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Obávané víno zvané Ostravský kahan mělo na tmavozelené litrové láhvi etike-
tu s černou siluetou hornické svítilny v popředí. Podle toho, zda se z ní linulo 
světlo nažloutlé či opruzeninově zarudlé, dalo se víceméně odhadnout, jestli 
víno bude bílé, či červené. Za komunistické normalizace nestálo mnoho a podle 
všeho se pěstovalo na jižních svazích ostravských uhelných hald. V tržních de-
vadesátých letech bylo nutno změnit poměry i u tohoto výrobku. Z názvu pro 
jistotu zmizelo slovo ostravský. Láhev zůstala, ale na etiketě se nově odehrával 
pestrobarevný romantický výjev — postava pod rozžatou plynovou lucernou 
na jakýchsi starých zámeckých schodech rozjímala o krásách večera, zřetelně 
pod vlivem právě onoho vína. Nestálo mnoho a vyrábělo se nejspíš jako do-
plněk cigaret, soudě podle okolnosti, že bylo k dostání především v trafikách. 
Od nového tisíciletí už nelze v tomto městě sehnat ani Ostravský kahan, ani 
Kahan. Zhasnuly oba. Kdo potřebuje víno, které nestojí mnoho (a takoví lidé 
jsou vždycky), vstoupí do krámu, ukáže hotovost na dlani a rázem obdrží oby-
čejnou, nepomalovanou litrovou krabici. Jmenuje se Poesie a je červená i bílá.
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Alexandr Schönfeld
BÁSNĚ

NÁMĚSTÍ 

Nad noční městskou dlažbou zakřičel pták.
Jaká pustina!

ČAJ
 
Ráno se probouzím ze spánku:

„Máš tam čaj!“
Po práci vracím se k domovu:

„Máš tam čaj!“
Večer vycházím z koupelny:
„Máš tam čaj!“

Po létech umírám sešlostí věkem:
Mám tam čaj?
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VÍTR V OKNĚ
 
Před spánkem foukal
Vítr do okna
Záclony nadouvaly se a vlály

Zavřelas okno
Záclony zplihly
Vítr jsi ale neutišila

V KRÁLOVSKÝCH ZAHRADÁCH
 
V královských zahradách
Pomalu jako pán
Chtěl bych se procházet

Kdybych byl kuřákem
Tam bych si prožíval
Klid tichých cigaret

Zejména v zimě
Když leží pod sněhem
Stromoví stará

To nikdo nepozná
Jde-li mi od úst
Dým nebo pára
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STAVITEL MALÉ BUDOV Y
 
Nejprve vidí účel
Pak vidí obyvatele
Vnitřní a vnější místa
Polohu v terénu
Směr k převládajícím větrům
A ke slunci

Stavitel velké budovy
Nejprve vidí budovu

LÉTA KOUŘENÍ CIGARET
 
Kouřil jsem kdysi jednu od druhé
Cigarety hořely zdánlivě samy
Jak se mé plíce jen tak, samovolně
Pro samou chuť z dýchání
Nadechovaly a zase vydechovaly

Že jsem přestal kouřit, mi není líto 
Ten dým už mi dávno nevoní
Jen se mi stýská po vůni let
Kdy se mé plíce jen tak, samovolně
Pro samou chuť z dýchání
Nadechovaly a zase vydechovaly
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STARÝ DŮM
 
Je snadné se před deštěm schovat
V jednom z těch starých domů
Ve tmě tisknout ruku, nevědět komu
Je snadné se v dešti zamilovat

Je sladké pookřát ještě
Usmát se starým fiaskům
Vyhledat tmu a starý dům
Když zase přijdou deště

UDÍLENÍ CEN
 
Dnes o třetí hodině ranní
V letním lese na kopci za městem
Byla udělena literární cena
Za mlčení
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Martin Režný 

ZVACÍ DOPIS SEBETRYZNA
Nesahal jsem na nic. Ani na předměty, ani na události, ani na úlomky času, 
z něhož jsem viděl mizet za rohem jen lysý ocásek. Oči mi beztak skýtaly jen 
přehlížení, nedohlížení, klížení. Klížející zrak + kníkající hlas. A to už jsme na 
stopě skutečné tragédie. Úzce ohraničené, tedy soukromé tragédie. Nevěnuje se 
jí tisk, seriózní ani bulvární, ještě se nedostala ani do pavlačových drbů. Zatím 
jen přezrává a zahnívá ve skořepince. Prorůstá neopětovaným steskem.

