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„Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, 
naše touho ještě neumírej, sil máme dost...“ 
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Slovo úvodem 
 

Když jsem na podzim roku 2004 zveřejnil výzvu ohledně 
budoucího almanachu, vrhal jsem se trochu do neznámých vod. 
Podnítila mě k tomu literární invence mých kamarádů. Líbila se 
mi jejich tvorba a tak mi přišlo trochu škoda, že mnoho mladých 
talentovaných autorů zůstává nepovšimnuta hlavně proto, že 
neexistuje reprezentativní publikace, ve které by mohli své 
kvality projevit. Vzpomněl jsem si na dobu obrozenců, kteří ve 
snaze spasit Český jazyk,vydávali soubory současné prózy a 
poezie, zvané almanachy. A ačkoli nelnu k době Josefa 
Dobrovského, tahle myšlenka se mi zalíbila. Nápad byl tedy 
v hlavě.  Už jen vymyslet dostatečně volné téma a mohl jsem 
pustit zprávu do éteru. Nebudu vás zdržovat líčením, jakými 
cestami se ubíraly mé úvahy, jisto je, že nakonec jsem se 
rozhodl, že jediným kritériem bude (krom věku do 26 let) 
povinnost, která ukládá, aby bylo možné dílo věnovat některému 
význačnému spisovateli. První (značně optimistický) termín 
odevzdání všech prací byl stanoven na konec listopadu 2004. 
Kdy Věčnost vychází vidíte nejlépe sami. Tato prodleva na 
druhou stranu zajistila poměrnou hojnost autorů, kvalitní 
ilustrace a vazbu, což – musíte uznat – za to stojí. Zajímavý jev, 
který lze vypozorovat už v obsahu, je, že pouze dva pisatelé 
věnovali svůj text někomu z české literární historie. O lecčems 
to svědčí. 

Dál už vás nebudu zdržovat od čtení. Buďte spravedlivými 
soudci a třebas vás náš almanach i podnítí k vlastní tvůrčí 
invenci. Možná není tento projekt poslední. 

 

 

V Brně 10. 12. Petr Kuběnský 
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Francois Villon  
(asi 1431 – 1463) 

První z takzvaných „Prokletých básníků“. Ačkoli 
studoval na pařížské univerzitě, okolnosti jej svedly 
na scestí a stal se z něho rváč, zloděj, tulák i 
kumpán dobrodruhů z pařížského podsvětí a jen 
díky vlivným přátelům se několikrát nedostal na 
šibenici. Je autorem dvou pozoruhodných 
básnických sbírek. Ve Velké závěti se zamýšlí nad svým pohnutým 
osudem a hříšné jednání omlouvá chudobou a vrtavým osudem. 
V Malé závěti pak zpracovává převážně ironické a satirické témata. 
Z jeho básní je patrný duševní svár dobra se zlem, náboženské 
vroucnosti s cynismem, vtipu s vážností a pocitem marnosti světa 
s touhou po lásce. Villonova smrt je obestřena tajemstvím. Jedné 
zimní noci se vytratil z Paříže, aby unikl spravedlnosti a už se nikdy 
nevrátil. 

 
Ach, smilujte se, smilujte se přec,  
vy aspoň, přátelé, jimž byl jsem druh!  
Zde v díře ležím, bídný zajatec,  
sem vržen Fortunou - tak velel Bůh,  
kde hloh ni palma nekvete, jen puch.  
Galáni, holky, růže na líci,  
kejklíři po provaze křepčící,  
běžci, že sotva šíp vás překoná,  
pijáci chrabří, sudy dunící,  
chudáka necháte tu Villona? 
 
Vy šašci, z nichž je každý umělec  
a rozradostní lidem zrak i sluch!  
Však jeho posadili v ztuchlou klec,  
kam nezaproudí světlo ani vzduch.  
Ty hráči tam, ty šejdíři, jsi hluch?  
Vy písničkáři, rondeau pějící,  
kujóni, pořád něco kující,  
chcete mu šodó dát, až dokoná?  
Jde to s ním s kopce a vy, hýřící,  
chudáka necháte tu Villona? 
 
Přijďte si lehnout na ten kavalec,  
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vy kavalíři, jejichž smělý duch  
ni krále nedbá, leda nakonec  
že Bohu splatí desátek a dluh.  
Zde úpí v brlohu, jenž plísní ztuch,  
on, jemuž vzali stůl i židlici,  
on, dnem i nocí hubu sušící;  
katarem střev se na smrt rozstoná  
to z kůrek ne snad samou ústřicí;  
chudáka necháte tu Villona? 
 
Vy, které volám, starci, mladíci,  
na pana krále jděte s peticí  
a vylovte mě jménem zákona!  
Tak pojďte, honem, bando kvičící!  
Jak jeden pískne, běží, vepříci.  
Chudáka necháte tu Villona? 

(Navzdory básník zpívá) 

O Villonovi 
Jednou za tisíce let 
vlasatice na nebi jasně zazáří, 
nese důležitou zprávu pro celý lidský svět, 
že narodil se vykupitel bídy, 
na ramenou proměnlivou vůli osudu 
jako odraz světla v zrncích slídy. 
Ač krvácí ze rtů, z dásní 
a jeho tělo vězněm v žaláří, 
neutichá pravda jeho básní. 
  
Navzdory králi, církvi i lidské zlobě 
vzdor člověku, jenž s davem splývá, 
vzdor těm, kdož jej zasypou v hrobě, 
navzdory básník zpívá. 
  
 
 
 
Dávno již hrdost je ztopena v řece, 
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dávnou jsou chorály zbaveny pokory, 
jeden však pravdu vypustil z klece - 
básník, jenž zpívá navzdory... 

Petr Kuběnský (19 let, Brno) 

Villonovi 

Jak krásné básně jsou – jen poslechněte Villona, 
Jeho zvučné verše, jeho zpěvné balady, 
Jak se slovy si hraje, jeho námět studna bezedná, 
Jak líně a přitom svižně rýmy plynou, 
Jak přízvuk je hned tam a hned tady, 
Jak strasti z jeho poezie hynou. 
 
Já chtěl bych také psáti básně, 
Takové co on z rukávů sype, 
Ty co na ně vzpomínám si maně, 
Takové co on za hodinku spíše, 
A všechno – rým, verš i takt mu klape, 
Jak obrazy Mikoláše Alše. 
 
Proč nejsem on – pak on by mohl býti mnou, 
Já krásnou poezii snad bych psal, 
Poezii smutnou a hned hravou, 
A on – i když by byl já, 
Snad něco by tím perem spískal, 
Vždyť nezměnil by se pera král. 
 
Já chci býti tebou – Villone! 
Klidně zavřít bych se dal a v oprátce již visel! 
Prosím, prosím Bože – ach Villone! 
Tvou mysl jasnou chtěl bych mít, 
Tvou hlavu plnou hesel, 
Co rýmuje se a co bude spolu znít. 
 
A ty rád bys byl, kdybychom se vyměnili, 
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Zažil bys ten klid, co já žiji stále, 
A odpočl bys své hrůze a své píli. 
Ach, cos zažít musel! 
Ach, jak proklínal jsi jistě krále, 
Jak svět zničit chtít jsi musel! 
 
Co dal bys za to, nebýt sebou sám, 
A co já bych prodal stát se tebou, 
Se slovy tak oddat se hrám, 
Však, ach Villone, promiň Villone – 
Já nejsem a nemůžu být tebou, 
já jsem – a  proč musím být sebou sám? 

Hynek Cígler (19 let, Brno) 
 

 

 



- 9 - 

Korejští básníci formy Sidžo  
(14. – 19. stol.) 

Poezie byla v Korei (stejně jako v Číně a Japonsku) od pradávna 
považována za nejušlechtilejší literární žánr. Vrcholnou formu zde pak 
od 14. století tvořil typ básní sidžo. Tato trojverší se vyznačovala 
lyričností, úsporností výrazu a snahou o vyjádření nádhery prchavého 
okamžiku. Vliv na vznik této formy má i Čínská poezie, s níž ji pojí i 
těsný vztah k melodii. Poezie té doby totiž nebyla recitována, ale 
zpívána na tradiční nápěvy. Tématika se v průběhu let měnila. 
V počátcích se pojila se šířením filosofie neokonfucianismu, obdivem 
k Číně, věrností a láskou k vladaři a politickou situací. V 15. stol. se ke 
slovu dostávají básně opěvující přírodu a city, které určují charakter 
tvorby i v dalších věcích. 16. století představuje vrchol korejské 
poezie. Nebývalý rozkvět zažívá např. Jezerní škola v čele s Čong 
Čcholem a milostná poezie tvořená ženami (Ri Won-ik, Hwang Čin-i, 
Han U). Až v 18. století se začínají sidža zapisovat a vznikají první 
sbírky: Poezie Země Východního moře a Věčná slova Země zelených 
hor. A taková skutečně podnes jsou. 

 

Na cestě do hor Sorkasan jsem potkal 
mnicha, jenž v horách Kägdlasanu byl. 
 
Ptal jsem se, co tam podzim ozdobil 
a jakou barvu listy klenů protkal. 
 
Padá tam jíní, řekl, dny se chvějí, 
a to je čas, kdy je tam nejkrásněji. 

Chryzantémy ze Země zelených hor 
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Zář dávných světů 

Zář dávných světů, které nevadnou, 
dnešní noc zahalila tuto krajinu. 
  
Perly hvězd svítí skrze listí podzimu, 
když procházím touto zemí půvabnou. 
  
Jediné se může rovnat této kráse: 
Světlo, které v lidské duši ukrývá se. 

