatej čert neexistuje. A když na to při-
jde, normální taky ne.“
„Vybodni se na spekulace, ber to jako 
fakt. Čert existuje. A je svatý. A teď si 
představ situaci, že ten čert – ten svatej 
čert – umře.“
„Čert neumírá.“
„To víš, že umírá. Zkus čerta vykoupat ve 
svěcený vodě a uvidíme. To by musel bejt 
superhíro nebo tak něco, aby to přežil ve 
zdraví… No a tak máme jednu tuhnou-
cí mrtvolu svatýho pekelníka – a co dál? 
Co jeho duše? Je svatej, měl by přijít do 
nebe? Nezabije ho to znova?“

„To je kravina. O čertu v nebi jsem v 
životě neslyšel. To přece likviduje celej 
ten systém, tu hierarchii nebe – očistec 
– peklo… S touhle situací nikdo nepo-
čítá.“
„Jo, jo, ale když se to stane, tak co? Jak k 
tomu ten čert přijde? Copak nemá právo 
na věčnou blaženost?“
„A ty myslíš, že pro čerta je věčná 
blaženost courat se po nebi s tlustýma 
amorkama a drnkat na harfu nebo co?“
„Eh… to asi ne, ale… je to prostě 
nespravedlnost. Vždyť mu nikdo ani 
nedá na výběr!“
„Peč na čerta, ty koni. Vsadím se, že za 
tyhle úvahy si s ním jednou fakt dobře 
pokecáš.“
„Hm. Okay. Ale řeknu ti jedno – kdy-
bych já byl na jeho místě – tak bych to 
stejně nikdy neřešil, protože než bejt sva-
tej – to dřív ten čert pojede do práce na 
bruslích.“
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michael a záhir
Špunt
Z: „Hej, Miku, čím ty se vlastně živíš? 
Nechápu jaktože máš v autě dycky tady 
ty dobrý kokosový koule.“
M: Zasměje se. „Jsem labužník, Záhire.“
Z: „To jo, ta včerejší večeře mi ještě leží v 
žaludku…“ (s úšklebkem) „Nějak vydě-
lávat musíš.“
M: „Mezerama, kámo.“
Z: „Moje tchýně měla mezeru mezi 
zubama. Jednou jí do zavřený huby vlítl 
sršeň.“
M: „Přežila, co?“
Z: „Všecko. Mrcha. (pauza) Mezerama?
M: „Hmm. (Zamyšleně) A musíš rychle 
jezdit v autě.“
Z: „To vidím, kdyby tachometr neměl 
konec, tak se tý ručičce zatočí hlava.“
M: Cosi zabručí a loví kokosovou kulič-
ku pod volantem.
Z: „To jako vozíš mezery z jednoho 
pobřeží na druhý než tě zavřou, nebo 
co?
M: Zasměje se. „Skoro by se to tak dalo 
říct.
-chvíle ticha-
M: „Mezerama v našem právním systé-
mu. Když se na něj podíváš zblízka, je 
děravej jak cedník.“ Párkrát přežvýkne. 
„Cedit přes něj špagety, tak mi vevnitř 
zůstanou jen tři.“
Z: Vezme si další kokosovou kouli a 
zamyšleně proti ní sleduje slunce. „Proč 
tři?“

M: „Dycky mi zůstanou tři přilepený na 
dně. Máti tomu říkala tři zlaté špagety 
našeho Mika.“
Z: „Trapný.“
M: „Jo - nesnášel jsem to.“
Z: Přestane sledovat kouli a zamyšleně ji 
rozžvejká. 
Chvíle mlčení
Z: „Aspoň už vím proč jezdíš tak rych-
le.“
M: „Mhmm.“
– Zbytek cesty mlčeli –

BoDyguarDi a vyslanec
Autor neznámý
- Hele, myslíš, že je ten novej Glock fakt 
dobrej?
- Enschuldigung, fahren wir ins Thea-
ter?
- No, podle toho, co jsem četl ve Zbra-
ních a střelivu, tak docela jo, ale můj 
magnum je můj magnum.
- Enschuldigung…?
- Včera jsem zbalil jednu babu v baru. 
Šli jsme k ní domů a ona jestli prej si ji 
vezmu a…
- Si děláš srandu, ne? Bych nikdy k žádný 
babě nešel.
- Jako proč, seš buzna?
- Ne, ale můj brácha v noci k jedný babě 
šel a tam na ně čekla chlap. Brácha přišel 
celej od krve. 
- Bitte.
- Brácha je kadeřník, ne?
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- Hm
- Seš bodyguard, ne?
- Hm
- Bych řekl, že s tím bys neměl mít pro-
blém.
- Stejně bych tam nešel.
- Seš teplej, přiznej to. Není normální 
aby chlap nechtěl jít k pěkný babě domů, 
aby si užil…
Nebo seš takovje ten hodnej, kterej je tý 
svý věrný? Jak vypadá ta tvoje?
- Já žádnou nemám.
- Aha, a co máš?
- Entschuldigung? Bitte, wohin fahren 
wir?
- Prosímtě, neříkej mi, že máš psa nebo 
starou matku. Měls vůbec někdy něko-
ho?
- No, já…
- Víš co, nechci to vědět.
- Kam jsme to měli jet?

rozhovor
Barča
Máš rád hokej?
Ano. A ty?
Já né.
A proč?
Hokejisté jsou natvrdlí.
Proč myslíš?
Zvládnou se tři hodiny bavit o jedné 
věci.
O jaké?

O hokeji.
Kdys je slyšel?
Po zápase.
A o čem se bavili?
O pravidlech.
A čeho?
Hokeje.
A nejsou náhodou natvrdlí?
Vždyť to říkám celou dobu.
A co to tu létá?
Moucha.
Proč myslíš?
Má to křídla.
Aha. Tak to už chápu.
Ale ti hokejisti jsou natvrdlí.

rozhovor
Ondera
Tak co?
Tak nic.
Jak se máš?
A lepší otázku nemáš?
Tak odpověz, ne?
Odpovídám.
A co teď píšeš?
Nic. Nestojí to za řeč.
Jak to?
No, když dostaneš téma KRIZE…
Počkej, to nemyslíš vážně…
Ale jo, přišel s tím šéf, nevím co o tom 
psát.
Tak o tom nic nepiš.
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Hm. Viděl bych to taky tak.
Tak to je fakt krize.

Já tvrdím, že to není spatně.
Ale jde o to, jak si to nadefinuješ.
No ale je to špatně, přinesla to tahle spo-
lečnost.
A je to špatně?
No jasně, proč bychom měli dělat něco, 
co bylo, když bychom měli dělat něco, co 
bude?
A minulost nejde? Já tvrdím, že to jde!

rozhovor
Mamut
Slyšel jsi to?
Co?
No to!
Co to?
O ní.
O ní jako o ní, jo?
Jo.
Fajn a o kom.
Blbe
Menuju se Honza.
Fajn odteď jinou nadávku používat 
nebudu. Honzo.
Laciné.
Kde, co, právě něco laciného sháním.
Tak to di shánět, bylo to někde v zoo ve 
lví kleci.
Hmm. Nechceš mi to ukázat?
Asi ne, mám něco na práci.

Jde o ni?
Jo.
O koho?
Seš blbej, nebo jenom nejseš chytrej?
Asi něco mezi.
Opicí a zahradní židlí?
Cože?
Něco mezi opicí a zahradní židlí.
Ale to si pleteš, je to opice a slunečník, 
kdyby to byla židle byli bysme bratranci.
Fajn mě už to nebaví. Potřebuju fakt 
něco zařídit.
Kvůli ní?
Hele trhni si nohou, nazdar!
Ale já to slyšel.
Tak co to mělo znamenat?
To bys nepochopil.
No to asi ne.

rozhovor
Čiki a Veve
A aj tak si myslím, že tie cestoviny si tam 
mal nechať dlhšie.
Samozrejme, a včerajšie kura na praprike 
bolo príliš paprikové, však?
A ako to teda bolo s tým Aristotelom? 
Zase odbíháš od tématu. Příště vytáhneš 
třeba ten hokej, ne?
To je citlivá záležitosť, sakra! Tak si dávaj 
pozor.
Proč? Protože máš averzi vůči Jágrově 
ofině? Zase to umí s holí.
No, ale s vycházkovou.
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A co to má společného s tím tvým ital-
ským bordelem v hrnci?
Ja som sa chcela rozpravať o Aristotelovi.
Tonoucí se klády chytá… Když je ženská 
v úzkých, chová se jako zvíře zahnané do 
kouta.
Hryzie?
Ne, mluví o mrtvých chlapech.
Mrtvy…Podla mňa aspoň vedel variť 
cestoviny.
Teď jsou ti i ty těstoviny dobrý. A uměl 
chodit po laně a žonglovat s veverčíma 
zubama, ne?
Napríklad takový Woody je živý a zdravý 
jako rybička
Jsem ochotný tomu věřit, ale o kvalitě fil-
mů to nic nevypovídá. Kdyby byli v moři 
tak pilní jako je on intelektuál, máme tu 
za chvilku další válku s mloky.
Vždycky keď nevieš čo povedať, vyruku-
ješ na mně s Remarquom.
Čapkem.
Ale ten Woody je aj tak dobrý. A dojedz 
si tie cestoviny.
Díky, ale jdu do hospody na hokej. Jágr 
hraje s novou holí.