Nic jsem si neosvojil a na nic jsem nesahal. Zbytečně jsem si zdobil šaty za-
snoubení srdce, mezi námi se nic nesklene. Má milenko bez rukojeti.

Na nic jsem nesahal, vlastně mi prsty už i zdřevěněly, snad už i vysýchají, 
jednou to každopádně jen nepatrně zapraská a bude po parádě.

— — —
Na chodníku pod mým oknem stojí dvě záhadné postavy.

Jsou to jednoznačně muži, vidím hladké klobouky vrhající stíny na jejich ob-
ličeje, dlouhé, větrem prohýbané kabáty sahající až po kolena, v jejichž kapsách 
mají zabořené ruce. Čeho se asi v kapsách dotýkají prsty těch rukou? 

Odhaduji, že muži patří k sobě. Nepromluvili spolu sice, ale stojí nápadně 
blízko vedle sebe. Ano, oni stojí! Jaký důvod mohou mít, že spolu takto stojí na 
ulici? Čekají na někoho? Nebo na vhodný okamžik?

Co znamená jejich pomalé přešlapování?
Nemohu od nich odtrhnout oči, i když vím, že rozumné by bylo včas se za-

barikádovat. Když už pro nic jiného, pak alespoň proto, abych zločincům jejich 
práci znepříjemnil. Přihlížel jsem však jejich surovému záměru nečinně. Srdce 
mi tlouklo nejen zárodky strachu, který byl čím dál obludnější, ale i vzrušením, 
které jsem si nejdříve nedokázal zdůvodnit. Ovšem ve chvíli, kdy muži vykročili 
za svým posláním, jsem se mu zúplna poddal.

Raněn, opravdu raněn? Tak to pardon! Já myslel, že červená stužka, kterou 
tratíte, je jen nevinná fáborka pro snadnější návrat. Ale bude návratu? Návrat 
s dírou v levoboku a s rozcupitanou závratí?
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A – Konstrukce bomby, 2017
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Jiří Sádlo
OSTRAVA NA PRVNÍ POHLED

Já byl tam u vás a okolo jenom asi čtyřikrát, to nic není. Neznám Ostravu jinak, 
než na pohled ten nejprvnější. Ale pro věci, co je dobře znáte po padesáti letech 
důvěrného styku, pro ně se zapomíná na právě zázrak prvního pohledu. A ten 
není horší, jen ukazuje jiné věci, a jinak. Jen on odhalí, co nám potom znova za-
stře zkušenost a zvyk. Tak tady hledám, co je pro Ostravu a Ostravsko příznač-
né. Ještě s tím, že na vše koukám hodně biologicky. Jestli pak z toho bude místy 
vypadávat víc vědy než poezie, vyhnout se tomu neumím. A pravda, nechci. 
Některé ty vlastnosti jsou podobné, co by se uviděly i v jiných uhelně-průmys-
lových pánvích (třeba na Kladně) nebo v jiných světa řitích (třeba v New Yorku). 
Genius loci Ostravy přece nemůže být něco tak svébytného, aby to pak ani nešlo 
srovnávat se zbytkem světa. Tak tohle všechno na vysvětlenou a na omluvu. 

ZLÉ A HODNÉ U SEBE 
Ostrava je na mě moc drsná, abych tam kdy vůbec žil. 

Jo, ale Ostrava je i na sebe moc drsná. 
Být ona ještě trochu drsnější, nežil by tam nikdo. 
Být ona trochu míň drsná, tak to zas už není Ostrava. 
Aha, tak to je asi jeden podstatný moment zdejšího živobytí, ten prudký gra-

dient drsnosti. Furt na hraně. Z nebe do pekla a zpátky. Na většině uhelných 
hald s povrchovým prohořením je jen pár centimetrů mezi ohněm a normálním 
nasypaným materiálem jako v Praze nebo v Berlíně. A to rozhraní je zázrak, al-
chymická pec, kde z čoudu sublimují velevzácné minerály, jinak známé jen ze 
sopek. To je hned ta rázovitost regionu. A pak tam žijí cvrčci domácí a oni jsou 
z jižní Evropy, tak v zimě potřebují teplo, ani zmrznout, ani se upéct, tak se tam 
hřejí na dvou třech centimetrech štěrbin, v tom jedovatém smradu. Lidé totéž, 
jen dnes většinou jinak a kus jinde. V jednom domě, v jedné hospodě.