Petr Kuběnský (19 let) 
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William Shakespeare  
(1564 – 1616) 

Je nesporně největším dramatikem nejen anglické, 
ale i světové literatury. Jen málo se o tomto autorovi 
ví jistě. Připisuje se mu 37 her, ale u některých je 
autorství sporné. Víme, že se narodil ve Strattfordu 
nad Avonou, velmi mladý se oženil a odstěhoval do 
Londýna, kde hrál v různých divadelních 
společnostech. Mezi jeho nejslavnější díla se řadí tragédie Hamlet, 
Kralevic dánský, Macbeth, Král Lear, Othello a komedie Sen noci 
svatojánské, Veselé paničky Windsorské a Zkrocení zlé ženy. 
Náměty svých her čerpal z rozličných zdrojů: životopisů slavných 
osobností, francouzských a italských povídek, i ze starých kronik. 
Stručné letopisné záznamy dovedl přetavit v dramatické obrazy 
s podivuhodnými postavami vládců s jejich kladnými i stinnými 
povahovými rysy. Do úst svých hrdinů dovedl vložit úvahy o běžné 
životní skutečnosti i o smyslu lidské existence. Jevištním slovem 
vyjádřil čistotu a vznešenost citu i hloubku vášně, sny, tužby, lačnost 
slávy i zisku, sobeckost i nenávist. V tomto ohledu je patrně nejsilnější 
tragédie Romeo a Julie (1595) o milencích ze dvou znepřátelených 
rodů, jejichž vendetu přeruší až smrt obou mladých lidí. 

 
„ ... – Ach Julie, 
proč jsi stále tak krásná? – Mám snad uvěřit, 
že netělesná smrt je záletná, 
že tě ten kostlivec drží v hrobce, 
abys mu v temnu tady byla milou? 
Mám strach za to, že to je tak. A proto navždy 
zůstanu s tebou v tomto paláci 
pochmurné noci! Tady budu bývat 
s tvou červí čeládkou. Zde na věky  
chci spočinout a navždy setřást t těla, 
ušlého poutí světem, jařmo hvězd, 
které mi nepřály. – Naposled, oči, 
naposled, paže, obejměte ji! 
A vy, mé rty, vy brány dechu, navždy 
polibkem upište se nebytí.“ 

(Romeo a Julie) 
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Poslední dějství 

Tvé tělo, jež žhne žárem noci, 
zmítáno je v horečkách 
touhy, která v útlých bocích 
přináší mi sterý strach, 
že, než bůh sejme kletbu rodů, 
nepřispěchám ku pomoci, 
bezděky jsem lásky vrah. 
  
Do žil vetknu jedu příměs 
sladkou, jak sen o tvé šíji, 
vykoupení hříchům, mukám, 
přece však ta pachuť zmijí 
- trpkost, jež mne zabije. 
Co poručím prázdným rukám? 
Hledám... 
Kde jsi? 
Julie? 

Petr Kuběnský (19 let) 
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Victor Hugo (1802 – 1885) 
Největší francouzský básník 19. století. Je znám jako 
autor prózy, poezie i dramatu. Z jeho děl vždy zaznívá 
touha po svobodě, soucit s chudými a utlačovanými a 
boj proti tyranii. Výjimkou nejsou ani jeho ranná díla 
Východní zpěvy a Zpěvy soumraku. Ve 40. letech se 
kvůli věrnosti svým ideálům vrhnul do víru politického 
života, ale zklamán v nadějích, vkládaných do Ludvíka Bonaparta 
odešel do vyhnanství na jeden z normandských ostrůvků, kde žil 
příštích dvacet let. Nikoliv však v izolaci od veřejného dění. Naopak. 
Vždy pozvedal hlas proti nesvobodě a bezpráví. Proslulost mu zajistil 
rozsáhlý román z prostředí gotické Paříže. Jeho nejceněnější díla však 
vznikla ve vyhnanství. V prvé řadě je to trojdílný cyklus epických básní 
o cestě člověka za pokrokem a humanitou Legenda věků. Neméně 
důležitá je však i románová skladba Bídníci (též Ubožáci) z dob 
Francouzské revoluce. Hlavní hrdina Jean Valjean, odsouzený 
k mnohaletému trestu na galejích, se stane pod vedením biskupa 
Myriela vzorným člověkem a podnikatelem, který pomocí svého jmění 
zmírňuje bídu chudých. Události se dají do pohybu se záchranou 
svobodné matky Fantiny a její dcery Cosetty. Na jeho totožnost totiž 
přijde bezcitný policejní prefekt Javert, který ve jménu zákona udělá 
cokoliv... 

Co to? Byl do kořene vyvrácen! Byl zmaten, načisto zmaten! Čemu 
důvěřovat? To, v co věřil, se hroutilo! 

Jakže! Je možné, že velkodušný bídník takhle odhalil slabiny lidské 
společnosti? 

Jakže! Je možné, že se poctivý sluha zákona náhle ocitl mezi dvěma 
zločiny, jednak že nechal uprchnout zločince, jednak že ho nechtěl 
zatknout? V nařízeních, která dal stát svému úředníkovi, nebylo 
všechno! I v povinnosti se někdy mohou vyskytnout slepé uličky! 
Jakže tedy! Všechno byla skutečnost! Je možné, že ten bývalý lupič, 
zkrušený několikerým odsouzením, se dovedl zase napřímit a 
nakonec mít pravdu? Jak tomu uvěřit? Vyskytly se případy, kdy zákon 
ustoupil před proměnou zločinu, koktaje slova omluvy? 

Ano, je tomu tak! Javert to viděl! Javert to mohl přímo nahmatat! A 
nejenže to mohl pořít, on se toho dokonce účastnil! Byly to 
skutečnosti. Pobuřovalo ho, že události mohly dospět k takové 
obludnosti.  

(Bídníci) 
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Javert 

Zatýkám děvku v ztemnělé uličce. 
Chtěla prý léky své malé holčičce. 

Byla jen hnána nestoudným chtíčem, 
za to ji ztrestám svým vlastním bičem. 

 
Kdo jednou zhřeší, vždycky už škodí. 
Se zkaženým srdcem se člověk rodí. 
Zlo je vždy zlem, to nezná nápravy, 
proto bůh stvořil veřejné popravy. 

 
Dřív nežli si proženu kulku skrz hlavu, 
chtěl bych dát světu poslední zprávu. 
Ať mi bůh odpustí všechnu mou vinu, 
že jsem tu zanechal všechnu tu špínu. 

František Vondrák (23 let) 
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Edgar Allan Poe (1809 – 1849) 
Jeden z nejvýznamnějších amerických básníků. Otec 
hororové literatury. V ranném mládí osiřel a ujala se ho 
rodina bostonského obchodníka. Již při studiích na 
univerzitě vydává dvě básnické sbírky. Ze školy je však 
vyhozen pro nekázeň a jeho bohémský život jej 
neudržel ani na vojenské akademii a po publikování 
další sbírky Básně začíná pracovat jako novinář a v časopisech 
publikuje první ze svých 78 povídek. Roku 1836 se oženil se svojí 
sestřenicí. Aby je uživil tráví noci po redakcích, trpí depresemi a píše. 
V následujících letech vychází jeho novela Dobrodružství A. G. 
Pyma a dva svazky krátkých prozaických prací Grotesky a Arabesky 
a Povídky. Nejslavnější povídka Jáma a kyvadlo je dnes klasikou 
hororového žánru, ve své době se však Poeovi nedostalo uznání. 
Poprvé mu jej zajišťuje až Charles Baudelaire. Poté, co jeho žena 
podlehne zákeřné chorobě, vydává nejslavnější sbírku Havran a jiné 
básně, vrhá se na pití, propadá zmaru a tělesně a duševně chátrá. 
Jednoho dne je nalezen na ulici v bezvědomí a v nemocnici umírá. 
Jeho talent, invence a touha po absolutní kráse mu však zajistí 
nesmrtelnost. 

U jezer, která v nedohlednu strou 
svou sirou vodu – sirou sinavou, 

svou ztichlou vodu – ztichlou, chladnou, 
se sněhy lilií, jež vadnou – 

u temných horstev – poblíž řeky, 
šepotající tiše celé věky – 

u mračných lesů – bažinatých toků, 
jež domobem jsou žab a mloků – 
u kalných bažin, chmurných louží, 

kde ghúlové se plouží – 
v té nejděsnější krajině, 
v nejtísnivější končině – 

tam potká poutník děsem jat, 
vzpomínky na minulost zahalené v šat 

postavy pod rubášem vzdychající, 
zjevivší se a mizející – 

přeludy přátel dávno pochovaných, 
Zemi i Nebi v agonii daných. 

(Sen ve snu) 
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Prokletí Toleda 

V noci mě probouzí úzkost 
A taky strach 
A hrůza, která nedává mi klidu. 
Jak můžu zapomenout, co viděla jsem 
Za zdmi Toledského chrámu? 
Chtěli snad ublížit mě? 
Či jemu? 
Když spatřil by mě… 
Snad ani nemyslet! 
A já, 
Já musela sledovat to celé… 
Minutu po minutě 
A bát se,  
Který že krok  
Povede z života… 
Věřil jen v Boha 
A inkvizice? 
Chtěli ho zničit, zabít… 
A mě zlomit… 
Snad chtěli vidět naše slzy 
A zoufalství… 
Ty chvíle, kdy peklo zdá se býti rájem! 
 
Oni sledovali každý krok, 
Kam vešel, kde padl 
A já se snažila být silná… 
Jak jen jsem ale mohla vydržet 
Všechnu tu bolest? 
 
Nejprve jícen pekla, 
Jáma a tma,  
Jak lehké je šlápnout vedle… 
Měl štěstí… 
I když, kdo ví? 
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Snad stačil špatný krok, 
A nemusel by prožít 
To šílenství… 
 
Tak první hra jim nevyšla, 
Unikl, 
A já viděla zlost v očích, 
Kterým kázal Bůh odpouštět… 
 
Ta druhá smrt měla být horší, 
Mě nechali se dívat, 
Jak svazují nehybné tělo… 
A pak, kyvadlo, 
Zbraň ďáblova… 
Minutu za minutou se blížilo k jeho tělu… 
On věděl… 
Smrt byla o krok blíž… 
Měla jsem sledovat,  
Jak tichá čepel 
Rozetne jeho tělo… 
Jako list padala níž a níž… 
A přece měl spásná nápad… 
Proboha, proč unikl? 
 