Tým chceš povedať, že je náš vzťah 
v kríze?
Pokud se ti zdá, že moje ranní schůzky 
s rukou, značí krizi, pak možná jo.
Dobrů chuť. Dáš si eště omáčku? Alebo 
radšej dalšiu schódzku s rukou?
Nezlehčuj to.
Máš pravdu. To je vážna věc. Ale ak si 
teraz nedáš z tej omáčky, už nebude.

rozhovor
Čmelda
Pánové???
Zdechni!
Je mrtvej…
Počkej, co říkáš? Mrtvej? To je blbost…
Vždyť ještě před chvílí si s náma poví-
dal.
No… vypadá, že je mrtvej…
A není to škoda?
No, v jistém smyslu to škoda je. Byla s 
ním zábava.
Mmm. Už cítím tu vůni až se bude 
péct…Teda pokud ten smrad, co z něho 
de, půjde zahnat ohněm. Stejně se s ním 
nedá už nic jinýho dělat.
Nekecej a tahej. Beztak to, co tady smrdí 
seš ty!
Co?
Jak co? Jeho! Musíme ho dostat z toho 
močálu…
No jo…

Kde jsi?
Cože?
Ptám se kde jsi…
A co je ti do toho?
No, já jen, že vězím po pás v blátě…
A proč to děláš ty pitomče?
Mohl bys táhnout?
A kam? Moc rád bych někam zmizel, ale 
nejde to!
Já myslel abys mě vytáhl z toho bláta.
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A to bych měl dělat proč? Už mám dost 
toho neustálého tahání tě ze sraček“
Počkej sakra!
Nevím proč.
No tak, prosím, zlatíčko, pusinko, 
počkej!
Nevím proč…
Vytáhni mě z toho bahna, prosím!
A co z toho budu mít?
No…třeba, když mě vytáhneš, tak budeš 
mít večeři…
Nechápu…
Třeba…mám u sebe toho kapra.
Toho si nech! Nasliboval hory doly, prej 
kouzelnej…a místo třech přání zdechl!

rozhovor
Káťa
Jsem malá. Vidíš jak jsem malá?
Mám rád tvoje ruce. A paže. Máš tak bílý 
a jemný paže…
Obejmi mě, chci abys byl blízko.
A taky ty pihy, co se ti dělají na ramenou 
a nose, když svítí slunce.
Nechci být dneska sama.
Miluju ty tvoje křivky. Jsi nádherná, moc 
rád se na tebe dívám.
Můžu se přitulit víc? Chci tě cítit.
Každej by mi tě mohl závidět. Vsadím 
se, že se po tobě všichni chlapi na ulici 
otáčí.
Nemluv o ostatních, jsem tu s tebou, nic 
víc neexistuje.

A vlasy, máš je jako hedvábí. To je jedna z 
věcí, který vážně miluju. Vypadáš hrozně 
sexy, když se ti kroutěj kolem obličeje.
Máš mě rád?
Co blbneš, vždyť ti říkám, že jsi nád-
herná. Každej chlap by řekl, že jsi vážně 
kus.
Ale máš mě rád?
Co ti zase přelítlo přes nos? Jsi nevděč-
ná…
Cítím se teď tak malá a samotná. Skoro 
se rozplývám do prázdna. Obejmi mě.
Víš co, na tohle nemám náladu. Vstaň, 
oblíkni se a vypadni. Slyšíš, vypadni. 
Vždycky jsi byla děvka…

uonTiD
Hynek
„Teď splatíš své hříchy, Dagu Bedme-
ne.“
„Na to abychom šli na Mejnstrít, kaubo-
ji.“
„Máš na mysli tu stoku plnou prachu, 
padouchu?“
„Ano, přesntě tu, krasotinko. Již brzy 
okusí tvoji krev.“
„Je mi tě až skoro líto, kořalečníče.“
„Lepší přiznaný alkoholik, nežli falešný 
mstitel, frajírku.“
„Jak se opovažuješ, ty žumpo mexické 
vesnice? Vrahu mých otců!“
„Tos jich měl tolik, chlapečku?“
„Lingvistický barbare!“
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„Učený chudáku! Nevíš, jaké to je, vyrůs-
tat jako nechtěný sedmý syn pochybného 
honáka krav!“
„V hnoji odmalička.“
„Ty…!“
„Ne, máš pravdu, nevím. Ale vidím, jaké 
to je vyrůst v slizského kojota, prašivý 
skunku!“
„Z vlastní zkušenosti, kauboji?“
„Nechtěj mě naštvat, Dagu. Už teď jsem 
vzteky bez sebe. Urvu ti jednu nohu za 
druhou.“
„Vidím, připomínáš mi starýho Fredy-
ho.“
„Nezamlouvej to. Doufám, že tvůj kolt 
mluví k věci víc, než tvá děravá ústa.“
„Fredy jednou zrána našel v botě chřes-
týše. Když ho našli tuhýho, neměl v tvá-
ři překvapení, ani bolest. Z toho po uši 
naštvanýho obličeje běhal po zádech 
mráz.“
„Jsi rozený vtipálek, Dagu Bedmene. Za 
okamžik budeš rozená mrtvola, staříku.“
„A bylo mu to stejně prd platný, jako sle-
pýmu bouchačky.“
„Však již brzy vyštěknou, smrdutý opo-
sume!“
„Pif!“
„Paf!

mami, proČ máme jaBl-
ka?
Žužla
„Mám hlad, mami!“
„Vem si jablko, oběd dnes nebude.“
„Jablko bylo k obědu už včera.“
„A chutnalo ti?“
„Chutnalo!“
„Tak vidíš.“
„Ale dneska k obědu už mi chutnat 
nebude.“
„To nemůžeš vědět.“
„Nevím, ale tuším... Už když jsem ho 
ráno snídal, nebylo mi nejlíp.“
„A co bych podle tebe měla vařit?“
„Stačil by pomeranč.“
„Pomeranče nejsou nejlevnější.“
„A jsou nejdražší?“
„To rozhodně ne, nejdražši jsou baná-
ny.“
„Tak co uvařit k nedělnímu obědu baná-
ny?“
„Nemůžeme jíst ovoce z jihu.“
„Proč?“
„Je z dovozu a není nejlevnější.“
„A nešlo bys e přestěhovat na jih?“
„Šlo, ale rozluč se s jablky.“
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Metafora
Z čistě odborného, sémantického pohledu, je metafora jen přeneseným způsobem označo-
vání. Nicméně každý, kdo někdy cokoliv psal, ví, že tohle jsou ptákoviny a metafora je 
nezbytnou součástí každého psaného textu. Bez metafory není povídek ani básní. Proto 
jsme se rozhodli umění „připodobňovat“ trochu pocvičit. Cílem bylo ve skupinkách do 
krátkého textu vměstnat co nejvíce co nejneobvyklejších metafor…

Stegi, Maruška, Mamut, Rozum, Ondera
Pršelo. Bylo počasí, že by psa navyhnal. Seděl jsem doma nad sklenkou vína a užíval
si jeho plné chuti. Hlavou se mi honily myšlenky černějšínež kouř z parní lokomoti-
vy.
Bylo jasno: nazrál čas k rozchodu. Ta moje špína se zase s někým tahala. Ctěl jsem jí 
hned zavolat, ale její sematový hlas by podkopal mou prorezivělou vůli. Přesto jsem 
zvedl telefon, onen nástroj zkázy, ale ze sluchátka na mě křičelo jen ohlušující ticho. 
Položil jsem. Už žádné moje sluníčko, ta mrcha jedna sedmitečná. Však ona ještě 
bude brečet u mých nohou, ale já ten pošlapaný květ lásky nezdvihnu.
Dopil jsem víno se sametovými podtóny a rozhodl se skoncovat s nekonečnou nico-
tou v sobě. Spustil jsem internet a touto bránou vstoupil do davu lidí, řeky barev, vůní 
a hlasů.

Autoři nejistí
Zakulacený čajový požitek se vpíjí do srdce chuťovými pohárky. Osvobozená mysl 
létá na čajových vlnách. Tělo ztrácí kontakt se zemí a pomalu se dotýká snových světů 
dávných veršů hai-ku.
„Kotě, vole, ty seš bourák,“ pravila ke mně něžně a vytrhla mě z mého zamyšlení. 
Slunce mi pohladilo tvář a můj šestý smysl mi prozradil, že láska až za hrob z toho 
nebude. Přesto jsem ji, já blbec, požádal o ruku. Byla v sedmém nebi, ale já jsem cítil, 
že mám na kahánku. Má sice krok laně, nicméně pro jejích 14 let mě ruka zákona 
ztrestá, až mě bude bolet celý člověk.
Teď už to nešlo vzít zpátky, vezme si mě, i kdyby trakaře padaly. Sladké pokušení 
svobody se vzdalovalo mílovými kroky. Měl jsem ale eso v rukávu: „Mám horkou 
nemoc, zlato,“ řekl jsem jí a od té doby mezi námi zuří studená válka. To byla třeš-
nička na dortu.
Po naší dovolené nás přivítal tanec světla v blescích investigativnívh žurnalistů. Novi-
nářské kachny pluly na předních stranách deníků jen o pár dní později. Podle nich 
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si nemyji hlavu a moje bývalá snouben-
ka čte moc Shakespeara. Byl to poslední 
hřebík do rakve našeho vztahu… I přes-
to jsme se do paměti čtenářů bulvárních 
časopisů zapsali zlatým písmem.

Čmelda, Veve, Market, Čiki
Seděl na trávě a držel hrnek. „Je to dob-
rý,“ řekl. Vypadalo to, že mu opravdu 
chutná. Opravdu mu chutnalo. Z hrnku 
vykukoval červený klobouček. Houpač-
ka na níž seděl, opsala poslední oblouk a 
zpět se vrátila prázdná.

„Kotě, vole, ty seš bourák!“ Pravila dív-
ka, ale přes dudlík jí nebylo moc rozu-
mět. S těmito slovy udeřila muže dvakrát 
po tváři, ale on se na ni pořád díval nepří-
tomným pohledem. Odlesk snubního 
prstenu bylo na nějakou dobu to posled-
ní, co viděl.
Po pár dnech se probral: „Mám horkou 
nemoc, zlato,“ usmál se. A prsten se mu 
znovu zaryl do tváře.
Poté, co opustil brány nemocnice, hned 
jej oslepil blesk fotoaparátu. Novinové 
články byly plné zpráv o jeho špinavé 
hlavě a o jejím zvrhlém literárním vkusu. 
Další vztah, který nevydržel.

Líčení
Líčení je emočně silně zabarvený popis… tak jinak. V téhle technice měli všichni účastníci 
za úkol zkusit si představit nějakou cestu, kterou dobře znají. A zkusit ji vylíčit tak, jak 
by ji doslova „cítili“ – bez použití zrakových věmů. Co by slyšeli, čeho by se dotkli a jakou 
vůni by měl na jejich výpravě vzduch. Někteří třeba olíznou i kliku dvěří…

Mamut
Tiché šumění vody kdesi vpravo. Po tvá-
řích hladí lehký závan vzduchu, ševelí 
listí na větvích i na zemi, kam padalo za 
nespočetných podzimů. Vítr žene listí i 
pod nohy, přináší s sebou lehkou vůni 
tlející biomasy.
Větve o sebe vržou. Za zatáčkou se říč-
ka ozývá silněji. Kdesi ve větvích zaťuká 
datel. Daleko vepředu zvuk aut. Tlukot 
ptačích křídel. Zapraskání zlomené vět-
ve. Vítr tentokrát přináší zápach spálené-
ho benzínu.