Na to všechno si člověk zvykne. U nás na pokraji Prahy je to všechno volnější, 
ale stejně: co jedné složce místních obyvatel výrazně schází na inteligenci, tak to 
té druhé zase přesně chybí v morálce. Čili součin morálky a inteligence je u kaž-
dého z nás vždy roven konstantě. — No a co, to jsi jako u nás na předměstí hledal 
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někoho hodného a chytrého, aby ses pak na něj mohl vole vytahovat, žejo? Ne-
čum. Tak se můžeš rovnou kamarádit se mnou, mě se neboj, já jsem od obojího 
jenom trochu, přiblblá polosvině. Člověče drahá, nic lidského mi není cizí!

KARBON
Jaké je to Ostravsko obrovský brajgl v topologii a v osudech lidských, jak to s člo-
věkem metá a zametá! To má jednu velmi hlubokou prapříčinu. Na Landeku 
skály krásné, vztyčené uhelné sloje a disharmonická, dramatická sedimentace. 
A to je to samé, ale víc a dřív a hloub, Ostravsko vzniklo šílenstvím, řetězem 
erozně-sedimentárních katastrof, které oddělovaly krátké epizody úžasné re-
generativní konjunktury pralesa. To musel být mazec v tom karbonu, moře se 
záplavami, délta s erozně-sedimentačními procesy a bažiny a jezera, do nichž se 
to všechno sypalo. Velké volné plochy a superrychlá kolonizace, sukcese, rude-
ralita a konkurence dohromady. Samá drsná slova! Stromy vyrostou před očima, 
hustý prales. A vtom poklesy, které to všechno vyzabíjejí nastojato, trangrese 
moře a příbojové sedimenty. A totéž vedle jsou náhlé eroze řek, nová koryta 
a bahnotoky, v jejichž čele běží s úžasnou energií černé mrtvé barikády z máva-
jících klacků, stíná to lepidodendrony a razí si to cestu pralesem a pak to všech-
no lehne a nechá se pohřbít a jedeme znova. Náhlé všechno. Jako když se hrají 
karty, ráz naráz, bo není čas. 

Ale zároveň tam všude chcípl pes, konjunktura se zarazila v poločase, karbon 
nebo kapitalismus se strašně vleče, čeká se erozně-developerský event, ale zatím 
trvá smutná doppleritová bažina, smrdí tam uhlovodíky a to je ta stará knajpa, 
vždycky tam byla, mají jen pivo a rum. Chlastali tam krytolebci, ocasama hejba-
li. Na tom Landeku jsem na jedné skalce našel dva metry tlustou sekvenci, kde 
se po milimetrech střídalo furt to samé, tmavý a světlý proužeček, rytmická 
laminace v úplném klidu nějaké laguny. Jestli to byl roční rytmus, tak dva tisíce 
let lokálního klidu. Jo laguny! 

BARV Y
Jaké barvy jsem já subjektivně v té objektivní Ostravě viděl a proč, o tom za 
chvilku. Napřed paleta Ostravy literární; udělal jsme v tom ohledu vědecký vý-
zkum pomocí Brikety. Tu znáte, antologii celé poezie Ostravska od Bezruče po 
punk. Ta myslím bude hořeti století. Barvy v ostravské poezii: zapsal jsem je 
křížovým čtením a tu je máte. Čísla jsou, kolikrát zastiženy. 