Já přála jsem si, aby žil, 
Ale věděla jsem, co přijít má teď… 
Chtěla jsem utéct… 
Kdo dokáže vydržet? 
Stěny se začaly barvit do ruda 
A pomalu se svírat 
Žhnoucí kov a jáma… 
Kdo zvítězí? 
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Pak nepamatuji si mnoho… 
Až čísi ruce, které mě zvedly 
A přinesly na světlo… 
A on tam stál… 
Volný,  
Ale polomrtvý utrpením… 
Kapitán Lasalle  
Mu podal ruku, 
Jež ho zachránila… 
 
Já doufala, že alespoň 
Se otočí… 
Měla jsem zemřít, za to, 
Že chtěla jsem mu pomoci… 
Zapomněl… 
Nikdy, nikdy nepřišel… 
 
A já teď blouzním, 
Ve dne i v noci… 
Chtěla bych zapomenout… 
Na Toledo, 
Na něj, 
Na ty dny hrůzy… 
A nejde to… 
Nikdy se nezbavím toho zoufalství… 
NIKDY! 

Lenka Schormová (20 let) 
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Jean Arthur Rimbaud  
(1854 – 1891) 

Jeden z představitelů tzv. „Prokletých básníků“. Již 
v dětství projevuje značnou svéhlavost, výtečně 
studuje a má sklony k toulání. Po seznámení 
s Paulem Verlainem (dalším z Prokletých básníků) 
v Paříži, přispívá k rozbití Verlainova manželství. 
Spolu se poté probíjejí bídou v Anglii a Belgii a jejich vztah je stále 
konfliktnější, až vyústí v Rimbaudovo postřelení Verlainem. Jedinou 
knihu Pobyt v pekle, kterou básník v té době vydal, zničil. Znechucen 
literaturou odešel do Nizozemí, kde se nechal naverbovat do 
koloniálního vojska. Na Jávě dezertoval, navštívil Indii a s cirkusem 
prokočoval Norsko a Švédsko, pracoval v Egyptě a na Kypru a jako 
obchodní zástupce cestoval do Jemenu, přešel Somálskou poušť a 
usadil se v Harrare, kde obchodoval se zlatem a slonovinou. Byl 
poradcem somálského vládce a zkoumal etiopskou poušť Ogaden. 
V 37 letech umírá ve Francii na rakovinu. Až posmrtně byly vydány 
dvě básnické sbírky Iluminace a Básně (též Relikviář) z rukopisů 
poztrácených u Rimbaudových přátel, které psal mezi patnácti a 
devatenácti lety. Rimbaud změni strukturu i metodu poezie. V jeho 
podání byl básník „Vidící“, vynálezce pronikající k vnitřním 
zákonitostem umění, mágem, jehož nadsmyslové vnímání má 
evokovat jevy řeči a ty zase vyvolávají „vidění“. 

 
Chodil jsem po světě a měl jsem ruce v kapse. 
Také můj svrchníček už byl jen vidinou. 
Múzou, ty ses spolčila s pěkným hrdinou. 
A přitom snil jsem jen o své velké lásce. 
 
Má prasklé kalhoty se splaskly v chumáč děr. 
Zasněný Paleček, já louskal jsem si v běhu 
rýmy.Ve Velkém voze jsem dlel na noclehu.¨ 
Mé hvězdy šuměly, když přišel podvečer. 
 
A já jim naslouchal na kraji u silnice, 
za dobrých večerů při svitu Večernice, 
a rosa stékala mi zvolna po čele, 
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když s nohou na srdci za fantastické luny 
jsem tahal pérka z bot jak povolené struny, 
drnkaje do taktu a básnil vesele. 

(Básně) 
 

Mé bohémství 
Tak šel jsem, v děrách kapes ruce sevřeny. Šel jsem tehdy, jako 
jdu i teď; svůj svrchník bych už nepoznal, kdyby byl o dvacet, 
třicet let mladší. Na zádech mám protržený vak, jenž ukrývá celý 
můj majetek. Nemám domov, či snad – možná si jen 
nevzpomínám. Ale pokud domov je, je kdesi v dáli, kam 
nedosáhnou moje sny, ztracený a zapomenutý. A tak jdu – kráčím 
večerem zcela sám, nevím odkud a nevím kam, kráčím a nad 
hlavou mi blikotají první hvězdy, zatím nesměle, jen jako by se 
ptaly: „Smím?“ Ano, jistěže smíte, vždyť hvězdy jsou mou 
útěchou. Stále stejné, neměnné, klidné. Ne jako měsíc, který 
v noci dává sice krásný přísvit krajině, ale přísvit zrádný, když 
vidět je a přitom není, leccos se pak může stát. Také ne jako 
slunce – slunce je příliš jasné, příliš hezké, pohlíží jak výsměch na 
svět a dává na odiv svou nádheru – hle, já jsem tady, dívám se na 
vás, s vašimi starostmi a žaly, které ke mně nikdy nedolehnou…  

Zato hvězdy! Uklidňují mě. Shlížejí ke mně, pomáhají mi; jsem 
šťasten. Bez domova, bez lásky. Široce roztrženou mám kalhotu a 
Velký vůz mě přeci zve: „Pojď spát, lehni si klidně pode mě, budu 
tě celou noc hlídat…“ Jak rád přijmu pozvání. Jak rád přijmu 
pozvání tulákovi, který nemá nic než sebe, svůj ranec a svou hůl 
na cestách tak dalekých! Kdo jiný zval by tuláka než hvězdy! 
Ještě chvíli otálím, pár kroků ještě jdu, než tma se snese zcela a 
zahalí zem svým příkrovem. Až cestu mi jen hvězdy ukazují, 
v jejich jemném svitu vyberu si své královské lože – pod smrkem 
u cesty, v mechu lesa, kde spí se lépe než v baldachýnech… Pod 
hlavu ranec, přes sebe deky cár, a místo střechy černou klenbu, 
posypanou stovkami střípků mozaik. Usínám, kolébán vlahým 
nočním vánkem, jež mi také přítelem je. Poslední myšlenky 
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rozehnány jsou hudbou hvězd, jež mocnější je a čarovnější, než 
andělů chór.  

Něco vzbudilo mě – měsíc už vyšel, zalévaje cestu svou bledou a 
varovnou září. Co to bylo, co ruší mě v mém snění? Co přetrhlo 
sladkou nit spánku? Někdo na silnici stojí, někdo překračuje 
v jejím prachu a šoupe podrážky svých bot. Kouzlo krajiny je 
umocněno tajemnou postavou, ale měsíc varuje; chce se mi křičet, 
ale hvězdy zadrží můj hlas, že z hrdla vzdech jen vyjde neslyšně. 
Přítelkyně hvězdy a zrádný měsíc; co ten jenom chce? A pak 
konečně uvědomím si ten zvuk, ten provokující hluk, jež kouzlo 
mého světa ničí. Jsem pryč, v realitě. Už obrys vidím: proč jen 
vozidlo má světla vypnuty? Otevírají se dvéře, prvně noha 
došlápne, pak ruka o kapotu opře se. Všechno kouzlo pryč, ten 
můj lehký sen – druhý muž už stojí na cestě. Vmáčkl jsem se 
strachem hluboko do stínu, jak moc bych chtěl být pryč! Od auta 
se ozve hlas: „Máš, jak jsme se domluvili?“ Chci prosit o pomoc, 
že nevím o čem se to mluví, a protože hvězdy mě opustily, skryty 
hrůzou za mraky, vzkřik bych snad… Však zachránil mě druhý 
pán, jež zvedl černý kufřík od svých nohou a zachraplal: „Vše je 
tam.“ Předají si předmět hrůzný; co asi skrývá? Zdá se, že 
všechno, co v něm mělo být, soudě podle muže z auta: „Ano 
děkuji. Zde je tvá odměna.“ A sáhne kamsi do kapsy. Však místo 
peněz – ne, to nemůže být tak! Výstřel padl do ticha, a ozvěna je 
přerušena dutou ránou. To ten prvý k zemi pad`. Vozidlo obrací 
se; zapne světla? Pokud ano, uvidí mě a pak běda! Ne, dneska 
ještě budu žít. Zvuk auta v dáli doznívá a mrak jež hvězdy kryl se 
rozplynul; měsíc zachází. Navrací se moje hodina, navrací se 
kouzlo jež přišlo zvečera. Moje pravda mi přišla s Velkým vozem 
zpět. 

Skončil těžký sen. Odešel už i bílý svit a jen hvězdy jemně září. 
Mám jít se porozhlédnout v jejich záři, kde jedno tělo ležet má? 
Ne. Jsem bohém a tulák a vandrák jen – stačí, když půjdu dospat 
kousek dál. 

Hynek Cígler (19 let) 
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Franz Kafka (1883 – 1924) 
Nejslavnější pražský spisovatel, předchůdce 
existencionální literatury. Pocházel z německé 
židovské rodiny, žijící v Praze, kde také vystudoval. 
Za života zveřejnil pouze několik povídek, z nichž 
nejznámější je Proměna, groteskně hrůzný příběh 
proměny člověka v hmyz, jako metafora motivu 
odcizení. V roce 1917 onemocněl tuberkulózou  a 
poslední roky života trávil v různých léčebných ústavech. V jeho 
pozůstalosti zůstaly tři nedokončené romány Amerika, Proces a 
Zámek, které nařídil před svou smrtí spálit. Jeho přítel Max Brod však 
neuposlechl a několik let po Kafkově smrti je vydal. Častým motivem 
v jeho dílech je nenávist k byrokratickému aparátu a civilizační 
odcizení. Za svého života autor nevzbudil mnoho pozornosti, ale 
zejména po 2. světové válce se dočkal rehabilitace a stal se téměř 
legendou. 

 

Byl jsem nepoddajný a studený, by jsem most, ležel jsem nad 
propastí. Na jedné straně byly zabořeny špičky nohou, na druhé ruce, 
byl jsem pevně zahryzlý do drolivé hlíny. Šosy kabátu mi vlály po 
strach. V hlubině lomozil ledový potok s pstruhy. Žádný turista 
nezabloudil do těchto neschůdných výšek, v mapách most ještě nebyl 
zakreslen. – Tak jsem  ležel a čekal; musel jsem čekat. Žádný jednou 
zbudovaný most nemůže přestat být mostem, aniž by se zřítil. 