Barča
Šumění vody je zde hodně slyšet. Cítím, 
jak mi malé mušky naletují na obličej a 
odráží se od něj.
Slyším bzukot včel, které usedávají na 
rozkvetlé květy pampelišek. Cítím, jak 
mne obléhají stromy, ryby šplouchající ve 
vodě. Cítím, jak se ceta přede mnou již 
zkracuje. Nalevo ode mne je plot. Najed-
nou vše ztichlo, cítím, jak se mé kroky 
odvracejí od řeky. Jdu po kamenité cestě 
a slyším, jak se kolem mne míhají lidé. 
Rukama začínám nahmatávat cizí stave-
ní, chvíli jdu ve stínu, ale poté se mne 
začnou dotýkat sluneční paprsky a to už 
jsme an místě.
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Káťa
Moje cesta začíná oslňujícím světlem, 
které se dere pod víčka. I když nevidím, 
vnímám slunce celým svým tělem. Někde 
přede mnou slyším kanál. Jsou tu i další 
zvuky. Otevírání dveří u auta, děti, zaví-
rání oken, řinčení skla, křik, ptáci, větve 
těch několika stromů kolem. Všechno je 
jakoby zdálky. Tyhle zvuky zní na velké 
ploše a ke mně dolétají jen útržky. Země 
pod mýma nohama se mění. Z tvrdos-
ti betonových dlaždic, hop přes nízkou 
překážku, a už konečně moje nohy cítí 
měkkost půdy, země, hlíny, vnímám jed-
notlivá stébla trávy, která se mi otírají o 
lýtka. Vybírám si vyšlapaná místa, kde 
tráva není. Cestička. Tvář mi ovane čer-
stvý vítr. Proniká do mě a začíná mi být 
chladno. Cítím, jak je tráva kolem mě 
vyšší a vyšší. Jsem daleko od lidí. Vzduch 
začíná vonět a slunce víc hřát, už skoro 
necítím vítr, který se do mě opírá. Cítím 
přírodu, vůni pampelišek a trávy. Lýtko 
mi spálila kopřiva. A hned i druhá. Je 
jich tu nejspíš hodně. Všude na těle cítím 
chlad, jen od země stoupá vlhké teplo. 
Koberec travin a květin, po kterém krá-
čím, je měkký a já můžu pod chodidlem 
skoro spočítat jednotlivá stébla. Někde 
vysoko nad sebou slyším ptáky, dole 
na zemi zase štěkot psů. Kolem mě se 
motají psí tlapky. Slyším ty kroky chvíli 
blíž, pak zas dál. Rytmicky se ozývají na 
travnatém koberci a šustí mezi stébly trá-
vy. Jsem na místě, kde nejsou žádné stí-
ny. Slunce teď už skoro pálí. Lehnu si na 
měkkou zem a svět dostane další rozměr. 
Rozměr krovek brouků a praskání stébel 
trávy. Po obličeji se mi plazí stíny rostli-

nek a lechtají me lístky. Chvíli tu budu jen 
tak ležet a poslouchat trávu.

Žužla
Ohlušující rána. To se přibouchly vrata 
našeho domu. Jdu po dlážděném chod-
níku. Slyším to. Slyším, jak každá druhá 
dlaždice už nedrží na svém místě a při 
každém mém kroku slyším zvuk, který 
může vydat jen taková klasicky uvolněná 
chodníková dlaždice. Tento zvuk dopro-
vází hlas hrdličky. Nejdřív jedna, pak se k 
ní přidává druhá. Nepřekřikují se, poví-
dají si. Najednou ustane zvuk chodníku 
a ocitám se na měkkém povrchu. Cítím 
vůni jara. Slyším bzučení a pískání opo-
dál. Jdu dál. Z dálky slyším slabé šumění. 
Mění se pomalu ve výkřiky a hlasy lidí. 
Jsem u cíle.

Veve
Vychádzám von. Bránka sa s vrzgotom 
otvorí a s vrzgotom zatvorí. V klúčovej 
dierke zaštrkoce kľúče, vzápätí so sla-
bým cinknutím dopadne na dno tašky. 
Za mnou doznievajú mäkké kroky tlme-
né vankúšikmi na labkách nášho osobné-
ho strážce. Stojím na ulici, na tele cítim 
teplé dotyky slnka. Zvuky áut sa ozývajú 
z diáľky, ale okolo mňa je takmer ticho. 
Vykročím ulicou cez tenké podrážky 
mojich topánok vnímám hrbolatosť 
chodníka. Vzduch vonia ako po daždi. 
To rieka, šumiaca v pozadí cšetkých zvu-
kov. Prichádzam na koniec ulice, moje 
kroky sa stočia napravo. Počujem vietor, 
ako pohybuje listami stromov. Struktura 
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chodníka pod mojimi nohami sa mení, 
vyrovnává. Cinknutie električky, moje 
kroky sa zrýchlia. Prechádzam cez mak-
kú zem. Zvuky listov a rieky prehlušuje 
hukot električky. Jej zvuk na chvílu usta-
ne, zrýchlené kroky dunia, topánky sa 
zabárajú do trávnatého chodníka. Zvuk 
električky sa vzďaluje. Spomalit, pokoj-
ne dokráčam na zastávku a chvíľu lentak 
stojím a vychutnávam so ďalšie dotyky 
slnka...

Stegi
Ticho. Chrastící klíče. Vrznutí. Štěknutí. 
Pak dlouho nic, vůně šeříku. Záchvěv 
vzduchu, unikajícího z teplovodu. Ško-
brtání nahoru po schodech. Vůně řeky, 
rybiny, benzínu. Zábradlí. Lehký odér 
jablečných ohryzků podbarvený zatuch-
linou. Náraz. Betonová zeď. A zase šeří-
ková vůně, vznášející se částečky pylu, 
kýchám ostošest. Zvonění trolejů. Seda-
dlo, maslo, mikrospánek. „Dežo, kam 
deš?“ Schůdky dolů, šum, halas, pokři-
kování, smích, lidská řeka, vůně a pachy 
jídel, těl, parfémů, vlasů, větru, prachu. 
Ryk města.

Maruška
Cesta čeká. Ostré slunce pálí, mysl je 
zaplavena vůní zrání. Motory kašlou a 
vrčí někde v pozadí, všude. Doprovází 
celou cestu. Trochu dál se k pachu civili-
zace, aut, přidá matná vůně tlejícího listí. 
Vítr vanoucí od hor přináší pozvánku na 
zimu. Chlad se dostává ke kůži. Z parku 
se nese křik dětí. Hlasitý šustot dopro-

vází skákání do hromad spadaného listí. 
Asfalt vystřídá štěrk, utíká pod nohama, 
křupe.
V okamžiku, kdy uslyším tekoucí vodu, 
zasáhne i její zápach. Znečištěný potok 
vysílá do blízkého okolí své nezdravé 
poselství. Na nádraží staví vlak. Kovové 
skřípění doplní monotónní hlas z roz-
hlasu. Vrčení aut proudících pod želez-
ničním nadjezdem je naléhavější. Pod 
ním se hlas rozléhá jako v krápníkovém 
dómu.
V hale se hlasy ostatních ztrácejí. Překřičí 
je odjíždějící vlak.

Ondera
Nejprve klapnutí kliky a okamžitě násle-
dující cvaknutí zámečku, tiché šustění 
oznamuje otvírání cesty do neznáma. 
Žádné jiné dveře v domě se nesunou po 
podlaze tak líně a šeptavě. Ovanula mě 
vůně starých časů, zatuchlost a vzdušná 
vlhkost. Když se dotknu stěn, které mým 
rukám naznačují, že jsem v úzké chod-
bě, necítím rovnou plochu, ale navlhlou 
křehkou, hladkou omítku v několika 
vrstvách na sobě nerovnoměrně nanese-
nou. Má vykračující noha cítí pod sebou 
prostor, přede mnou je klesající schodiš-
tě. Schody jako by se ke stěnám a zápa-
chu vůbec nehodily, zvuky mých kroků 
vzdáleně připomínají ozvěny bot stepaře, 
podlaha pode mnou je tvrdá a hladká.
S klesající výškou, jak sestupuji po scho-
dech, nabývá na intenzitě ta vlhkost a ten 
zvláštní podtón vzduchu, který pobízí k 
hlubokému dýchání. Schodiště se stáčí 
mírně doprava, na levé straně nahmatám 
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vypínače, ale světlo by mi stejně bylo 
k ničemu.
Když dojdu na rovnou zem, nemohu 
pokračovat ve svém směru, přede mnou 
je zeď. Když roztáhnu ruce na obě strany, 
zjistím, že odtud vedou dvě cesty. S hlu-
bokým nádechem poznám, odkud vane 
ta zatuchlá vlhkost. Vydám se na druhou 
stranu a vzduch se opět stává všedním. 
Ještě jeden schodek (tentokrát nahoru) 

vyrovnává mírné převýšení následující 
podlahy. Stále tleskavé ozvěny kroků. 
Ocitám se ve volném prostoru bez vůně 
a zápachu. Odkudsi zvenku slyším zvuk 
cirkulárky. S roztaženýma rukama mohu 
velkou místností dojít až ke dveřím ven. 
Klapnutí kliky, cvaknutí zámečku... Ova-
nul mě čerstvý jarní vzduch s vůní jara a 
květů ovocných stromů.

Střípky
Aneb co se jinam nevešlo, a přesto někdo napsal.

Čiki
Kovové srdce zvonu na chvíli přehlu-
šilo slova polohlasné modlitby. Bim. 
Bam. Bim. Bam. Dřevěný Kristus hle-
děl nehybně na  ztichlé panorama hlav-
ní lodě. Obrysy řadových lavic. Oltář, 
na němž prach. Ticho. Bim. Bam. Bim. 
Nehybné stíny pokrývaly kostelní chór, 
arkády i bílé plochy po sakrálních obra-
zech. Šepot na chvíli ustal. Vzduchem 
se zachvělo... Napětí? Očekávání? Ticho. 
Ne, nepřicházel. Masivní roubení dveří 
se nepohnulo. Mlčenlivý zástup zvenčí si 
ničeho nevšiml. Náhlá změna atmosféry 
uvnitř jimi nepohla. A ani oni se nehýba-
li. Každý osamoceně, šedá bělma upřená 
ke skleněným vitrážím. Ticho bloudilo 
mezi nimi. Vzduch se nepohnul. Bim. 
Bam. Kamenné stěny odvráceny od 
víry bez rozechvění naslouchaly mužo-
vě mysli. Jediné horoucí srdce a trněná 
koruna kolem něj. Ticho. Oči zabloudily 
k rozpukané dlažbě, kam kdysi dopadl 

svržený zvon.. Poté se stočily k nahnu-
tému kříži v průčelí. Stále nepřicházel. 
Ani kroky, ani světlo. Nic. Ticho. Venku 
stále stejně nehnuté postavy. Bim bam. 
Někteří lidé se nikdy neohlížejí. Nevrací. 
Zvonění ustalo.