Vládne černá (31), nedá se divit, ale je jí fakt moc; i přestože jí hodně vylezlo 
z černého uhlí a černé Ostravy. A jednou byla černostříbrná. Pak růžová, červe-
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ná, krvavá, rudá, zarudlá a ohnivá, rzivá a purpur (21) a z nich nejvíc je růžové, ta 
byla šestkrát. Pak už se skóre vyrovnávají. Zas není moc divu, že je hojná bílá, 
bělounká (13), šedá, šedivá, šedavá, popelavá a stříbrná (11) a zlatá, žlutá, žlutavá, tyto 
často v chorobném tanci s tou černou, taky 11. Zbývá modrá, ultarmarín a zelená (8) 
a hele, tím to hasne. Fialové, oranžové, hnědé tóny nebyly uloveny vůbec. Tak 
ta růžová, to je objev! K té černé, jaký kontrapunkt! Barva nejněžnější a zdánlivě 
básnická v prostředí zdánlivě nebásnickém. Měl ji víckrát i Emil Juliš na Mostec-
ku. A též naši emáci jsou černo-růžoví přece.

LUŽNÍ LES, NOVÁ DIVOČINA, RUDERALITA
Která barva je tu častější oproti třeba Olomouci nebo Brnu, já nevím. To může 
být podobné, ovšem. Jenže já přece viděl v Ostravě zvlášní paletu. Spoustu krás-
né syté zeleně, jako v Bělorusku nebo na Rujaně nebo hnedle už za Děčínem, 
a k tomu různé tóny plavé a žluté a zlaté, to jsou ty invazní zlatobýly, a k podzi-
mu ještě rusá a vínová, to je psí víno a křídlatka, všechno invazky. A ještě taková 
hebká zelenkavá, to jsou jasanolisté javory a kanadské topoly, další invaze. 

Když všechno to nepůvodní odstraníme kvůli údajné ekologii, věřte mi, že 
hezčí ani lepší to nebude. Ani když to přizpůsobíme na park pro přizpůsobivé. 
Příroda i přirozenost lidí je tu hnána ruderalitou, nedá se to nijak odpárat. Dá se 
to jenom moderovat, kultivovat aktivity. Někde kolem soutoku Opavy s Odrou 
se vyjede nahoru, úplně nad koruny stromů, a všude průmysl a postapokalypsa 
a nová divočina. Věže skrz prales. Na Kladně nebo na east-endu Prahy je to jiné, 
sušší, stepní a akátové. Kdežto tady s těmi nepůvodními druhy jdou spolu vrby, 
olše, duby, jilmy, chmel. Lužní les je to, přeučený na život s lidmi. Kus od řeky 
v Nové Vsi sedí hospoda Přístav Balkán. V sobotu odpoledne tady bude festival 
Colours of Balkán. Duo juyos complet. Erar Ešus. Hrajeme za každého počasí. Vstupné 
dobrovolné. Malá kultivovaná ruderalita, kdybych se tu teď ožral a vyležel to 
v křoví dopozítří, tak je stihnu. 

FÁDNOST A ODHADNUTELNOST
Šel jsem po všech smetištích a hospodách, kvůli kytkám a lidem. Ve Vítkovicích 
v té první seděl tichý Cikán, v pět odpoledne. Měl hlavu jako ruku sevřenou 
v pěst a tu hlavu si mnul, asi skrz problém. A kus vedle se hádaly ženské. Na-
před si nadávaly do všeho a nic. Pak jedna tu druhou malinko strčila do ruky 
a hospoda vstala. Chlapi vstali. To už bylo na rvačku. A vstal ten Cikán a šel, 
něco potichu řekl, a všechno si to zase sedlo. Ale teď to teprve začalo, změnily 
téma a hádaly se, protože ty jsi mě, Jiřino, strčila. Nadávat jo, strčit ne. Strčit, to 
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je psychický. Vyčerpaly slovník, dopil jsem, šel dál a večer zpátky, v jedenáct 
zavřeli, tak obloukem zpátky zas do té první hospody na ústupovou kořalku, 
a hele, byly tam a hádaly se, protože ty jsi mě, Jiřino, strčila. Šest hodin v kuse, 
argument a protiargument v permutacích asi dvaceti slov včetně předložek. 