Bylo to jednou k večeru – byl to první večer, byl 
to tisící, nevím, - mé myšlenky se pohybovaly 
pořád ve zmatku a pořád v kruhu. K večeru 
v létě, temněji hučel potok, vtom jsem zaslechl 
lidský krok! Ke mně, ke mně. – Napni se, moste, 
ukaž, co dokážeš, tráme bez zábradlí, podrž 
toho, jenž ti byl svěřen. Nepozorovatelně 
vyrovnej jistotu  jeho kroku, zakolísá-li však, dej 
se poznat a jako horský bůh jej vymršti na zem. 

Přišel, železnou špicí své hole mě oklepal, pak jí 
nadzvedl šosy mého kabátu a urovnal je. Do chomáčů mých vlasů 
zajel svou špicí a nechal ji tam, rozhlížeje se patrně divoce kolem. 
Potom však – právě jsem ho následoval v jeho snu přes hory a doly – 
mi oběma nohama skočil doprostřed těla. Zatrnulo ve mně – nic 
netušícím – prudkou bolestí. Kdo je to? Dítě? Sen? Zákeřník? 
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Sebevrah? Pokušitel? Ničitel? A já se obrátil, abych se na něho 
podíval. – Most, který se obrátí! Ještě jsem se neobrátil docela, a už 
jsem se řítil, řítil jsem se dolů, a už jsem byl rván a bodán špičatými 
oblázky, které na mne vždycky tak pokojně hleděly ze zuřících vod. 

(Most) 

Očekávání 
Noc. Je to tak tmavá a hluboká noc, že dokonce i stíny šly už 
dávno spát, avšak není tak tmavá, aby polárka nemohla ukazovat 
cestu námořníkům ztracených někde na moři a mléčná dráha 
pořád dokola neuchvacovala svojí krásou. 

I když už je konec července, noc je poměrně chladná. A v téhle 
tmě a chladu je muž, který je schoulen na kanapi ve starém bytě 
přikryt chatrnou, již notně opotřebovanou přikrývkou a sám. 
Tento  muž má oči otevřené. Jeho zraky upřeně sledují dveře do 
předsíně. Přijde někdo ? Nevím, ale jak se to jinak dozvědět než 
se upřeně dívat na zavřené dveře, co když z nenadání vstoupí 
krásná dívka, která touží po troše citu a něhy s pochopením, a co 
by jí mohl víc dát muž, který je sám ? Ale ne, nemusí přijít jen 
krásná dívka, co když přijde nějaký jiný muž, třebas dávno 
ztracený a již skoro zapomenutý přítel, který však udělá svojí 
přítomností tomuto muži radost, avšak nemusí přijít ani tento 
jiný muž, co když se zničehonic ozve jemné, sotva 
postřehnutelné zaškrábání, zaškrábání  které může slyšet snad 
jen tento osamocený muž. Muž se zvedne a možná s trochou 
bázně otevře dveře a za dveřmi bude sedět kocour samotář, který 
bude chtít jen pohladit po uších a snad i trochu mlíka – i to by 
bylo příjemné –  ale pokoj pořád zůstává naplněn tichem. 

V dálce něco vrzne, že by nenadálá návštěva ? Muž se odkryje, 
vstane a otevře dveře do předsíně, v předsíni je jen tma, stejná 
neproniknutelná a chladná tma jako v obývacím pokoji, muž si 
jde opět lehnout, avšak dveře do předsíně nechává otevřené  –  
co kdyby někdo vstoupil ? Ne, dnes nikdo nepřijde.  

Petr Trávníček (21 let) 
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John Ronald Reuel Tolkien  
(1892 – 1973) 

Zakladatel klasické fantasy a jeden z nejčtenějších 
autorů 20. století. Narodil se v Jižní Africe, kde 
pracoval jeho otec, ale většinu života strávil v Anglii. Už 
od dětství ho bavily jazyky, což mu vydrželo celý život 
a stal se filologem. Po jedné z nejkrvavějších bitev 1. 
světové války na Sommě se vrátil do Anglie a začal psát „Knihu 
ztracených příběhů“. Toužil totiž vytvořit pro Británii mytologický 
soubor bájí a legend. Této práci se věnoval po celý život a nikdy 
nebyla dokončena. Z jejího pozadí však čerpá jedna z prvních 
vydaných prací – román Hobit. Ten vzbudil ohromné nadšení 
veřejnosti, která si vynutila nepřímé pokračování Pán prstenů (1954) 
o boji dobra se zlem v dávnověké Středozemi. Mladý hobit Frodo je 
vyvolen, aby nesl obávaný Jeden prsten až do země Mordor, sídla 
temného ducha Saurona, kde má být zničen. V pozadí hlavní dějové 
linky se mezitím odehrává válka jednotlivců i národů o konečný osud 
Středozemě. Pán prstenů způsobil obrovský ohlas po celém světě, 
který neutichá dodnes. Dlužno říct, že Silmarillion, onen soubor 
pověstí, popisujících historii Středozemě vydal až Tolkienův syn 
Christopher. 

 

Ve zpěvu Leithian se vypráví, že Beren doklopýtal do Doriathu šedivý 
a shrbený, jako po mnoha letech běd, tak velké byly útrapy cesty. Ale 
když se toulal letními neldorethskými lesy, potkal Lúthien, dceru  
Thingola a Melian; bylo to za večera, když vycházel měsíc a ona 
tancovala po nevadnoucí trávě na mýtinách u Esgalduiny. Tu 
zapomněl na všechnu bolest a propadl okouzlení; neboť Lúthien byla 
nejkrásnější z Ilúvatarových dětí. Šat měla modrý, jako bezoblačné 
nebe, ale oči měla šedé jako hvězdnatý večer; plášť měla pošitý 
zlatými květy, ale vlasy tmavé jako soumračné stíny. Jako světlo na 
listech stromů, jako hlas čirých vod, jako hvězdy nad mlhami světa, 
taková byla její skvělost a líbeznost, a ve tváři jí svítilo světlo. 

Zmizela mu však z očí a on oněměl jako zakletý a dlouho se toulal po 
lesích, divoký a ostražitý jako šelma, a hledal ji. V srdci jí říkal Tinúviel, 
což v jazyce Šedých elfů znamená Slavík, dcera soumraku, protože 
pro ni neznal jiné jméno. Viděl ji z dálky jako listí v podzimním větru a 
v zimě jako hvězdu na pahorku, ale údy měl spoutané. 
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Přišla chvíle před svítáním, v předjaří, a Lúthien tančila na zeleném 
pahorku. Náhle se rozezpívala. Její píseň byla jako nůž bodající do 
srdce, jako píseň skřivánka, který stoupá z bran noci a rozlévá svůj 
hlas mezi hasnoucími hvězdami, protože vidí slunce za hradbami 
světa, a Lúthienina píseň uvolnila pouta zimy, zamrzlé vody promluvily 
a ze studené země vyráželo kvítí. 

(Sillmarilion) 

Malikův konec 
V hostinci U bílé růže bylo téměř plno. Hostinský Toby, 
kterému hostinec, jediný v městečku, ležícímu na kupecké cestě, 
patří, se vesele usmíval, jako vždy když je deštivé počasí, neboť 
to vždy znamená mnoho hostů a hosté jsou peníze, není se tedy 
co divit, lakomci, co by si nechal pro měďák koleno vrtat, jakým 
on bezesporu byl, že je mu veselo. 

Byl večer jako každý jiný. Toby roznášel po hostinci korbele 
s pivem, občas pohár vína, na ohništi v kuchyni se otáčela husí 
pečeně a pro veselý ryk bylo sotva slyšet slova. Přece však se 
našlo cosi, co se lišilo od běžných, každodenních příhod. 

Pro Tobyho to začalo, když ho jakýsi, zřejmě majetnější muž, 
požádal o pokoj, poněkud povýšeněji než byl zvyklý.  

„Příšerné, ovšem bude to muset stačit, hmm, nu jistě, co by se 
dalo čekat od takovéhle díry. Ty, dones mi láhev vína, kdybych 
měl ještě žízeň.“ řekl odměřeně svým sebejistým hlasem, když 
jej Toby  odvedl do pokoje. Hostinský si jen pomyslil, že mu ten 
pitomec může vlézt na záda, ale okamžitě odběhl, s poklonou až 
na zem, pro víno doufaje, že bohatý muž by mohl zanechat 
bohaté spropitné. 

Přece by však nejspíš na nabubřelce brzy ani nevzpomněl, kdyby 
onen muž, když se vrátil, neležel na posteli s dýkou v hrudi. 

„Zloděj!“ Napadlo Tobyho, jakmile do pokoje vešel. „Ne, to 
nebyl zloděj?“ Řekl si, když si všiml měšce u pasu mrtvého. 
„Tak kdo? Přece zloděj!“ Pousmál se své chytrosti, když strčil 
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pod zástěru měšec naditý mincemi, odepnuv jej z opasku těla na 
posteli. „Vražda, loupež!“ začal řvát, jak hlasitě mohl. 

Během chvíle se v pokoji mrtvého vystřídali všichni, kdo 
v hostinci byli, vyslechli si Tobyho zmatečné a bezobsažné řeči 
a okamžitě sestavili dobrovolnou pátrací skupinu, velice 
početnou, jednak proto, že málokomu se líbí představa, že může 
také skončit probodnut dýkou, a jednak kvůli tomu, že zas tak 
často není příležitost zúčastnit se honu na člověka. 

Nejdřív samozřejmě prohlédli ještě jednou, důkladněji pokoj, 
kde ovšem nebylo k vidění nic zvláštního: stůl, dvě židle, postel, 
vrzající podlaha, mrtvý muž, který u sebe nic krom oblečení 
neměl, („Musel ho okrást ten vrah, Toby, říkal‘s přece, že měl u 
pasu měšec, ne?“) a, co je podstatnější, otevřené okno, pod nímž 
byly stopy. Některé hned napadlo, že to musel být jeden z těch 
dvou tuláků, co tu dnes byli: „Byli ozbrojení a určitě patřili 
k hraničářům, taková chátra, člověk od nich nemůže čekat nic 
dobrého.“ 

Poprchávalo právě tak, aby byly v blátě vidět stopy, ale déšť je 
nesmýval. Pátrací skupina vyzbrojena holemi, vidlemi a 
sekerami ihned vyrazila koňmo po stopě.  