Stegi
„Neplač, to by nechtěl,“ pohladil jsem 
ho pohlavě a pokusil se usmát. Moc mi 
to nešlo. Oči jsem měl zvlhlé a zuby jsem 
silou vůle držel u sebe, aby se mi nekle-
pala brada. Nesměl jsem se rozbrečet. 
Byl jsem ten starší.
„Když já ho měl rád,“ natahoval moldán-
ky.
Bylo jen otázkou času, dky se neudrží a 
slzy se dostanou na povrch. Potom tu 
budeme stát, já ho obejmu a budeme 
mít promočená trička od slz. Budu mu 
do ucha zbytečně šeptat nějaká utěšující 
slůvka tak dlouho, dokud mu oči nevy-
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schnou. Nakonec ho odvedu k rodičům 
a zůstanu se svojí bolestí sám.
„Znal spoustu príma her,“ špitnul, zatím-
co si první kapka hledala cestu po tváři.
Znal toho mnohem víc. Naučil nás, i 
spoustu dalších takových jako jsem my, 
nejen jak se chovat v přírodě. Když na 
nás rodiče neměli čas, věnoval se nám, 
jako bychom byly jeho vlastní děti. Dal 

nám sebekázeň i sebeúctu. Udělal z nás 
lepší lidi, než bychom byli bez něj.
„Myslíš, že nás měl taky rád,“ zeptal se 
naposledy.
„O tom ani chvilku nepochybuj,“ řekl 
jsem a objal ho. Pak už jsem jen stál, šep-
tal hloupá utěšující slůvka a čekal, až se 
vybrečí.

Dadaismus
Návod k sepsání dadaistického díla z rozstříhaných novin a náhodně vybraných slov popi-
suje například i Tristian Tzara. My jsme navíc přidali už jen pár kapek lepidla…

Káťa
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Barča
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Čiki
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Helča
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Hyňas
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Mamut
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Market
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Maruška
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Ondera
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Rozum
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III. LIterární víkend

9.-11. listopad 2007
Domeček SKG Halahoj, Třebíč

Receptář
Známý český umělec, který působil dlouhá léta i v zahraničí, Paříži a dalších městech 
světového umění, Ladislav Novák, používal nezvyklé postupy k tvorbě originálních textů. 
Neskutečné, až snové recepty na bezesmyslná jídla byly jedním z nich. My jsme se pokusily 
o ncěco podobného.

hořký Tmavý Čaj a lá BarBora Dvořáková
První jiskřičky z velkého plamene zrození
smícháme se 5g těžké letní chůze
po hladině rybníka.
10dg temných slz padajících na psací stůl opražíme s 50g radostí
ze života. 
Vše smícháme dohromady a pokryjeme steskem ze smrti.

mamuTí sTeak a lá josef sojka
1kg Pravěkých tradic
špetka hrdinského patosu
10 obrázků trudné budoucnocti
2 lžičky lásky
10 minut míchat během rozjímání.



– �2 –

Texty III Literární projekt Kalliopé

sTuDená slaDkosT a lá kaČka
10g jahod sebraných ze rtů dítěte
5 zrn kávy z jižních plantáží
3 zralé staré nejmíň 2 zimy
1 kopeček vychlazené kardamonové zmrzliny
na posypání použít červenou stuhu, zmrzlé slzy nebo
připálený karamel, navrch dát skořicový polibek.

rajČaTa a lá mária slovíková
4 rajská jablka, letně červená
k tomu 7 šupin ze zlaté rybky
černá pírka z křídel anděla,
na to vše pak plátky z bílých rohů Belzebuba.
Zapéci v horkém vzduchu z pravěku.

věTrník a lá méďa
upečené těsto z mletých úsměvů a nedopité ranní kávy naplněné prázdnotou všední-
ho dne polijeme polevou ze sladkých slůvek ušlehaných s mlčením.

polévka a lá peTr kuBěnský
2 dcl krve lasičky přivedené k varu
přidáme mozek slona ne menší než moudrost doby
mícháme pařátem orla – zkroceného zajetím
odstavíme a zalijeme mořskou vodou z očí ryb, které oceán vyvrhl na břeh
servírujeme výhradně za studena – vylijeme na hlavu

Brokolice a lá raDovan kolBaBa
1ks brokolice mírně povařit v
0,5l vlastního potu
pekáč vysypat lepkavým sněhem a zapéct s
10dkg dubových třísek
2dkg ztvrdlé kůže z mozolů
5dkg strouhaného stegosauřího ocasního rohu, přidat
2 želví vejce
a navrch posypat
30dkg jehličí z borovice vejmutovky
a 0,5kg cukru.
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vývar a lá rozum
Do 1 litru vroucí vody vložíme 
1/2kg masa a kostí a za postupného míchání přidáme 
1 špetku soucitu
2 kapky slz sebraných z konečků řas
3 smutky nalezené na hlavním nádraží
2 vyražené zuby
a 1 naději
podáváme se snítkou v ústech a rudým šaškovským nosem.

DezerT a lá veronika vlČková
2 malé kopčeky čokoládovej peny priviatej vetrom
10 kvapiek sladkých sĺz
4 stredne veľké čerešne odtrhnuté z koruny stromu hneď po dozretí
5 ml roztopeného svetla zapadajůceho slnka

DezerT a lá zuzana aBrahámová
2 poloviny čokolády
1 červená šlehačka a 
5 lístků smutné kopretiny.
To vše zakápněte
klaunovými slzami
a podávejte k snídani
pro dobrou náladu.

vepřová hlava a lá hynek cígler
2 hrsti ostříhaných vlasů holohlvého starce
½ kg starého železa
2 dosloužilé procesory 486
¾ nedopsané básně, co zbyla na nočním stolku
špetka spadaného listí z podzimem prázdných, sychravých ulic
na závěr pečlivě promísit,
v hmoždíři stlouci
přidat
1 hlavu bývalého krále
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Před obrazy
Další z technik Ladislava Nováka. Co lze dělat před různými obrazy? Ladislav Novák 
pojal možné činnosti velmi svérázně a my jsme se jej snažili napodobit také.

Josef  Sojka – Mamut
Před Mona Lisou od da Vinciho
si nasaď černé brýle a klobouk si naraž do čela.
Sleduje tě kam se hneš.

Před Bouří od Giorgioneho
si dones deštník, před plátnem jej rozevři,
kochej se jak dlouho chceš, až bouře přijde, nezaskočí tě.

Kateřina Kocsisova – Kačka
Před Monou Lisou od Vinciho
si postav po zavírací době muzea nejnepohodlnější židli, kterou seženeš. Rozcuchej 
si vlasy, pod krk uvaž obrovský červený motýlek. Obleč se do baletního úboru a 
na nohy si obuj potápěčské ploutve. Posaď se na židli do tureckého sedu a setrvej 
minimálně 3 hodiny. Pokud se Mona Lisa neusměje, nech židli na místě a vytrať se 
co nejtišeji z muzea. Nevzbuď noční ostrahu plácáním ploutví. V opačném případě 
pokus opakuj. (maximálně však 3x)

Mária Slovíková – Maruška
Před Monou Lisou od Vinciho
se ohlédni za sebe
a na svůj stín,
najdi na něm úsměv 
a zadupej ho do země

Před Bouří od Giorgioneho
vykřikni a padni v most,
pak prskavkou osvětli tmu 
a pohlédni pod sukně kolemjdoucích.
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Michal Hejsek – Méďa
Před Monou Lisou od Vinciho vydechni, do srdce si rozlij radost z nového života, 
který se před tebou zjevuje.

Petr Kuběnský – Čiki
PŘED BOUŘÍ OD GIORGONEHO
– bij se mluv ící rybou střídavě do hrudi a do hlavy, volej pastýře černých 
beránků vůbec se chovej jako spořádaný občan. Prorážej hlavou zdi, spadni do jámy, 
kterou jsi vykopal a cituj při tom přísloví.

Barbora Dvořáková – Barča
Před Monou Lisou od Vinciho zvedni hlavu k nebesům.
Pohlédni na svého druha vedle sebe. A oba před ní 
poklekněte na červený koberec 
létající ve Tvé fantazii.

Radovan Kolbaba – Stegi
Před Monou Lisou od Vinciho
Popadni nejbližšího metrosexuála
donuť ho natočit se k tobě levým bokem
a položit pravou ruku na levé zápěstí.
Poté se optej, cítí-li se více jako žena, či muž.

František Vondrák – Stegi
Před Monou Lisou od Vinciho
si nasaď šaškovskou čepici
projdi dvakrát kolem ní a nenápadně si pískej.
Když půjdeš po třetí vybafni
a společně se tomu zasmějte

Veronika Vlčková
Pred Monou Lisou od da Vinciho daruj osamelému starému človeku kvetinu. A 
usmej sa. Poriadne.
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Zuzana Abrahámová – Žužla
Před Bouří od Giorgoneho
odejdi; sežeň nůž a vraž
ho do zad svému nejlepšímu 
příteli:
Zachraň ho tak před temnou budoucností.
Pak se vrať k obrazu a 
doufej v lepší zítřky.

Hynek Cígler
Před Monou Lisou
slovutného umělce – zapomeň
nějakého toho Lea.
Zavři oči
vzkřikni
„Co ta ženská takhle čučí?!“

Až postojíš před Bouří
mistra Giorgioneho
svleč pohledem
buclatou hlídačku v koutě.
Pak si oddechni
a stokrát opiš:
„Ještě že nežiju
v renesančním obrazu.“
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Akrostichon
Akrostichon, -cha s <ř> liter. báseň, v níž první nebo poslední písmena veršů tvoří 
slovo nebo větu, poskytující určitou informaci. Nazýváno též parastychon.
Bývá zvykem, že akrostych popisuje to, co je zaneseno do jeho prvních písmen. My se o to 
snažili takjé, sami se svým jménem.