Jednotící prvky: ruderalita a něco jako rum, vodka a pyčo. Tak nakonec je to 
přes veškeré drama k pochopení a k predikci. V typologii květeny, lidí i vegetač-
ních a sociálních dějů je počet figur spočetný a nepřehnaný, asi jako v kartách 
nebo v šachu. Okolo Kladna nebo i doma nikdy nevím, co za příštím rohem čeká 
za novou krásu aneb obludu, která úplně rozhází všechen dosavadní náhled, 
interpretační rámce, všechno. Tady můžu taky dostat přes držku, jasně, ale na 
známých víceméně standardních principech. Neměl jsem tam lézt a kór ne si 
dávat ty poslední čtyři panáky a kór ne se pak ještě bavit s lidma. 

NASRANOST OSTRAVSKÁ
Zde jen detail. Ona je ta nasranost permanentní jak revoluce, a silná, stylotvor-
ná. A hlavně, na hony je daleko od Švejka a od české misinterpretace švejkov-
ství do nás dobrosrdečných čecháčků, prohnaných usměvavých bestií. Vygoo-
glil jsem si „Ostravská povaha“ a hned ulovil: Jsem znechucený zdejšími lidmi, jsou 
otřesní. Spousta z nich nadává při KAŽDÉ příležitosti!!! (…) Lidé si tu pořád na všechno 
stěžují a jsou při tom strašně sprostí, jsou primitivní. 50% lidí vyvracuje cizí argumenty 
větou „bo jsi piča“, popř. vám pohrozí „dělem“. Nenávidím takové existence, kéž by se to tu 
od nich vyčistilo. Mám okolo sebe spoustu super lidí, jenže ti chtějí skoro všichni odsud odejít, 
protože to cítí úplně stejně. Morálka lidí tady je na bodu mrazu... Tak vidíte: nasranost 
jako rys regionálního kolektivního nevědomí, jako klíč k moudré prostotě, jako 
krajinotvorný proces, jako estetická strategie, ty cype. 

ROZMAZANÉ SRDCE
Praha je jasný střed světa. Košice taky. New York a Londýn a Paříž. Ne Ostrava, 
ale proč? Že je moc velká, o to nejde, ale hlavně je moc polycentrická. Jmenovat 
se Ostrava třeba všechno od Těšína po Frýdek, byla by tím středem. Ale ono je 
to Ostravsko. V nejasném, víceznačném vymezení navíc, koukám na Wiki, je to 
prý všechno od města po celý kraj. Střed světa je, kde okolo nemá žádné Londýn-
sko, Pařížsko, Pražsko. Podmínka to není dostačující, ale nutná ano. 

Se s tím smiřte. A buďte rádi. Kladno taky není střed světa, jednak má kolem 
své Kladensko, a jednak mu za zadkem stojí Praha. A Praha prý srdce světa 
je, jenže jaké? A kór centrum Prahy, ten vyhnilý zub, co má teď bez turistů po 
hehe? 
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Kobe – 1, 2015
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Vasilios Chaleplis

ANTONÍN

ten den jsi mi vyprávěla o svém bratrovi
stálas na přechodu 
matně jsi mžourala po bílých čárách 
stářím vybledlých

na odbočce k polím
motorka 
zhuntovaná nárazem
nehybná hlava obepnutá helmou z papundeklu
potrhaná kůže kombinézy 
jizvy rozpáleného asfaltu 

ten den získal místo v elektrárně
u Frýdku
těšil se až ti sdělí tu novinu
stihlas ještě uchopit 
jeho ruku 
strachem zesklovatělou
než jsi zůstala sama

prázdná mezi odmlkami

Antonín ti vždy pomáhal najít ztracené věci
jeho tvář jsi však ten den 
najít nedokázala



15

— — —

zase jste spolu v jednom bytě
ona už spí
a ty si připadáš 
těžký 
jako nezvaný host
dřevo parket kvílí pod mučidly chodidel
všechny ty uvážlivé kroky popřené 
už v klenbách 
odráží se od stěn 
když k ní pomalu uléháš
postel se ti vysměje zapraskáním

její nepřítomný hlas pomalu dolehne 
jako tříštění prázdných lahví
v kontejneru noci 
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HISTORIE

šumění tmy 
doráží v příbojích večera

najednou ježek
přebíhá ti před očima
naráží na železobetonovou zeď patníku
neváhá ani na vteřinu
protáhne se
skulinou 
a zmizí ve víru nevídané svobody 

tak významný moment 
v tvé bezvýznamné historii 
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Ivan Binar
BACHA NA MUCHU!