Podle otisků na cestě bylo zřejmé, že pronásledovaný běžel, 
neměl však koně, a tak, pokud nebude nějak maskovat své stopy, 
brzy jej doženou, a v boji s takovou přesilou nebude mít šanci.  

Po půl hodině jízdy spatřili jezdci před sebou jakousi postavu, 
zahalenou v plášti s kápí, jediná stopa na cestě musela být tedy 
jeho, to musel být vrah. 

„To je on!“, zakřičel kdosi a kavalkáda jezdců se zrychlila do 
trysku. Člověk vpředu na cestě se otočil a spatřil skupinu jezdců, 
jak se na něj řítí plnou rychlostí. Teď teprve udělal, co měl 
udělat hned. Rozběhl se do pole pšenice, které obklopovalo cestu 
z obou stran. Jízda blátivým polem jezdce zpomalila, ale ne 
natolik, aby štvance nedohnali. Za chvíli nejrychlejší z jezdců 
zastavil koně před prchajícím mužem. Než však stačil doříci: 
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„Máme tě pse!“ válel se na zemi stažen z koně hbitým „psem“, 
jenž se na koně rázem vyšvihnul. Než však stačil popohnat koně 
do běhu, přispěchal další jezdec a srazil jej ranou holí na zem. 
Muž okamžitě vyskočil na nohy, shodil plášť a tasil meč. Byl 
velice mladý, téměř ještě dítě. Neupravené tmavé vlasy mu 
padaly do tváře, a tak se ve tmě nedal zahlédnout jeho výraz 
zračící jistotu, že východ slunce už nespatří. 

Většina pronásledovatelů už tu byla. Sesedli z koní a stáli kolem 
své kořisti. Mladík s mečem stál a vyčkával, musel vědět, že 
nemá naději proti deseti, nebo patnácti mužům, byť jsou to jen 
vesničané.  

Začal boj. Jeden chlap ozbrojen holí se na mladíka s nápřahem 
rozběhl, ten ráně uhnul a uštědřil mu ránu hruškou meče. 
Útočník se omráčen skácel k zemi. Další dva zaútočili téměř 
současně, jeden zepředu sekerou a druhý holí z boku. Mladík, 
sehnuv se, uhnul holi a sekeru vyrazil ranou mečem naplocho 
přes prsty útočícího muže, jemuž sekera se zakvílením vypadla 
z ruky. Mladík se napřímil, a než stačil chlap s holí pokračovat 
druhým úderem, uzemnil jej pěstí… 

 

Dva muži, Malik a Muteo, v hostinci U bílé růže vedli zajímavý 
rozhovor: „Vidíš, teď mu ten muž něco předal, málem bych si 
toho nevšiml, musel to být ten plánek a on je tedy jeho špeh, já 
jej budu sledovat, Maliku, a ty musíš ten plánek získat. Ještě 
dnes! Zítra dorazí jeho společníci, pak už se to nepodaří. Budeš-
li muset, zabij ho, ten muž může způsobit ještě mnohé zlé.“ 
Malikovi přelétl obličejem stín. „Dobrá, běž, já získám plánek a 
vypravím se na naše místo, tam počkám do úplňku. Hodně štěstí 
Muteo.“ „Tobě také mnoho štěstí příteli, vím, příčí se ti vražda, 
ale tenhle jedovatý had si život nezaslouží a sám na životy 
druhých nehledí. Do úplňku se zase shledáme,“ řekl Muteo a 
vstal od stolu. „Do úplňku,“ odvětil Malik a pokynul svému 
společníku na pozdrav. 
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Oba dva byli tuláci, doma všude a nikde. Starší Muteo byl 
Malikovi  učitelem a téměř i otcem. Spolu procházeli krajem a 
pomáhali, kde to bylo možné. Nedávno se dověděli o plánu 
králova místodržícího Sarda nalézt prastarou síň zla, kde se 
podle pověsti ukrývaly mocné nástroje ničení. Od té doby Sarda 
sledovali, rozhodnuti mu v tom zabránit. Teď Sardo, zdá se, 
získal plánek cesty k bájné síni. 

Malik sledoval celý zbytek večera Sarda od svého stolu. Když 
jej hostinský odvedl do pokoje, chvíli počkal a pak se vypravil 
za nimi. Poznal už Sardovy zvyky dost dobře na to, aby věděl, že 
nemá cenu čekat až  usne, protože plánek uschová k sobě tak, 
aby mu jej nikdo nemohl sebrat, aniž by se vzbudil, a má-li dojít 
k zápasu, je nejvhodnější doba teď, když je v hostinci natolik 
živo, že hluk lehce zanikne. 

Když hostinský odešel z pokoje a prošel chodbou někam do 
hlavního sálu hostince, vstoupil do Sardova pokoje. 

„Co tu chceš kloučku?“ řekl podrážděně Sardo, když spatřil 
Malika ve dveřích. „Zmiz, než tě vyhodím sám!“ Malik se však 
nedal zaskočit a rychle odpověděl: „Zmizím rád, jen co si 
vezmu, nebo mi dáte sám, ten plánek, co jste dnes dostal, ten co 
ukazuje cestu k síni zla.“ Sardo byl pro změnu zaskočen víc než 
dost, rychle se však opanoval, když si uvědomil, že proti němu 
stojí jen jakýsi mladík a s namyšleností sobě vlastní usoudil, že 
ten pro něj není nebezpečným soupeřem ani v slovní potyčce, 
ani v boji. Sáhl pod košili a vytáhl kus kůže. „Tak ty chceš 
tohle?“ Usmál se. „Tak to je smůla, to ti nedám, leda by sis to 
vzal, ale to už asi ve svém krátkém životě nestihneš!“ položil kus 
kůže na stůl, vytáhl dýku z pochvy na opasku a vrhl se na 
Malika, zjevně jej však podcenil, ten vystihl Sardovu ránu a  
chytil jej za ruku, kterou vzápětí skroutil s takovou silou, že 
Sardo dýku neudržel, pustil jeho ruku a udeřil ho tak, že se 
odpotácel ke stolu, o který se musel opřít. Malik se sehnul pro 
dýku a s ledovým klidem procedil skrz zuby: „Tak, teď mi jej 
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dáte, nebo si jej stále musím vzít sám?“ Sardo, zuřící nad svou 
snadnou porážkou a chybou svého úsudku, se bezmyšlenkovitě 
vrhl  proti svému soupeři. Malik překvapen nečekaným zběsilým 
útokem jen instinktivně bodl. Sardo se zastavil, ruce sápající se 
po soupeři mu spadly podél těla, nevěřícně se podíval na  
rukojeť své vlastní dýky,jež teď zůstala, tak, jak ji Malik pustil, 
vězet v jeho vlastní hrudi. Začaly se mu podlamovat nohy, 
v zoufalé snaze zůstat stát, udělal dva úkroky vzad, narazil na 
postel a s  nesrozumitelným zachroptěním se na ní svalil. 

Malik tušil, že se to stane, nebyl však na to připraven, člověka 
ještě nikdy nezabil, ucítil slabost v kolenou. Snaže se zachovat 
chladnou hlavu, rychle sebral plánek ze  stolu a zastrčil jej do 
boty. Najednou uslyšel na chodbě kroky, ve zmatku rychle 
otevřel okno a vyskočil ven. Rozběhl se pryč a rozrušen smrtí, 
kterou způsobil, se vůbec nestaral o stopy, které v blátě 
zanechává. 

Běžel asi tři míle za vísku, pak se na chvíli zastavil, aby popadl 
dech, a dál jen šel. Byl stále otřesen z toho, že zabil člověka.  

Příliš pozdě si uvědomil, že za sebou nechává jasné stopy, které 
může sledovat i hlupák, když za sebou spatřil pádící jezdce, 
příliš pozdě vběhl do pole, aby znesnadnil pronásledování, příliš 
pozdě se vzpamatoval z toho, že zabil Sarda, když stál tváří 
v tvář přesile, která nic netušila o tom, že vraždou, kterou chtějí 
ztrestat, zachránil možná jejich životy, tváří v tvář smrti, která už 
po něm natahovala své drápy. 

Statečně čelil přesile, vyhýbal se ranám a vykrýval je svým 
mečem, avšak jen oddaloval nevyhnutelné. Sehnul se, srazil 
sekeru dalšího muže stranou, rána zezadu mu dopadla na 
rameno, sekera mu projela až ke klíční kosti, tu přerazila a 
zastavila se. Palčivá bolest projela celým tělem, upustil svůj meč 
a spadl na kolena, prsty zaryl do země. Poslední pohled zabodl 
před sebe na sedláka s napřaženou holí. V tom pohledu byla 
všechna lítost nad nespravedlností světa, smutek, že už se nikdy 
neshledá s Muteem, svým přítelem, s Elerin, kterou miloval víc, 
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než cokoliv na světě. Nebyl tu však nikdo, kdo by ten pohled 
spatřil, sedlák před ním zaslepený zuřivostí z boje udeřil svou 
holí. 

„Jsme všichni živí, ten vrah nám nikomu skoro nic neudělal, 
takový břídil!“ vysmíval se jeden z pronásledovatelů nad 
nehybným tělem.  

„Prohledejte ho,“ řekl další. 

„Nikdo se ho nedotkne!“ řekl pevným hlasem kdosi neznámý. 
Pronásledovatelé vzhlédli od Malika a uviděli šest mužů, kteří se 
tu najednou objevili, každý s obnaženým mečem v ruce. Jeden 
z nich stojící v popředí, jemuž pevný hlas patřil, pokračoval: 
„Podle toho, co jsem viděl, když jsme sem běželi, někteří z vás 
žijí jen proto, že ten muž vás vůbec nechtěl zabít. Teď zmizte, 
s jedním jste měli potíže, a na nás šest nemůžete nikdy stačit.“ 

Šest mužů vyčkalo, než pátrací skupina nasedne na koně a  
odjede, nic si nevšímajíce poznámek o hraničářské verbeži, pak 
vzali tělo mrtvého a na ramenou jej mlčky odnesli do blízkého 
lesa, kam už Malik před svými pronásledovateli nestihl přes pole 
uprchnout. Tam, hluboko v lese, ve skalách, kam se jen tak 
nějaký člověk nedostane, na něj navršili mohylu. 