Mám ve vlasech bronz i tuhé květy
Áronů
Rovnou říkám: divné duhovky jak
Kosatce z vody když rostou.
Ale je mi to jedno.

Snad každý to pochopí
Láskou, že žiju
O přátelích nemluvě.
Ve škole hniju, jak ve válce v
Íráku, pak vyběhnu ven.
Kam poběžím? Nevím;
Ortodoxně nejsem nikdy rozhodnutá.
Vrátím se do peřin
Ábel spí hlubším spánkem, nežli já.

* * *

Hladový pes smutně kňučí v koutě
Yá – yá – yá; s tvrdostí ocele
Neví, zda náhodou není osel
Erbovní zvíře ma výstavě tříhlavých  
 kuriozit
Krákorá tak tiše

Centimetr za centimetrem
Ísland a 
Grónská země
Leží blíž a blíž, dálky pomíjivé
Expediční muly to vědí
Rododendron

* * *

Flakónek čiročiré tčernoty
Rozlité v krevním řečišti
Alespoň na chvíli oddálí
T
I
Š
E
Konec přichází

* * *

Jalová slova z novin se sypou
Od rána do noci samé lži slýchám
Sám v davu lidí čekám na zítřek
Elektriku zdraží a naúčtují vzduch
Flákám se v práci zbytečné a hloupé
Stavím si zdi před dnešním světem
Obávám se že žiji zbytečně
Jak postavit se všemu co se valí
Kam kráčím v nefunkčním systému?
Ale co na tom sejde.

* * *

Rachot všude kolem
Aktivní až moc
Divoch s velkým Dé
Oportunistický
Vodnář
A
Někdy i nemehlo
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Krize mě pomalu
Opouští
Labilní múza se nesměle
Blíží
A je
Blíž
Akorát si tím nejsem moc jistý…

* * *

Strach se probouzí, vzduch se
Tetelí
Exploze pocitů se mění v
Genocidu citu
Ovívá mě 
Samota
Aspoň že nebudu mít
Utrum
Reprezentativní
Ukázka
Sračky

* * *

Krásná a nevinná
Ä nebo jen vypočítavá
Tvrdá a nepoddajná
Existujících pravd vedle sebe je víc  
 než jedna
Řešení není
Inspirace nebo zatracení
Nádherná
A nebo nechutná?

Koukej se do mě
Očima, které nejsou slepé
Co vidíš?
Skálu s puklým srdcem, prosím
Injekční stříkačkou mi do žil píchni
Svou lásku

Objímej mě horkýma rukama
Vstup do mých myšlenek
Ách, pak mě možná poznáš,  
 budeš-li mít štěstí.

* * *

Vychádzam vždy ráno
Eště neprebudená
Randiť s vetrom
Otvárat okienka nových dní
Náladám neunikám
Iskry hasím nežne
Klanim sa Múzam
Akvarelovým

Večer zaspávajúc
Lepím si deň pred očami
Čakám na sny
Klíčiace pod viečkami
Opitá láskou k svetu
Vymyšľam potichučky
Áriu na novy deň

* * *

Zavírám oči, pomalu
Usínám
Zamyslím se
A
Najednou je tu
A kdo?

Abych pravdu řekla ani nevím 
Brouzdám myšlenkami a hledám ji
Raději bych usla
Ale nejde to…
Hlavou se vrhám proti zdi
Á
Moc velká překážka
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Občas je tu… někdy ne
Vtom jsem ji uviděla… Ptám se: Where
Áre you go? … Nic … Byla to ONA?

* * *

Mám dvě oči, kterými koukám  
 kolem sebe.
I když jsem občas zaslepený  
 láskou či zlobou
CHtějí spatřit co nejvíc.
Ani uši nezůstávají pozadu,
Líbí se jim, když naslouchají:
Hezkým melodiím, zvukům přírody, 
 milým slůvkům.
Jestli se ráno probudím,
Slibuji, že jí to neřeknu.
Eva je ale taky moc fajn holka
Kéž by bydlela blíž. 

* * *

Bílé vločky sněhu se lesknou na zemi
A já nevím proč.
Rozhodně mě donutí přemýšlet.
Člověk, třeba, proč je vůbec na Zemi?
Ach jo to je těžká otázka.

Divné, proč takhle filozofovat,
Vím já?
O jé jéé.
Říkám vám, radši nepřemýšlet.
A jé, a teď tu sedím před bílým papírem.
Kruciš!
Omlouvám se, ale tato báseň asi za nic  
 stát nebude.
Vražedný úkol.
Ách jó!

* * *

Plovací kruh
Estetické jednoty („prý  
 nevyhnutelnost“)
Tlí v podzimních škarpách a
Ryby jej na Vánoce spolknou jako 
 cínového vojáčka

Kořání umění zasmrádlé
U
Břehů
Ěště odolává.
Nastává večer a všechny
Struny se chystají
K
Ýperitovanému spánku nevědomí.
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Asocianismus
Jako mnoho jiných zprvu psychologických či filozofických směrů se i asocianismus promítl 
do literatury. Kdo by neznal losování slov z klobouku, automatické psaní a jiné. My jsme 
chtěli vyzkoušet techniku, kdy pomocí volných asociací autor „nahází na papír“ řadu slov. 
Z nich může či nemusí některá vyřadit a ze zbytku poskládá příběh.

Helča
Nevím, jestli se zítra probudím. Uvidíme. 
Zatím je večer mlha a lunapark pocitů se 
rozbíhá na plné obrátky, protože jsem 
zase doma. Ta úzká řeka voní a zima taky 
voní. A já mám chuť to všechno prožít a 
uchovat v sobě. Anebo zastavit čas…

Barča
Skáču v lese přes kořeny stromů. Najed-
nou děs!
Cizí muž, celý oděn do černého oblečení, 
na mě promlouvá: „Jaký je tvůj strach?“
Nechápu ho! Radši ale rychle běžím pryč. 
Smůla! Dohonil mě! Představa, že jsou 
toto mé poslední chvíle, má fantazie nyní 
nemá meze, co vše se mi teď může stát, 
zabije mě, zraní anebo nechá na pokoji. 
V kalužích na chodníku se odráží svět-
lo pravdy. Najednou přijde. Muž se mi 
představí a sdělí mi, že je místní psycho-
log a zkoumá reakce lidí při nečekaných 
situacích. 
Mám radost, děsila jsem se totiž, že skon-
čí můj život. Kolem dokola nikdo nebyl a 
– no radši už dost!

Vše jsem mu povyprávěla a pak mě se 
smíchem doprovodil domů.

Maruška
Chrlit ze sebe takovou rychlostí, jakou to 
po nás chtěj‘, to není žádná sranda. Člo-
věk tě hlídá, dívá se na hodiny a ty jen 
čekáš, až řekne stop. Můžeš si třeba říct, 
že na to půjdeš od podlahy, ale na kon-
ci už je člověk stejně většinou naštvaný 
tak, že by nejraději vykřikl jako terorista, 
který unese letadlo ve jménu Alláha, a 
násilně skončí se vším. Ostatně k čemu 
je život, když člověk nemá další slova. 
Je tady ještě jiná možnost. Odreagovat 
se, dát si trávu, kouřit. Nevím, co je lep-
ší, ale vím, že je trochu hloupé lepit za 
sebe bezvýznamná slůvka, jako ve vydě-
račském dopise. Kdybych se tak mohla 
vrátit zpátky do školky, tam bylo všechno 
jednodušší. Napadala by mě pouze slova 
jako koník, sluníčko, princezna, nic tak 
šíleného, jako filipika. 
Tehdy jsem ještě nebyla blázen.
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Mamut
Čekání na smrt. Věčný strach, kdy 
dopadne kosa neoblomného žence. 
Obloha ztmavlá mraky jen dokreslu-
je celou absurdní skutečnost. Provazce 
deště smáčely zem a hnědé bahno je 
všude, boty se mi ani nechcou odlepit 
od rozbředlé kaše půdy krve a prvního 
spadaného listí. Zima, příšerná všepro-
stupující zima. Přál bych si hrnek kávy na 
zahřátí.  Hořké a černé, jako sám život. 
Ale to je v tomhle Bohem zapomenu-
té pustině trochu bláhové přání. Mě už 
čeká jen kára s mrtvolami. Není tu ani 
vidina posledního jídla, jako mají vrazi 
pod šibenicí. Zbývá se jen dívat a čekat, 
není naděje přežít. Už jen strnulost, když 
sleduji na kost rozškublou ránu. Posled-
ní právo, které mi ještě zbylo, je právo 
zemřít. Dostal jsem od života stopku. A 
touha žít je stále se mnou. Marná touha.

Kačka
Čas plynul někde mimo mě. Dnešek ani 
zítřek neexistoval, protože láska se utopi-
la. Závidím jim. Tolik jim přeji jejich štěs-
tí, ale černá lepkavá závisr se do mě vpíjí. 
a stýská se mi. Po lidech, po dotecích, 
po zvuku. Dřív jsem se snažila zahnat 
stesk hudbou. Ale ve čtyřech prázdných 
stěnách prázdného pokoje se jen odkryla 
úzkost. Strašná, holá a bezedná. Dusila 
mě a ohlušovala. Nedokázala jsem vní-
mat. Z mdlob jsem se většinou probu-
dila až druhý den, když jsem se konečně 
odhodlala něco s tím udělat. Bylo mi, 
jako bych vystoupila z mlhy. Poslední 
z těch bílých pilulek jsem spolkla před 
šestnácti dny. Teď jsem čistá.

Veve
Ách, áno, ona… to je samá kvetinka, 
samá mašľa, každodenná dráma, keď si 
zo zaplnených poličiek vyberá to správně 
oblečenie. Ráno zvoní budík, za oknami 
slnko a po oblohe plavajúce nadýchané 
oblaky. A ona trávi čas v kúpelni, žehlí 
si vlasy, vyberá farebne sladené gumičky. 
To je ona. To je jen umenie.