Mucha se zamilovala do Milana. Milane, Milane, bacha na Muchu! Milane, Mi-
lane, hodný chlapče, vždyť víš, že máš jenom jednu maminku a jedna maminka 
má jenom jednoho tebe… Zbav už se té Muchy! Zprvu Milan Muchu odháněl, 
její dotírání mu bylo protivné, ale to by se dalo překousnout, jenže tu byla ma-
minka.

Tak hodný byl Milan, tak poslušný své maminky a pozorný, že jí za třináctý 
plat a veškeré úspory koupil celou novou trampolínu. Na zahrádce pod thujemi, 
vedle afrikánů a pivoní ji podle návodu, docela sám nainstaloval tak bezchyb-
ně, že se dala sama do skoku, aniž musela poskakovat maminka. Maminku to 
k slzám dojalo, vždyť to byl dárek k šedesátidevítinám a takovýmto maminkám 
už do poskakování moc není. Ačkoli některé i v tak pozdním věku si občas rády 
zaposkakují. Jenže to nebyl případ Milanovy maminky.

„To je hodný chlapec,“ říkaly sousední maminky a měly v očích závist. Kde-
pak, ani jedna z nich neměla tak hodného Milana, žádné z nich nekoupil synek 
trampolínu, která by sama poskakovala. Všechny sousedky sousedce Milana zá-
viděly. A přitom ani nevěděly, že když mu maminka řekne, podrbe ji na zádech.

„Jedeš, Mucho! Nechcu tě...“ Protože byl Milan hodný chlapec a nechtěl připra-
vit mamince starosti, protože se bál toho nejhoršího, co může hodného chlapce 
potrefit, vší silou Muchu odháněl, bál se hlubšího vztahu.

„Jedeš, potvoro! Neotravuj.“
Ale Mucha se nedala jen tak odradit. Byla cílevědomá a do Milana zamilova-

ná, Milanovi propadlá, zcela ztracená. Sama nevěděla, proč k tomu došlo a jak 
se zachovat, co s tím. Byla mu stále v patách. V závodní jídelně se posadila na 
stůl hned vedle Milanova talíře a vděčně uždibovala z ukáplých kapiček rajskou 
omáčku, bez dovolení ulizovala cukr moučku z Milanovy bublaniny a po jídle 
oblétala Milanovu hlavu v ladných obloucích. Ani v koupelně nedala hodnému 
chlapci pokoj. Ani studená sprcha ji neodradila, sprchovala se s ním, nedbala 
celkové zplihlosti, když ji čůrek vody zasáhl doprostřed čela a zmáčel shora 
dolů. Jenom se tomu zasmála, jako by to byla tuze povedená taškařice.

„Nedá se nic dělat,“ rozhodla maminka a koupila mucholapku. Mouchy byly 
po mucholapce jako posedlé. Mračna jich na ni posedala a byla rázem polapena 
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a přilepena k neodlepení. Mucha s těžkým srdcem přihlížela, jak její polepené 
družky hynou, ale láska k Milanovi ji neopouštěla.

„Nedá se nic dělat,“ rozhodla maminka podruhé a šla do lesa pro muchomůrku.
„Cha!“ řekla Mucha, „to mám za všecku tu lásku!“ Ani svůdnou muchomůr-

kou se nenechala ta bytost zamilovaná, cílevědomá, napálit. Za temných nocí 
přistávala na Milanově obličeji a vyšlapávala si pěšinku od brady doleva kolem 
úst, prošla se pod nosem, po nose a nad nosem, vzala to obloukem kolem levého 
oka a doprostřed čela. Tam se usadila a začala tiše, tichounce zpívat ukolébavku:

Až, chlapečku, zavřeš víčka,
posadím tě na koníčka,
a koníček spí…
Jiný by Muchu lepl, a kdyby se trefil, bylo by. Jenže hodný Milan Muchu ne-

lepl. Věděl však, že jí nesmí podlehnout. Kdyby podlehl, byla by to mesaliance 
jak hrom, o takové se ani v odborné literatuře o mesaliancích žádný z autorů 
mesalianistů nezmiňuje. Milan byl hodný, to je pravda, byl však také trochu 
hůře chápavý a trochu více nerozhodný. Byl to zkrátka důvěřivý trouba. Vůči 
Mušině dotírání nenalézal obranu. A taky byl notný popleta, nepochopil jedno 
všeobecně známé a běžně užívané rčení; byl přesvědčen o tom, že nejlepší obra-
nou je útěk. Dal se tedy do běhu.