„Tady leží Malik, jenž zbytečně 
skončil, ještě chlapec, rukou těch, jimž 
svými činy pomáhal.“ Přečetl nahlas 
jeden z šesti to, co vytesal do skály u 
mohyly. „Proč nás sem náhoda, která 
nás sem dovedla, nemohla přivést o 
chvíli dřív?“  řekl a rozplakal se… 

Josef Sojka (18 let, Frýdek-Mísetek) 
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Soumrak vznešené krve 

Poutníkem smrti jsem a bez života, 
smutně kráčím k Šedým přístavům, 

vstříc temnu světla Eldamar, 
v krok hraje mi hudba staronová. 

 
Andělů chór, a jemný drnkot lyr, 

stesk a vznešené krve soumrak dnů, 
a život – k lásce jen již tiše lnu, 

v cestu mi září hvězdný Aërendil. 
 

Sbohem, v Západ kráčím tiše spát, tebou již unaven! 
Měj se, a nezhas sebe v klidném spánku, 

buř se a viř jak v hrůzyplném zámku, 
klíč v tebe ať stane se mi snem. 

Hynek Cígler (19 let, Brno) 
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Zemřít pro lásku 

„Zašlápni ho.“  

Řekl to zcela klidně, bez zájmu či emocí asi jako kdybych byl 
mandelinka bramborová a ne chlap, kterému už pomalu táhne na 
třicítku.  

„Ne, to nemůžete! Nemůžete mě přece jen tak zašlápnout. Vždyť 
jsem vám nic neudělal!“ řval jsem z plna hrdla, zakláněl hlavu a 
doufal, že mě tam nahoře uslyší.  

Takhle jsem se s nimi hádal už dvě hodiny. A skoro jsme nikam 
nepokročili. Po každém mém argumentu se ti dva tak na pět 
minut zamysleli. Měl jsem ohromné nutkání utéct, ale věděl 
jsem, že i kdyby mi dali kilák náskok, neměl bych šanci. Byli 
doma a mnohem, mnohem rychlejší. Už párkrát mě moje 
zbrklost málem přivedla do hrobu a neměl jsem chuť zase 
riskovat. Stál jsem na místě, opíral se o meč a doufal, že se ti dva 
nahoře rozhodnou moudře. A když ne moudře, tak hlavně ať mě 
nechají žít. Ani hmyz netouží po smrti zašlápnutím. Natož já. 
Skoro už válečný veterán. To by bylo něco. Náhrobek v lese a na 
něm: Tento mastný flek byl vojákem císařské armády. Přežil 
vichřice, zemětřesení, boje s lapky i strašlivou bitvu se skřety u 
Kobylího potoka, proto aby zde na tomto místě byl zašlápnut. 

„To nevadí. Nemáš tu co dělat. Budeš zašlápnut.“  

Tentokrát to trvalo asi jen něco přes tři minuty. I z toho jsem 
poznal, že jsou definitivně rozhodnuti. Neměl jsem už sílu se s 
nimi dál handrkovat a vzdal jsem to. Co jsem taky mohl jiného 
dělat. Už tak jsem se snažil až až. Chtěl bych vás vidět, jak se 
hádáte s dvěmi aspoň osmimetrovými enty, když nemáte ani 
metr osmdesát. Raději jsem zavřel oči a čekal na nevyhnutelné. 
Poslední okamžiky života jsem věnoval vzpomínkám na tu, která 
mě sem přivedla. Miloval jsem ji před válkou i v době kdy jsem 
bojoval stovky kilometrů daleko od ní. Dovedete si představit, 
jak mne po mém návratu zdrtila zpráva o tom, že ona žalem 
z mého odchodu nastoupila do učení na druidku. To by nebylo 
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tak hrozné, kdyby navštěvovala nějakého toho městského 
šarlatána, co umí maximálně nechat rozkvést šeřík, nebo poručit 
holubovi, ať pokálí někoho, kdo o něm prohlásil, že nic neumí. 
Holt za pravdu se musí platit. Ale ona se radši rozhodla studovat 
ve Smaragdovém hvozdu, který má přes tři sta čtverečních 
kilometrů, kromě druidů v něm žijí i dryády, enti a já nevím jaká 
havěť a přístup je sem přísně zakázán, pokud nejste druid, nebo 
ten, který se jím chce stát. Já samozřejmě nevypadám ani na 
jedno, na což enti okamžitě – to jest po osmi otázkách, které 
zabraly skoro hodinu – přišli. Možná mě označíte za hlupáka, 
který měl raději počkat, až se mu milá sama vrátí. No jo, jenže 
vy nevíte co to je, skoro rok strávit špehováním, stopováním, 
střílením a rubáním skřetů. U toho samozřejmě po celou dobu 
myslíte na tu, kterou milujete a když se konečně vrátíte, baba je 
fuč. No hrůza. A navíc, jak jsem se už zmínil, na trpělivost 
rozhodně netrpím a čekat až se mi zpátky vrátí hotová druidská 
velmistryně se mi opravdu nechtělo. Takže doma jsem řekl něco 
jako: Ahoj sem živej, otočil jsem se na patě a o žold lehčí a 
máminy buchty bohatší vyrazil ke hvozdu. Ten jsem pár dní 
poctivě smýčil vlastní košilí. Už jsem byl z toho věčného plížení 
úplně zblblej. Pořád jsem čuchal trávu a jiný plevel, co tu roste, 
až jsem z toho skoro lítal. To si ani nestěžuji, že tu druidi moc 
neuklízí, takže na zemi se válí různé věci, do kterých se vám 
nechce ani šlápnout, natož se jimi proplížit. A navíc, jak jsem se 
ještě nepochlubil, nejsem žádný obyčejný pěšák, ale elitní 
hraničář. Plížení a nenápadnost mám prostě v popisu práce. Díky 
tomu jsem obelstil už jednoho enta, mladý druidský párek, který 
si ale kromě toho druhého ničeho nevšímal, pár kusů vysoké a 
nespočet zajíců. Bohůmžel dneska jsem se na chvíli skryl 
uprostřed jakési entské dálnice a málem jsem díky tomu zařval. 
Že jsem se radši nenechal zašlápnout rovnou. Bylo by to 
snadnější a nemusel bych se aspoň s nimi hádat. To mi tak 
trochu připomnělo, že ještě pořád žiji. Bylo to už alespoň deset 
minut a pořád se nic nedělo. Otevřel jsem oči a podíval se 
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nahoru. Stáli nade mnou, hlavy, nebo spíše koruny, mírně na 
stranu a mžourali na sebe.  

„Tak co bude?!“ Zahlaholil jsem, jak nejbodřeji jsem dokázal. 

Jak jsem předpokládal, odpověď přišla po více než dvou 
minutách.  

„Slyší ho. Je netrpělivý. Tak už ho zašlápni Dubodube.“ 

Ještě jsem zapomněl zmínit, jak 
strašně pomalu entové mluví. 
Nejen než se vymáčknou, ale i to 
vymačkávání je pro nerváka, jako 
jsem já, podobné mučení.  

„Ne. Udělej to ty Bukobuku. Já 
zašlápnul minule toho půlčíka.“ 
zaznělo hlubokým hlasem nad mou 
hlavou více jak po minutě a půl.  

Po dalších třech přišla odpověď.  

„Ten se nepočítá. Na toho si stoupnul omylem.“  

Zadupávání humanoidů asi bylo oblíbenou zábavou těchto dvou 
přerostlých keříků se směšnými jmény. Nemusím dodávat, že na 
vyjádření Duboduba jsme čekali minimálně minutu. Bukobukovi 
to očividně, na rozdíl ode mne, nevadilo.  

„Počítá.“ 

Jistou výhodou pro mě  byla jejich málomluvnost. Kdyby 
mluvili ve více než třech pořádných větách, asi bych to už se 
sebou skončil sám. Radši jsem položil meč, sedl si na zem, 
vytáhl dýku a místo abych si ji někam zarazil, jsem se snažil 
dostat špínu zpod nehtů. Po několika dnech plížení, jsem je měl 
pořádně zaneřáděné. Po hodině a půl jejich „extrémně 
flegmatické hádky“ se leskly čistotou, jako by si ji vzal do práce 
lazebník z nějakého šlechtického salónu. Šíleně jsem se nudil, 
ale debata nade mnou vlastně teprve začínala. Radši jsem se 
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zabalil do pláště, lehl si a zkusil usnout. Opravdu to ale nešlo. 
Entové mají trochu moc výrazné hlasy. Po další půlhodině 
příšerné otravy přišly halucinace. Jeden z okolních keřů se začal 
smát. Co hůř, i mluvit. 

„Děláte to úplně blbě,“ vyšlo z něj dívčím hlasem.  

Pochopil jsem, že místní vegetace si našla novou zábavu – mě. 
Trochu jsem se ale spletl. Nemluvil keř, ale v něm ukrytá 
dryáda. Vyskočila z něj a jala se přít s enty, jak mě nejlépe zabít. 
Byl jsem v tu chvíli už v dokonalé apatii. Koukal jsem na krásné 
nahé tělo zelenovlasé lučištnice a místo aby se ve mně začala 
vřít krev, jsem zase uvažoval, jestli to radši nemám skončit sám. 
Mezitím dryáda, zjevně ještě netrpělivější než já, vykládala svůj 
monolog, chudáci enti tak trochu nestíhali reagovat, o tom, jak je 
zastřelení šípem mnohem rychlejší, bezbolestnější a hlavně 
humánnější, nechápu kde na takové slovo přišla, v daných 
podmínkách by bylo lepší říci vegetálnější, než nějaké zašlápnutí 
čímsi jako nohou připomínající kmen. V tu chvíli kolem nás 
majestátně procházel velký bílý jelen a začal nás pozorovat. 
Když jeho zrak spočinul na mě, usmál jsem se a zvedl ruku na 
pozdrav. Bylo mě už všechno úplně jedno, tak proč bych nemohl 
pozdravit jelena.  

„Čau,“ řekl jelen a popošel ke mně „co tu děláš?“  

Nejdřív jsem sebou trochu trhnul. Potom jsem si ale vzpomněl 
kde vlastně jsem, v jaké situaci a taky na svoje dobré vychování, 
jehož se mi za mlada dostalo.  