Méďa
Lesem vedla jen úzká pěšinka, kte-
rou jsme se už několik hodin prodírali. 
Okolní stromy nám svými hustými vět-
vemi pročesávaly vlasy a tu tam v nich 
zanechaly na památku jehličku či lístek. 
Naše výprava nepochybně rušila vever-
ky a ptáčky nad našimi hlavami, užívající 
si zaslouženého odpočinku pod temnou 
oblohou, na které nebylo vidět ani slun-
ce, ani měsíc. Do našich nosů nám najed-
nou vnikla vůně kytiček. Blížili jsme se k 
louce. To bylo radosti, leč louka byla spíš 
loučka a za ní se rozkládalo široké roz-
močené pole. S blátem až za ušima jsme 
se probrodili k silnici, kde nám kupodivu 
zastavilo hned první auto. Hodný šofér 
nás dovezl až k domu.

Rozum
Venuše se lenivě obrátila na posteli. Kou-
kal jsem, jak její dlouhé vlasy púutují po 
polštáři, podobny řasám při odlivu. Vstal 
jsem a otevřel jsem okno. Noční vzduch 
vstoupil do pokoje v podobe chladného 
vánku. Vzpomínal jsem na chvíle plné 
vášně, které jsem s ní ještě před chvílí 



– �2 –

Texty III Literární projekt Kalliopé
prožíval. Na ta nespočetná vyvrcholení, 
jež naplnila křikem celou vesnici. Ještě 
před několika hodinami jsem byl mimo 
ni, cizinec, a chvíli na to jsem již ochutnal 
její vůně. Byl jsem její král. A ona mou 
paní. Chvíle něhy, střídány okamžiky 
výprasku. Chvíle spalující touhy střídané 
okamžiky mrazivé vášně. Byla to loterie. 
Byl to sex. Byl jsem lvem salónu i posled-
ní markitánkou v legionářském ležení. 
Byl jsem, a chtěl jsem být!

Stegi
Jedeme ven. Oba dva. Rychle vypadnout 
z města a být sami. Train pořád nikde a 
my tu stojíme, jako kdyby jsme k sobě 
ani nepatřili. Já k ní. Ona ke mně. Doma 
chceme neustále jen brát. Nikdy dávat. 
Tak snad venku se budeme milovat. 
Žena vedle mě se na chvíli podívala mým 
směrem. Lehce mrholí, kapky narovná-
vají vlasy a roztírají make-up. Její krása 
je stejně omamující a nebezpečná, jako 
když jsem ji viděl poprvé. Jsme dvojice? 
Nebo jen jedinci, které nuda žene vstříc 
smrti a nicotě?
Čas nehraje roli. Tlukot srdce je jen řev 
bolesti a slova o lásce posměšný chichot.

Hyňas
Kruhy stínů se plíží krajinou. Soumrak 
padá na pole černé, rozryté, jak moře 
trýzněné hromy a blesky. Nový záblesk 
odhalí klopýtající postavu, jen aby ji 
skryla další záplava deště. Bouře si vybírá 
svoji daň. Muž – snad chlapec – se ztratil 
v hlubokých hvozdech bez konce. Malé 
pole bylo jeho nadějí. Mělo znamenat 
vesnici, vísku, či alespoň osamocenou 
usedlost. Tento malý lán je ale výsmě-
chem vší logice. Stavení v nedohlednu 
a jen sovy zde houkají. Chlapec klopýtá 
dál. Vlhko vzlíná ze země, stejně jako 
strach, který se rozlézá jeho tělem a svírá 
a utlačuje srdce v hrudi. Buší mu o život. 
Hoch padá přes kořeny a přelézá padlé 
kmeny; bloudí dál. Nepřestane volat do 
tmy a chodit v kruzích, snad nikdy, ztra-
cený a osamocený v černotě, ztracenější, 
než hvězdy v mracích bez měsíce, bez 
svého pastýře. Děs chlapce ubíjí a trýzní, 
jak by železná panna a myriády jehel pro-
klály jeho tělo. Zakopne. Padá. Padá níž a 
níž, na spadané listí, padá ještě hlouběji, 
kde červové mají svá království. Kdo ví, 
kam ve svém strachu může dopadnout?
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Clustering
Clustering je metoda brainstormingu. Používá se tak, že doprostřed plátna vepíšte jedno, 
počáteční slovo. Pak píšete volné asociace za sebou, v pletencích a rozdělujících se větvích. 
Tato slova může navrhnout kdokoliv z celé skupiny a jsou vždy ihned zapsán. 
Nicméně pomoci clusterování je možné pokusit se získat i inspiraci při tvůrčím psaní. Slova 
se dají hledat ve skupince, ale i osamoceně vprostřed noci nad bílým papírem…
Naším výchozím slovem bylo slovo TABU.

Kačka
Vyběhla po schodech a rychle za sebou 
zabouchla dveře. Zhroutila se do pol-
strovaného křesla tak těžce, jak jen její 
malé tělo dokázalo. Sundávala si se smr-
káním baletní špičky. Prsty a nárty měla 
rozedrané do krve od zběsilého běhu 
domem.
Ještě teď prudce oddychovala a mrkala 
bledými řasami. Už zase, už zase. Tváře 
jí hořely, cítila, jak se jí do nich valí krev, 
vzrušením se zalykala a drobounké nehty 
zarývala do opěradla.
Chodidla postavila na ledovou dlažbu 
haly a nechala si chladit rány. Krvavé 
otisky jejích prstou na podlaze ji právě 
vůbec nezajímaly. Třásla se. Už zase to 
viděla, byla to tedy skutečnost, ne sen, 
jak jí namlouval minule, kdy to všech-
no popřela. Stoupla jí horčka a v ústech 
vyschlo. Vzala velký zvonek a přivolala 
služebnou. Hned ve dveřích ji poprosila 
o sklenici vody. Pak si od šokované ženy 
nechala ovázat odřené nohy, odnést se do 
postele a na hlavu si nechala dát studený 
obklad. Díky Bohu, svět má stále ještě 
svá pravidla. Zážitek ji natolik vyčerpal a 
chlad na čele natolik uklidnil, že usnula.

Vzbudilo ji po několika hodinách zaklep-
nání na dveře. Do pokoje vstoupil otčím. 
Prudce se posadila na posteli a stáhlo se 
jí hrdlo. Nebyla připravená setkat se s 
ním tváří v tvář tak brzy. On byl očivid-
ně jiného názoru. Dávno už neměl ten 
výraz vzrušení, ty ohně v očích a roztě-
kané ruce, jako když ho zahlédla napo-
sledy přivřenými dveřmi salónku.
Znovu se jí vybavila ta scéna, kdy ho 
spatřila vášnivě líbat rty jiné, než matčiny, 
rukama bloudícíma po mladém těle. 
„Cos viděla?“ zeptal se s kamennou tváří, 
snad trochu s obavou. 
„Tebe,“ pípla.
„A koho ještě?“ Nedal se odbýt muž 
a nervózně si rovnal klopy loveckého 
saka. 
„Nikoho,“ šeptla znova sotva slyšitelně.
„Dobrá,“ s ulehčením si oddychl, „pak se 
tedy nic nestalo. Dobrou noc a klidně na 
to zapomeň.“
Vstal, pohladil ji po bledé tváři a do 
vlasů vtiskl polibek. Pak odešel a zavřel 
za sebou dveře, snad aby nevěděl, že se 
malá dušička na posteli chvěje. Chvěje a 
má tajemství. Týká se jí, jejího otčíma a 
jejího bratra.
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Čiki
Klap. Klap. Klap. Vrzání dřevěné podla-
hy. Neklidné kroky. Ten ničem, ten syčák! 
Bratr! Bratr? Kroky zvolnily. Vrzzz, vrz-
zz.
Starý dům – připomínka mnoha beze-
jmenných portrétů na stěnách. Zbožňo-
vaných a degenberovaných, korunovaní 
hlupáci.
Důkazem toho bylo i vrzání podlahy 
v celém přízemí. Vystavět dům na okraji 
podmáčeného panského lesa! Chybějící 
sklepení na víno, na spousty zbytečností 
přijímaných k narozeninám. Vrzz, vrzz.
Tok myšlenek. Krev není voda – staré 
heslo v němčině nad krbem.
Ale jak mohl. Jak jí to mohl udělat? Mojí 
holčičce.
A jakoby znovu slyšel vířený vzduch 
v podkrovním pokoji. Jakoby znovu sly-
šel skřípění napínaného trámu a šustění 
noční košilky v temném prostoru.
Rukou se natáhl po pistoli nad krbovou 
římsou. Teplo na pokožce. Prsty se chvě-
jí. Slzy studu. Opět ruku stáhl.
Zlost. Kroky zaznějí ráznějí. Stružky 
na tvářích nevysychají ani na okamžik., 
Nebyl mstitel. Žádný Roland, žádný 
Vilém. Vrz, vrzz. Osm rezavých hřebíků 
na stole. V domě není ani živáčka. Vrzz, 
vrzz. Pouto krve. Zoufalství. Proč to 
udělal? Próóóč! Kroky napříč místností. 
Krok – vrzz, kork – vrzz, krok – vrzz, 
ticho– ticho, kork – vrzz, kork – vrzz.