Běžel do vysokého kopce porostlého škardou dvouletou a vratiči až nahoru 
k bezu černému a pak zase dolů na druhou stranu, do bukového lesa mezi di-
vočáky pasoucí se na bukvicích. Zcela zchvácený zakopl o bludný kořen a svalil 
se mezi netykavky a lebedu. Vzhlédl vzhůru k obloze mezi větvemi a zhluboka 
oddychoval. Měl pocit vítěze Velké pardubické. Tak, a je po stalkingu! Nejlepší 
obranou je útěk!

Hodný Milan ležel mezi netykavkami a lebedou v bukovém lese a bylo mu 
dobře. Divočáci ho obcházeli velkým obloukem, lebeda si lebedila a netykavek 
se nic netýkalo. Klid a mír se rozprostřel nad letní krajinou. A tu Milanovi při-
padlo, že cosi není v pořádku. Zprvu nevěděl, co. Jako by tu cosi nesmírně dů-
ležitého, cosi nepostradatelného chybělo. Neměl hlad ani žízeň, nic ho nebolelo, 
ani nesvědilo, ani nelechtalo… Nic ho nelechtalo! Nic tu ani nebzučelo... Nic tu 
nebzučelo! Teď si uvědomil, co to je, co tu chybí… Mucha!

Ale kdepak, před zamilovanou Muchou není úniku. Aniž se toho nadál, už 
tu byla, už kolem něj kroužila v ladných, stále se zmenšujících obloucích. Celou 
cestu mu byla v patách a teď je tu, teď ho má, teď mu bzučí kolem hlavy, před-
vádí se mu před očima, až přechází zrak, třepetá blanitými křidélky a slibuje 
věrnost za hrob, a jak se zdá, myslí to smrtelně vážně.
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„Tak pojď, Mucho jedna dotěrná,“ usmál se na ni hodný Milan povzbudivě, 
„jde se domů. Za maminkou. Musím ji poškrábat na zádech, ona to potřebuje, 
ona to má ráda.“

V bukovém lese proklouzli nepozorovaně mezi divočáky, vydrápali se do 
kopce a pak seběhli loukou dolů, Milan zhluboka dýchal, Mucha mu poletovala 
kolem hlavy a pobzukovala veselou písničku:

Já husárek malý,
boty rozedraný,
já na vojnu nepojedu,
až budu mít nový…
Jenže: Tatíček to slyšel, hned z komůrky vyšel, už nedopobzukovala. Zahlédla 

totiž právě v trávě cosi lákavého, neodolatelného. Bylo to obsypané mouchami 
všech velikostí, barev a národností, všech ras a vyznání. A nebyla to mucholap-
ka ani muchomůrka, bylo to cosi jiného, mnohem přitažlivějšího. Mucha neodo-
lala, ani se s tím hodným chlapcem nerozloučila a přidala se k nim.

Když Milan v pozdním odpoledni drbal mamince záda, cosi horkého, mokré-
ho a slaného ukáplo na maminku.

„Milane, hodný synku, snad hořce nepláčeš?“
„Bodejť bych neplakal, milá maminko, když...“
„A kdepak jsi nechal Muchu, svou věrnou průvodkyni?“
„Právě...“ zaštkal hodný synek. „Jakápak je to věrná průvodkyně, když se mi 

právě zahazuje se s čímsi v trávě!“
„A tak je to se vším, synku,“ pravila maminka. „Nic si z toho nedělej, každá 

bolest jednou pomine. Zaposkakuj si na trampolíně pod thujemi, když už ju 
tam máme v zahrádce vedle afrikánů a pivoní, a uvidíš, že se ti uleví.“ 