„Ahoj. Ále, čekám tu na popravu,“ odpověděl jsem mu na jeho 
dotaz. 

„To se nesmíš divit, takové jako jsi ty tu nevidíme rádi,“ na to on 
a podíval se na můj luk, meč a dva vrhací nože. 

A to si ani nevšimnul toho na porcování zvěřiny, visícího na 
mém batohu. Zamručel jsem a celé moje dobré vychování šlo 
k šípku. Neměl jsem chuť se s ním bavit. To poslední na co jsem 
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měl náladu, byl paroháč vysvětlující mi, proč musím zemřít, 
zatímco se dva mluvící stromy a holka prorostlá květinami baví 
o tom, jakým způsobem to bude. Jelen žvatlal vesele dál a 
vypočítával křivdy lovců na jeho druhu, dryádino staccato ne a 
ne skončit, entové se ne a ne pohnout, či promluvit a já seděl na 
zemi s hlavou v dlaních a přemýšlel, jestli jsem už někdy slyšel 
o potupnějším konci života.  

„Dobrá,“ ozvalo se z vrchu hromovým hlasem „abychom se 
s Dubodubem nehádali, uděláš to ty. Šípem.“ 

A bylo to tady. Hrdinně jsem vstal, nasál do plic čerstvý vzduch, 
nechal ležet zbraně a svlékl se do půli těla. Vypnul jsem hruď a 
čekal, až se dryáda s hlavou na mých bedrech ujistí, jestli 
náhodou nemám srdce na pravé straně.  

„Tak už toho nechte,“ zaskřehotal keř asi pět metrů od jelena. 

Začal jsem se obávat dalších průtahů. Z keře vylezla shrbená 
stařena v zelenohnědé róbě, usmála se, kupodivu měla ještě 
všechny zuby, a vyšla směrem k nám.  

„Vysvětlí mi někdo co se to tu děje?“ 

Než se entové stihli nadechnout, odvyprávěla dryáda všechno co 
věděla. Já jen doplnil některé drobnosti. Stařenka se na mě 
podívala, mladicky se jí zajiskřilo v očích, poslala všechny pryč 
a já začal uvažovat, jak nejlíp skočit pod některého enta a nechat 
se zašlápnout. Ne že bych si tolik věřil. Nejsem žádný krasavec, 
ale přece jen moje tělo udržované tréninkem a zocelené bojem je 
trochu jiný level, než vyzáblí druidi i adepti, živící se výhonky, 
dužinami a vůbec samými pochoutkami pro králíky. Ti určitě 
vitální druidskou důchodkyni byli málo. Naštěstí jsem se 
opravdu přecenil. Stařenka neprojevila sebemenší zájem. Jen 
mne dovedla do jejich akademie, kde jsem konečně nalezl 
vytoužený cíl svého putování. Moji milovanou učednici. Během 
svého pobytu zde, jsem se nejen naučil pojídat trávu a podobné 
bílí, díky čemuž jsem zhubnul deset kilo a po měsíci dostal 
pocit, že začínám zelenat, ale také jsem za dlouhých večerů 
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vyprávěl jejím spolužákům rozdováděným z pití pramenité vody 
ze studánky smíchané se šťávou z borůvek, tu „veselou historku“ 
o hraničáři, dvou entech, dryádě a mluvícím jelenovi. Nemusím 
ani dodávat, jak si ji oblíbili a chtěli ji pořád znovu a znovu.   

Radovan Kolbaba (22 let, Brno) 
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Jaroslav Foglar (1907 – 1999) 
Jeden z nejvýznačnějších českých autorů knih pro mládež, propagátor 
skautingu. V sedmnácti letech vstupuje do skautského oddílu, kde 
získává svou proslulou přezdívku Jestřáb a po několika letech se 
stává jeho vedoucím, což ovlivní jeho další život, zejména pak jeho 
dráhu spisovatele. Jeho první knihou se v roce 1933 stávají Hoši od 
Bobří řeky, ale neprojdou ke knižnímu vydání. O rok později však 
debutuje románem Přístav volá. Legendu z něj však udělá, po vstupu 
do redakce dětského časopisu Mladý hlasatel, až komiks Rychlé šípy 
o chlapeckém klubu, kterému zasvětí i neméně proslulou trilogii 
z tajuplné čtvrti Stínadla: Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a 
Tajemství Velkého vonta. Po vzoru Rychlých šípů vznikají 
v následujících letech desetitisíce klubů po celé republice. Za 
fašistické i komunistické totality je považován za ideologicky 
nevhodného, přesto však dál vede oddíl a s přestávkami publikuje 
další chlapecké romány Chata v Jezerní kotlině, Pod junáckou 
vlajkou, Poklad Černého delfína a další. Foglarovo dílo je 
překládáno po celé střední Evropě a zejména po roce 1989 
zaznamenává opět renesanci.  

 

Pavel vyhrabal doma staré nářadí, jež používali při stavbě srubu, a 
svázal je do balíku. Sháněl nové dříví a připravil si deník. Víra v Ludvu 
se mu vracela. 

Ludvovi přibývalo teď sil každou hodinu.Až na velkou vyhublost byl to 
zase ten Ludva z dřívějška, alespoň vzhledem. 

Občas, když bylo tepleji a slunečno, mohli do nemocniční zahrady. 

A když nadešly vlahé jarní dny a na Zelený potok přiletěli z dálky 
rackové, aby zde křičeli své nesrozumitelné písně, tehdy se vrátili oba 
hoši do Jezerní kotliny, aby se tam poklonili jaru. Neboť v tu dobu se 
naplnila proroctví Išimakova, čaroděje kmene Krí v Ludvově knize a 
nebylo dobře činiti jinak, než jak tam bylo psáno... 

Hoši nešly jako dříve, za starých dobrých dob. Dnes kráčeli pomalu, 
vždyť Ludva se teprve vracel od bran smrti. Pavel ho občas i podpíral. 
Ale došli tam! 

(Chata v Jezerní kotlině) 
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Jiří Kalina (20 let, Adamov u Brna) 
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Forrest Carter (1925 – 1979) 
Jeden z nejznámějších spisovatelů indiánského 
původu, píšících o historii svého národa. Carterův 
indiánský původ byl jen částečný, ale po smrti rodičů 
v pěti letech vyrůstal v horách se svými prarodiči po 
způsobu původních obyvatel amerického kontinentu. 
Od dědečka vstřebával moudrost rudého národa a učitelkou mu byla 
příroda. To však nechtěla trpět vláda a byl opatrovníkům násilím vzat 
a dál vyrůstal v internátu a navštěvoval školu. V dospělosti začal 
publikovat časopisecké články a až v sedmdesátých letech vydal první 
dvě knihy Zmizel v Texasu a Stezka pomsty Josey Walese o 
psancích, zrozených v Občanské válce. Carterovi hrdinové však 
nejsou neohrožení rádobyindiáni z knih J. F. Coopera, nebo Karla 
Maye. Jsou to stateční, ale chybující lidé v boji za svobodu svého 
národa a nárok na život. Nejznámějším dílem je bezesporu 
autobiografický román Škola Malého stromu. Poslední kniha Odvedu 
vás do Sierry Madre pojednává o životě a činech apačského rebela 
Geronima (pův. jm. Goklayeh). 

 

Měsíční světlo postříbřovalo kaňon pod nimi a jiskřilo na vzdálených 
skalách. Leželi na bizoních kůžích ve stínu stromů. Alope se rukou 
dotkla Gokhlaeyehovy.  

„Snad,“ zašeptala, „když člověk něco najde, bojí se to ztratit.“Bojím se, 
Gokhlaeyehu.“ Bude náš čas krátký?“ 

Gokhlaeyeh sevřel její dlaň ve své. „Jednou,“ začal pomalu vyprávět, 
„mě otec poslal, abych běžel k hoře. Ústa jsem měl popraskaná, jazyk 
napuchlý žízní. Přiběhl jsem k čirému potůčku, který padal ve skalách. 
Chtěl jsem vběhnout do vody a hltat ji, aby žízeň rychle ustala. Ale 
neudělal jsem to. Lehl jsem si vedl, dotkl se vody rty a těšil se z jejího 
chladu. Trochu jsem usrkl a cítil jsem, jak se mi převaluje v ústech a 
v mysli, i můj duch cítil tu sladkost. Neměřil jsem čas. Jak dlouho jsem 
tam ležel? Nevím. Možná celou roční dobu, možná chvíli, možná 
deset ročních dob. Ale nepočítal jsem je. Tak to bude s mým duchem 
pořád. A napadlo mě,“ řekl Gokhlaeyeh, „že někdo by se mohl u 
takového potůčku narodit a prožít vedle něj celý život, a jeho duch by 
nepoznal co můj. Možná, že by to svému duchu nedovolil poznat, i 
kdyby žil vedle potůčku sto let.“ 

(Odvedu vás do Sierry Madre) 
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Goklayehova píseň 

Plameni, jež hoříš nocí, 
Svítání na stezce mých snů, 

Proč zůstal jsem tu bez pomoci 
A sám mám jít vstříc dalším dnům? 

Tvé útlé tělo do mých dlaní 
Vyrylo pachuť po bezmoci 

A spánek plný nočních můr. 
 

Vzpomínáš na lehkost časů, 
Kdy pohled řekl tisíc slov, 

Zas cítím vůni tvojich vlasů 
Hebkých jak neslyšný let sov, 

Mám strach z každého probuzení 
Co sebere mi tvoji krásu 

A do mých prsou vrazí kov. 
 

Alope, to pro smrt tvoji 
Bílý muž se mě musel bát, 

Až zemřu, osud náš se spojí 
Láska jak slunce  bude hřát. 
Spolu se k spánku uložíme, 

Neklidnou duši upokojí 
To, co jsem hledal tolikrát. 