Stegi
Petr stál před dveřmi, pomalu zavřel oči a 
začal zhluboka dýchat. Chodba paneláku 
byla studená a tichá. Většina domácích 
odešla do práce nebo do školky. Posled-
ní hluboký nádech a ruka se přiblíží ke 
zvonku. Než o něj ale zavadil jedním prs-
tem, ucukl zpět. 
„Tohle nedokážu,“ pomyslel si s bezna-
dějí v mysli. 
Nechtěl dál brát peníze od maminky. 
Sama si odpírala, co mohla, a on přitom 
finančně ani trochu nestrádá. Právě nao-
pak. 
„Peťo nestyď se,“ slyšel její slova, „já 
vím, že to v té Praze nemáš lehký. Jo, 
student tvrdej chleba má. A po brigádách 
toho moc nevyděláš.“ Studium mu šlo na 
výbornou. Včera na zkoušce dostal áčko, 
a ani se moc nezapotil. Bydlel v bytě 3+1 
se svojí chytrou a krásnou, jen trochu 
felkomyšlenkářskou přítelkyní. Tohle 
všechno měl a přitom si pokaždé, když 
navštívil rodinu, strkal do kapec pomač-
kané bankovky. 
Jak jí ale říct, že má peněz dost a přitom 
neprozradit, co dělá. Nikdy nebyl dobrý 
v hledání výmluv a matce stejně nelhal. 
Dokonce ani jako malý kluk. Nezvlád-
ne se neprozradit. Když odmítne pení-
ze, bude tak starostlivá, tak zranitelná, 
tak…
Znovu zavřel oči. Aniž by jen trochu 
chtěl, pod víčky se mu promítaly obrazy 
z poslední práce. Luxusní obývací pokoj 
s mahagonovým nábytkem, ostrá svět-
la mířící přímo na něj, chápající režisér, 
který v němčině udává pokyny, i obě 
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partnerky vyjukané z prvního natáčení 
kvalitního porna. Mimoděk se pousmál. 
Vždyť svoji práci snad má i rád. Lepší, 
než se nechat odírat někde v superkmar-
ketu. Úsměv mu zhořknul, hned jak ote-
vřel oči. Prosté dveře bytu na něj čekaly, 
až vstoupí. 
Aspoň že táta a sestřička nejsou doma. 
Ale jak se má přiznat. Lepší je se obrá-
tit na patě a utéct. Vlastní zbabělost ho 
mrazila jako dotek smrti. Odpor k sobě 
samému mu dal dost síly a on náhle věděl, 
co udělá. Jedinou správnou věc.
Všechno řekne. Maminka bude nejdřív 
vyděšeně mlčet, potom bude odporovat, 
že to nemůže být pravda a nakonec se 
rozpláče. On ji obejme, slzy si najdou 
cestu i z jeho očí a bude se omlouvat 
a nakonec se obviňovat a slíbí, že toho 
nechá. Skončí s tím. Bude šťastný. Ales-
poň se nebude stydět sám před sebou.
Už opravdu naposledy se zhluboka nade-
chl a jeho prostředníček lehce, ale jistě 
zmáčkl zvonek.

Barča
Přišla do cizí vesnice, a vůbec netušila, jak 
se zde má chovat. Její jméno bylo Hanka. 
Přijela z hlučného města do krásné, tiché 
krajiny. Nevěděla ani o čem mluvit a 
očem naopak ne, jak se chovat, jaká gesta 
zde používat, vůbec nic. Radši si smut-
nýma očima a sklopenou hlavou sedla na 
zelenou trávu s rozkvetlými květinami. 
Za chvíli si pro ni přišli místní, a ona ani 
nevěděla, co jim má řící, tak začala mlčet. 
Prvně den, dva, pak týden, měsíc, až se 
stala doslova němou. Její mlčenlivost ji 

začala izolovat od ostatních lidí. Vyhába-
la se jim. Postupem času ale začala rozu-
mět hlasům přírody, vůni kvítí, šplouchá-
ní vody v rybníce, u kterého se nejčastěji 
zdržovala. Byl čistý, průzračný, ráda si 
povídala s jednotlivými kapkami ukrytý-
mi v této nádheře. Po pár letech rozumě-
la všem zvířátkům v lese a dokonce i ve 
vzduchu a na louce… zkrátka se naučila 
řeči přírody. Ale nic není zadarmo, díky 
tomu musela zapomenout na řeč lidí.
Jednoznačně si žila ve svém světě, sice se 
trochu lišícím od normálu, ale byla spo-
kojená. Tímto životem přežívala dlouho, 
umřela až jako stará žena, ale s úsměvem 
na rtech a klidem v duši.

Hyňas
Oslavy
Výročí vyhraných bitev. Salvy z děl a prů-
vody s mávátky; armády vykračují ulicemi 
v přehlídkové uniformě. Na piedestalu 
sedí věkovitá oběť slávy, generál schova-
ný za svými prýmky. Stát jásá a slaví, lidé 
jsou dnes bez práce. Svátek národa.

* * *
Den chýlí ke konci. Památka mrtvých je 
uctěna, sláva vítězů připomenuta. Všich-
ni jsou šťastni. Jen zmatená holubice, 
vypuštěná z malé klece, jejího celého 
světa, poletuje čirým prázdnem hrůzy. 
Brázdí ulice, mává křídly nad prázdnými 
bulváry a pohozenými prapory, odpadky. 
Nevidí, nevnímá.
Nevšimne si ani matně nasvícených 
stínů za záclonami cukrářského bytu. 
Nevidí dopadající rány, nevidí krev, stud, 
strach. Kdyby byla člověkem, hlavou by 
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jí běžely zbrklé myšlenky jak splašení 
koňové: „Znásilnění – ponížení – bolest 
– oběť…“ Není však člověk a nevnímá 
nic z toho. Letí dál.
My nejsme holubicí – a mluvíme o jejím 
utrpení?

Veve
Čoraz častějšie sa zamýšľam nad svojím 
životom. Nad motívmi cieľmi, smerova-
ním… Čo vlastne chcem? Kam kráčam? 
A prečo?
Martin sa práve rozišiel s priateľkou. Mali 
pekný vzťah. Spoloční priatelia, akcie… 
Pekne jim to spolu slušalo, veselý spolo-
čonský pár. A k tomu skvelý… no, doma 
im bolo tiež dobre. Tak čo jej to len moh-
lo chytnúť za nos? Vraj sa s ňou málo 
rozpráva… ženy, tie si vymyslia hocičo. 
Nechápem to Funkčný vzťah plný lásky 
a porozumenia, duševná pohoda… kam 
sa to stratilo? Prečo mám stále ten palči-
vý pocit, že mi niečo chýba? Bytostne?
Martin študuje psychológiu. Inklinuje 
k tej humanistickej. Pocit, že človek v 
živote jednoducho uskutočňuje to, po 
čom sám túži, a viera v tvorivý potenciál 
v každom z nás ho ukludňovala. Niekde 
v zadnej časti mozgu skladoval nepotreb-
nú informáciu o akejsi psychoanalýze. 
Šarlatán Freud a jeho neuróza, libido… 
sex, samý sex. Ale o tom to prece vôbec 
nie je!
Svoj život riadim vedome. Pudy tu nehra-
jú žiadnu rolu. Ako by to mohlo byť 
inak? Martinova priateľka odišla. Zbalila 
si kufre už pred pár týždňami, zabuch-
la za sebou dvere a odvtedy ju nevidel. 

Prvých pár dní… bol vlastne v pohode. 
Životné cieľesa nezmnenili, viera v tvo-
rivý potenciál nezmizla. A potom… tie 
zlváštne pocity. Neustale s ním. Nekľud, 
búcitanie srdca, živočisný strach. Co sa 
deje?
Psychoanalýza je predsa prežitok, učili 
sme sa to v škole. Podvedomie, pudy… 
vedlajší produkt. Svoj žibot stláe riadim 
hlavou!

Maruška
Davin se právě vrátil ze svého starého 
života jen nerad. V Ativnii měl vše: zába-
vu, přátele i lásku. Teď se musel vrátit 
zpět na svůj právoplatný trůn, a po smrti 
svého odce tak převzít vládu nad Kysinií. 
Bylo mu naprosto jasné, že čas bezsta-
rostného mládí končí, a že teď ho čeká 
hlavně hodně zodpovědnosti a hloupého 
rozhodovování, ale netušil, že se vrátí do 
země, kde se kněží stali arogantními a 
namyšlenými tupci. Čekalo ho ještě hod-
ně práce a nepříjemností…
„Tak tedy, můj pane, je nutné postavit 
nový svatostánek a zajistit, aby se do 
něj všichni dostavili v hodinu motliteb. 
Neučiní-li tak, měli bychom je potrestat. 
Můj pane.“ Asi čtyřicetiletý muž jen na 
okamžik sklonil hlavu před plavovlasým 
mladíkem sedícím na trůnu. Davinovi 
působila všechna setkání s vrchním kně-
zem potíže. Ten muž vypadal jako oby-
čejný obchodník, ale jeho oči prozrazo-
valy stdce tvrdé jako kámen, a stejně tak i 
neoblomné. Davin neměl nejmenší chuť 
se s ním nadále zdržovat, stále musel 
myslet jen na dopis, který by měl dostat 
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od Linthala, svého milovaného. Konečně, 
konečně viděl ve dveřích rudý šat značící 
posla, a tak Tumenovi vše odsouhlasil a 
poslal ho pryč. Když mu posel podával 
toužebně očekávanou zprávu, ruce se 
mu nedočkavostí téměř třásly. Netrpělivě 
jej otevřel a začetl se do krásných, úhled-
ných písmen svého Linthala. Věděl, že se 
teď nemohou vidět, a věděl, že to ještě 
nějakou chvíli potrvá, přesto žil jen pro 
ten okamžik, kdy se znovu, možná až za 
rok, setkají.

* * *
Další dopis, další krásná slova. Je to přes-
ně sedm měsíců, co se s Linthalem viděli 
naposledy, je to přesně 212 dní, kdy se 
od něj oddálilo jeho slunce. Čím více 
času ubíhá, tím delší se zdají dny a tím 
víc je Davinovi jasné, že se jejich setkání 
oddálí. Není zde jiná možnost, jaky by se 
vymanil z dosahu Tumerovy moci. Vrch-
ní kněz je schopen hlídat jej na každém 
kroku. Teď, když už ví, teď teprve pro-
hlédl. Teď si teprve všimlk šibenic u ces-
ty, obtěžkaných hnijícími těly, teď teprve 
vidí špínu a intriky dvora a kněžích, teď 
se teprve cítí v kleci. Co může přijít hor-
šího? Něco určitě, protože Tumen svým 
konáním sleduje nějaký cíl, ale určitě to 
nebude mír nebo svoboda.
…pokračování příště…

Žužla
„Mámo, mámo! Dělej, už to začíná!“
„Franto, už jednou jsem ti říkala, že dnes-
ka musím uvařit na zítra a ještě k  tomu je 
tu zase kopa prádla na žehlení.“

„Kašli na žehlení, tesilky se stejně nežehlí. 
a na tý tvý dederonce taky není co nažeh-
lovat… a dělej, už přichází… dneska tam 
prý bude nějakej extrémní úchyl.“
„No jo, vždyť já už jdu,“ rozhodla se 
rezignovaně Maruš a dopadla do křesla 
vedle Franty.
A opravdu. Přicházel. Byl extrémní 
a byl úchyl… Alespoň v jejich očích. 
Když začala zpověď, Franta s Maruš ani 
nedutali a hltali každé slovíčko z kabin-
ky…
„To je debil!“ zařval Franta smíchy a 
plácal se přitom do kolen. „Jak někdo 
může být teplouš… To je debil! Já mít 
takovýho doma, tak ho seřežu a on už si 
rozmyslí, jestli bude mít rád kluky nebo 
holky. Ten by viděl. Ještěže ten náš kluk 
je normální.“
„Prosím tě, Pavel,“ přidala se do smíchu 
i Maruš. „Vždyť ten měl holku už ve 
školce!
Pomalé kroky doprovázené vzlykotem 
se šouraly zpoza dveří k Pavlovu pokoji. 
Na jeho prahu skanula první slza. Jasně, 
muži nepláčou. Ale je vůbec muž?

Méďa
„Tak co bude? Poslechni, tvoji kamarádi 
nám už všechno řekli, přece nechceš, aby 
to bylo všechno jen na tebe.“ … mlčení. 
Rána, druhá, ticho. Cvaknutí telefonního 
sluchátka: „Odneste ho.“
Prudké bílé světlko, bolest hlavy, lékař: 
„To tě teda zřídili, zítra jdeš zase a to už 
jim musíš všechno říct.“ „Ne!“ … Upře-
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ný pohled, tma, cvaknutí dveří – spá-
nek…
Prudké bílé světlo, hluk; dlouhá chodba, 
studená kancelář: „Zítra tě budou sou-
dit, řekni nám všechno, když nic neřek-
neš, nemůžem ti nijak pomoct, přece jsi 
to všechno neudělal sám. Řekni nám co 
víš a nic se ti nestane.“ Ticho… chodba, 
malá vlhká cela bez okna; tma, spánek.
Hluk, světlo: „Převleč se, za pět minut 
jdeme.“ Chodba… modravé nebe, zpěv 
ptáků, slunce, vůně čertsvého vzduchu… 

rezavé auto, pražské ulice za zamřížova-
ným okýnkem, lidé, auta, stromy, domy… 
velká budova s mramorovým schodištěm. 
Chodba, schody, chodba, … sál …
Jediný cíl, jediný soudce, desítky svěd-
ků, stovky diváků, tisíce popsaných listů 
papíru, stovky lží, jediný rozsudek. 
Rezavé auto, domy, stromy; … dům, 
chodba, špinavý dvorek, dřevěná šibe-
nice, konopná oprátka… Nebe, ptáci… 
Tma.
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Ichichvorové
Receptářem a Obrazy jsme s Ladislavem Novákem neskončili. Na výstavě v třebíčské 
synagoze jsme shlédli i jeho obrazy Ichichvorů. Uznávaný umělec dovedl k dokonalos-
ti techniku kresby jedním tahem. Pod hrotem jeho tužky či pera vznikaly podivuhodné, 
kudrlinkaté kresby humanoidního tvaru, které nazval Ichichvory po vzoru bájných občanů 
trpasličí říše.
I zde jsme se Ladislava Nováka pokusili napodobit. Vznikly zajímavé obrazy, doplněné 
textem a životopisem těchto mýtických tvorů.



– �0 –

Texty III Literární projekt Kalliopé

Nebojte se, nejsem zlý. 
Mám sice drápy, ale 
neškrábou. Ani mé zuby 
nejsou zuby dravčí. Rád 
si s vámi popovídám 
a za sušenku povozím 
děti na zádech. Nejsem 
sice závodní kůň, ale ze 
mě, ze mě beupadnou.
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Jsem parodií sebe sama. Zbyt-
nělá představa lidí pachtících 
se pro svoji vlastní pomíjivou 
hmotu. Tu, která jim život 
neosvítí, ani ho neučiní sne-
sitelnějším. Stejně jako jejich 
ideje mám konkrétní podobu 
a přitom jsem znetvořený na 
tolika místech, že je pro mě 
oslovení „stvůro“ milým, libo-
zvučným a laskavým pohlaze-
ním. Jsem dokonalý ve své 
nedokonalsti a tupými, primi-
tivními argumenty strhávám 
davy na svoji stranu. Nejsem 
vybíravý. Někdy jen vyzobu 
černé ovce, někdy nakladu 
kukavčí vajíčka. Těm  všem 
pak ochotně a s neutuchající 
pílí sloužím. Ve dne, v noci, 
doma, venku, nahoře i dole 
je vedu do záhuby. A když 
se mají odhodlat k poslední-
mu kroku na okraji propasti, 
ochotně je postrčím.
Tak takový jsem já.
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Ostatní živočichové se jej 
velice bojí, postavou i zbar-
vením prý, podle nich, při-
pomíná oheň. Povahy je ale 
milé. Ovšem rozzlobit ho 
bych vám nedoporučovala, 
umí si také pěkně zazuřit, a 
to se pak protrhnou mrač-
na, déšť se začne velikou 
silou vrhat na vaši hla-
vu – na kterou se již brzy 
domluví bratrstvo blesků, 
že vám ji spálí na popel. 
Tuto schopnost zdědil po 
matce, která svou zlostí 
zabila svého dobráckého 
manžela pouhým pohle-
dem svých černých očí. 

Nyní jednonožec žije sám 
a děsí se všech ostatních 
živočichů. A proč je vůbec 
„jednonožcem“? To proto, 
že všude chodí sám a pou-
ze po jedné noze. 
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Som roztancovaná myšlien-
ka s farebnou sukničkou, 
korunkou z lupeňov kvetov 
a veľkým frňákom. Plávam do 
hláv zúfalcov s pokazenými pe-
rami, farbičkami a s pokazeným 
výrobnym pásom, ktorý namies-
to originálnych perál, každej uni-
kátnej, plodí sériové kusy. V tak-
to postihnutej hlave tancujem, 
vyhadzujem moje dlhe 
ručičky a nožičky a vírím 
kúsky duše dovtedy, kým 
sa nezrodí perla. Perlu 
zamžurkám mojím modrým 
očkom, na pamiatku v hlave 
zanecham jeden radostny 
lupienok a odplávam ďalej, 
bojovať roztancovanosť so 
sériovými kusmi.
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Projekt kallioPé
Projekt Kalliopé vznikl za podpory Nadace rozvoje občanské 
společnosti NROS s cílem podporovat rozvoj a sebeprezentaci 
mladých, začínajících autorů. Nicméně počátky této myšlenky 
jsou mnohem starší. 
Z původně fantaskního nápadu několika kamarádů vzni-
kl první Almanach, s podtitulkem Věčnost. 
Myšlenka se uchytila a v létě roku 2007 získala 
jméno Kalliopé, podle starořecké múzy epické-
ho básnířství.
Hlavním cílem projektu je všestranná podpora začínajících 
autorů. K tomu slouží tři hlavní prostředky: almanachy, literár-
ní víkendy a internetový časopis SEM-SEM.

almanachy
Jsou základem celého projektu. Umožňují mladým lidem pre-
zentaci  jejich děl mimo anonymní a přehlcené prostředí inter-
netu, a tak dávají jejich tvorbě smysl. 

liTerární víkenDy
Čas od času tým Kalliopé uspořádá Literární víkend, několik 
dní workshopů, seminářů a přednášek na téma tvůrčí psaní. 
Klasické žánry prózy i poezie jsou střídány moderními techni-
kami a tématy, inspirovanými všemi oblastmi současného umění, 
které mají spojitost s psaným slovem.

sem-sem
Internetový časopis SEM-SEM tvoří informační zázemí projektu. Jeho cílem je stát se 
živým magazínem s náplní nejen uměleckou, ale i reportážní a komentářovou.

konTakT projekTu
Více informací a objednávky 

z edice Kalliopé:
www.sem-sem.cz 

kalliope@sem-sem.cz
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Almanach Věčnost
Historicky první almanach naší skupiny. Téma Věčnost 
upozorňuje na věčný odkaz velikánů české i světové lite-
ratury. Ač název publikace zní přespříliš vznešeně, obsah 
není jen snůžkou nápodob dnes již mrtvých autorů, ale 
živým a aktuálním textem, který osloví nejednoho součas-
ného čtenáře. Výběr děl je velký: do almanachu Věčnost 
přspělo rovných deset autorů šestnácti básněmi, povídkami 
a dokonce i jedním komiksem a jedním kaligramem.
Vyprodáno, dostupné v pdf

V edici Kalliopé dosud Vyšlo:

Almanach Zeď
Druhý a profesionálnější ročník, co se týče děl i provedení. 
Tématem byla jednoduše „zeď“. Ve Zdi se objevuje próza 
i poezie zhruba stejnou měrou, texty jsou hravé a u někte-
rých z nich by člověk váhal, zda je skutečně psal amatérský 
spisovatel či profesionál. Tentokrát je větší i rozsah: na 62 
stranách naleznete texty čtrnácti autorů a dvacet děl.

Vyprodáno, dostupné v pdf

Almanach Na věky věků
Tento almanach je skutečně výjimečný. Poprvé nebyl vyrá-
běn svépomocí, ale tisk a vazba byla svěřena profesionální 
tiskárně. Výsledkem je 112stránková publikace, kterou je 
možné nalézt na pultech knihkupectví po celé republi-
ce. Všechna díla mají společný název 
– začíná vždy slovem Věk, nebo Věky. 
Titulní stranu kreslil opět Pavel Čech.
Cena: 40 Kč (v knihkupectví 60 Kč)

Texty – 1. ročník
Sbírky Texty vznikla i po prvním ročníku Literárního víkendu a 
texty v jeho rámci vytvořené jsou k dispozici na 24 stranách.
Cena: 20 Kč + 15 Kč CD (+10 Kč barevná obálka)



sBírka z liTerárních víkenDů 
20.-22. února 2007 

9.-11. listopadu 2007

TexTy ii & iii
autoři kreseb a textů: účastníci víkendů 
digitalizace: Čmelda, Hynek, Maruška 

fotografie na titulní straně: Veve 
grafická úprava a DTP: Hynek
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cena: 35 Kč (45 Kč s barevnou obálkou);  
účastníci víkendů zdarma
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Literární víkend

Iónský koráb kolébá se na
Trochejském rytmu
Encyklopedická moudrost klopýtá
Raněna Múzou volá
Ách
Roní slzy sloní
Nalévá jimi pohár
Ídeálů odvěkých

Vojevůdců antických chorál zbraní a
Ílliadský sen
Krájí den
Erby kloní se své bohyni
Následovníci obětují
Dary mocné – Kalliopé

Já hLedám Lásku v kraJi

kde poslední list zmírá
a stromy hravé tají

co suchá kůra skrývá

I mudrci, co znají
jak otázka jen sžírá

neví co je v čaji,
neví, že je v něm víra

Bonus