Lenka Schormová (20 let, Brno) 
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Philip Kindred Dick  
(1928 – 1982) 

Napsal přes čtyřicet románů, z nichž většina je 
zařaditelná do žánru science- fiction, a to zejména do 
tzv. „měkké“ větve. Dick ve svých dílech (ať už to jsou 
romány nebo povídky) uchvacuje svou představivostí, 
fantazií a výbornými nápady. Velmi často a rád si 
pohrává s časem, i když jistě na vztek všem zavilým 
zastáncům a vyznavačům promyšleného a vždy 
logického Clarka a jemu podobným. Nicméně se jeho dílům nedá upřít 
neuvěřitelně rychlý spád a tudíž i obrovská “čtivost”. Kostru jeho příběhů, na 
kterou pak kupí další spoustu nápadů, nejčastěji tvoří konkurenční souboj 
dvou i více nadnárodních společností, v jejichž záležitostech je nějak 
nešťastně zapleten hlavní hrdina, který neustále prchá sledován tajnými 
službami (i když uteče třeba na Mars), přičemž nemůže věřit ani vlastním ženě 
a milenkám. A navíc si nikdy nemůže být jistý, kolik je vlastně hodin nebo 
spíše jaký se právě píše rok... 

Jak již výše popsané řádky napovídají, jeho některé romány jsou velmi vhodné 
(a časti i hodné) zfilmování, čehož se již několik režisérů s menším či větším 
úspěchem chopilo. Uveďme například Total Recall, Minority Report (Steven 
Spielberg), nebo naposledy poměrně zajímavé zpracování stejnojmenné 
povídky Paycheck. 

Muž vyšel na přední verandu a díval se, jaký bude den: jasný a chladný, a na 
trávníku ležela rosa. Muž si zapnul kabát a strčil ruce do kapes. Když začal 
sestupovat ze schodů, dvě housenky, které čekaly u poštovní schránky, sebou 
překvapeně škubly. 

“Už jde, “ řekla jedna. “Pošli zprávu!” 

Když se druhá začala obracet, muž se zarazil a prudce se otočil. “Já to slyšel,” 
řekl. Sjel nohou po zdi a seškrábl tak obě housenky na betonovou cestičku. 
Tam je nohou rozdrtil. 

Potmě pospíchal po cestičce na chodník a přitom se rozhlížel. Na třešni 
poskakoval po větvičkách nějaký pták a soustředěně si jasnýma očima 
prohlížel plody. Muž ho pozorně sledoval. Je to v pořádku? Nebo... Pták 
odletěl. Ptáci jsou v pohodě. Od nich nebezpečí nehrozí. 

Šel dál. Na rohu se zapletl do pavučiny, natažené mezi keři a telefonním 
sloupem. Srdce mu poskočilo. Vytrhl se; rukama divoce mlátil do větru. Šel dál 
a jen se ohlédl přes rameno. Pavouk ucítil, že pavučina je poškozena a zvolna 
se spouštěl po keři. 

Těžko říct, pokud jde o pavouky. Dá se to jenom sotva odhadnout. Potřeboval 
by více informací... Zatím bez kontaktu. 
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(Postradatelná položka) 
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Karel Kryl (1944 – 1994) 
Jedna z nejvýznačnějších českých osobností 2. 
poloviny 20. století, básník, písničkář. Už od mládí 
v něm byl silně zakořeněn smysl pro spravedlnost. A 
také hořkost… Jako malý chlapec byl přítomen tomu, 
když komunistická bojůvka rozbíjela kladivy tiskárnu 
jeho otce. Není tedy příliš s podivem, že většina jeho 
děl je zaměřena proti nenáviděnému a nesvobodnému režimu a 
reaguje na soudobou politickou situaci. Nejsilněji dodnes působí píseň 
Bratříčku, zavírej vrátka o vpádu Rudé armády na naše území v roce 
1968. Stala se ihned symbolem odporu a záhy se dočkala 
stejnojmenné desky. V následujícím roce není Kryl při návratu 
z vystoupení v zahraničí vpuštěn přes hranice a následujících 20 let 
žije v exilu v Mnichově, spolupracuje s rádiem Svobodná Evropa, píše 
a vydává desky, které se k nám pašují v obalech operních skladeb: 
Rakovina (1969), Maškary, Karavana mraků a další. Podobný osud 
měly i Krylovy básnické sbírky Slovíčka, Zbraně pro Erató,  atd. Rok 
1989 znamenal pro autora návrat domů. Překvapen, že jeho texty zná 
celý národ, koncertuje, ale před svou předčasnou smrtí vydává už 
pouze jediné album Monology. Jeho odkaz osobní statečnosti však 
žije dodnes v srdcích mnohých. 

Země je rudá od krve a mlčí stromy Nazaretu, 
Dnes naposled i poprvé – jak v neskutečném kabaretu, 
jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou, 
vždyť zabíjí pastýře, pak se i ovce rozutekou. 
 
Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše, 
v zahradě pějí slavíci, je noc, jež čeká na Jidáše, 
měsíc se třpytí perletí, a věrnost přísaháme, 
teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme. 
Zapřeme podruhé – ruce se dosud chvějí, 
zapřeme podruhé, chválíce beznaději,  
potřetí zapíráme už jen tak, ze zvyku, 
a slzy polykáme, pláč místo výkřiku. 
 
Země je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji, 
vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději, 
jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou, 
vždyť zabíjí pastýře, pak se i ovce rozutekou... 

(Děkuji) 
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Král 

Pavouci noci spřádají chvíle 
Bez strachu z temnoty 
Bez strachu z výhně 
Každý sám líně 
Prochází komnaty 
Pro pocit bezpečí pro snadnost cíle 
 
Snáší se pomalu na kapku vody 
A sám se zlobí  
Na světlo dne 
Nohama mne 
Vlákno co zdobí 
Rozumí praskání i vůni půdy 
 
S rozbřeskem barveným 
Láme se svět 
Pak gestem významným 
Rozemne květ 
 
Pro zítřek žijeme 
Dnes nebo včera 
Životem plujeme 
Na ostří pera 
 
S příchutí hořkosti hrajeme hry 
Bez konce, bez lásky s patosem bytí 
Ládujem do sebe růžové sny 
A potom vyjdeme do ulic žití 
 
Lásku si najdeme v náhražkách citů 
Z ulice z výkladních skříní 
V písních a náladách omletých hitů 
Klauni jsou králové síní 
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Veliké myšlenky zaniknou v potlesku 
Slova jsou prázdná a opuchlá lží 
Snažší je pochopit svět z vody odlesku 
Než ztrácet naději z pravdy jež mží 
 
Mravenci na stráži líbí se lidem 
A s ostatní pakáží rozumí světu 
Až přijde jejich čas 
S bratrskou láskou se přitulí s Mírem 
Roztančí zbraně a v potlesku světu 
Zanikne zpěváka hlas 

Robert Žďárský (27 let) 
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Andrzej Sapkowski (*1948) 
Nejznámější polský fantasy autor. Původně pracoval 
v zahraničním obchodu, dnes se však věnuje pouze 
literatuře. Prosadil se už první povídkou Zaklínač, 
která byla v roce 1986 vyhlášena nejlepší povídkou 
v daném žánru. Po tomto úspěchu následovala série 
povídek se stejným hlavním hrdinou, nájemným 
hubitelem upírů, vlkodlaků a dalších nestvůr slovanské mytologie, 
publikované nejprave časopisecky a v devadesátých letech i knižně: 
Meč osudu a Poslední přání. Tyto sbírky mu přinesly značnou 
proslulost v Polsku i v zahraničí. Na krátké práce navázal románem 
Krev elfů, prvním dílem již méně zdařilé pentalogie. Mimo zaklínačský 
cyklus publikoval esej o středověké legendě Svět krále Artuše, 
knižně doplněnou novelu Maladie – osobité zpracování romance o 
Tristanovi a Isoldě. Posledním Sapkowskiho počinem jsou dva díly 
historické fantasy trilogie z dob husitů: Narrenturm a Boží bojovníci. 

 

„Tudy!“ zvolala Yennefer, ukazujíc na portál, který vyčarovala na zdi 
vedle schodiště. V porovnání s portálem džinovým, vypadal ten její 
jako ubohá myší díra. „Tudy, Geralte, uteč!“  

„Jedině s tebou!“  

Yennefer mávala rukama a křičela nová zakletí, světelná vlákna 
praskala a zmítala se, až z nich sršely jiskry. Džin zavířil ve vzduchu 
jako vlček a napjal pouta. Oka sítě se začala pomalu roztahovat. 
Pomalu, ale nezadržitelně, se blížil k čarodějce. Yennefer necouvla. 

Zaklínač k ní přiskočil, obratně jí nastavil nohu, jednou rukou ji popadl 
kolem pasu, druhou chytil za vlasy. Yennefer křikla nadávku a uhodila 
ho loktem do krku. Nepustil ji. Kolem byl pronikavě cítit ozón 
z magických blesků, nedokázal však potlačit vůni šeříku a angreštu. 
Geralt podrazil čarodějce nohy, zvedl ji a skočil i s ní přímo do 
mihotavé prázdnoty menšího portálu.  

Portálu vedoucího do neznáma. 

(Zaklínač I – Poslední přání) 



- 53 - 

 

Čarodějka a zaklínač 

Ona 
Je blázen, každý uznat musí, 
Jizvy mu zdobí tělo celé,  
po dobrém nejprv všechno zkusí 
však nechtěl v něm mít nepřítele 
 
On 
Má vlasy jako kavčí peří, 
Na šíji bílou pohled bolí, 
V očích jí plamen ohně hoří, 
Mé rány léčí ráda solí. 
 
Ona 
Potom vždy přijde, sotva dýchá 
A z ran mu tečou stružky krve, 
Lektvary divné sobě míchá, 
Proč lituji ho jako prve? 
 
On 
Angrešt a šeřík, vůně blízká, 
Překrásné, vášně plné noci, 
Když bělavé mi vlasy víská 
Jak rád se ztrácím v útlých bocích! 
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Ona 
Srdce mi vždycky nechtíc ranní 
A diví se, když blesky metám, 
Mé prosby proč mu nezabrání 
Zabíjet stvůry všeho světa? 
 
On 
Magie dřímá v jejím těle, 
S rozkoší nůž mi v srdce bodá, 
Však večer, když s rozestele, 
Tak v lásce se mi ráda oddá. 
 
Ona 
Pak zmizí mi na dlouhé týdny, 
Toulá se krajem, v lesích spává, 
Vede zas chvíli život bídný,  
Ale vím, že se mu o mě zdává… 

Lenka Schormová (20 let) 
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