Hodný Milan si na trampolíně trochu zaposkakoval a hned mu bylo do skoku.
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Petr & František Hruškovi
DVĚ VĚTY

Celý rok 2014 jsem si zapisoval každý den jednu větu — obsahovala drobnou či větší udá-
lost v tom dni zažitou, reflexi, nápad, myšlenku nebo pocit pro tento den dominantní. 
Bylo to zadání z nakladatelství Revolver Revue, kde následně chtěli onen podivný deník 
(každý den pouze v jedné větě!) vydat. Když jsem prozradil svému synovi Františkovi, co 
to páchám, vytáhl zpod postele starý psací stroj a sugestivní dobrodružství podstoupil 
také. Vznikly tak dva zápisy roku 2014 — jeden psaný „odrůstajícím“ padesátiletým otcem, 
druhý dorůstajícím šestnáctiletým synem. Letos jsme zápisy ze zvědavosti porovnávali 
a zjistili, že se v nich místy ukrývá bezděčný dialog, paralely i napětí, které nás zaujalo. 
Nakonec jsme oba vybrali z každého měsíce po jedné větě a ty přiložili k sobě — otcovy věty 
jsou tištěny běžným písmem, synovy kurzívou.

  Petr Hruška
 

LEDEN
P:  Ve Vítkovicích z tramvaje chlap mával na lidi novou sekerou.
F:  Našel jsem na Stodolní 800 korun, to nenajdeš na ulici.

ÚNOR
P:  Opsáno dnes z cedule před bankomatem: tato samoobslužná zóna slouží pou-

ze pro bankovní operace, je zde zakázána úschova před chladem a nepřízni-
vým počasím.

F:  V antikvariátu na desce Rakovina od Karla Kryla: Adamovi k dvacátým a dvacátým 
čtvrtým narozeninám věnuje Radim.

BŘEZEN
P:  V poledne na náměstí mi zastoupila cestu krásná rusovlasá slečna, upře-

ně se mi podívala do očí, řekla „pane, nechcete si ověřit svoje hodno-
ty?“, a zatímco jsem se nad tím návrhem vnitřně zapotácel, stačil jsem si  
všimnout, že v ruce drží maličký revolver…, z nějž se ale vzápětí vyklubal pří-
stroj na měření tlaku, cholesterolu a dalších zatracených ukazatelů.

F: Je zdravé to neléčit.
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Chanson sur la Notre Dam, 2007
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DUBEN
F:  Nedokážu se dívat svému otci do očí.  
P:  Můj otec už třetí hodinu čte televizní program.

KVĚTEN
P:  Lze žít lidský život jako odkládanou sebevraždu?
F:  Ještěže se mihule potoční neptá, proč žije.

ČERVEN
P:  Tak, a jsem padesátník — česká národní banka mne už dávno zrušila.
F:  Já už neplýtvám časem, ale čas plýtvá mnou.

ČERVENEC
P:  Stále ve mně roste přesvědčení, že v posledku záleží ještě na čemsi důležitěj-

ším než na tom, jak se chováme ke skutečnostem, které známe, které jsme po-
chopili, objevili, vynalezli, získali k užívání — daleko podstatnějším možná 
bude to, jak člověk, společnost nebo dokonce celá historická epocha nakládá 
s věcmi, které nezná, kterým nerozumí, které neovládá a nevlastní, o kterých 
dokonce ještě ani neví, neboť i k neznámému existuje mnoho rozličných pří-
stupů, od pokorného i pokořeného, plného úžasu, údivu, strachu či vzrušení 
až po zpupně povýšený, ignorující či dobyvačný, a právě to, jak umíme žít 
s neznámým, nakonec rozhoduje i o podobě života, který známe.

F:  Kurva.

SRPEN
P:  Volal jsem synovi celé odpoledne, protože jsem měl strach o jeho křehkou tě-

lesnou a duševní schránku, ale vždy se mi ozývala jen jeho schránka hlasová.
F:  Nepřítel na telefonu.

ZÁŘÍ
F:  Dneska jsem třikrát během chvilky potkal nevidomou dívku s matkou, a když jsme se 

potkali potřetí ve frontě v obchodě, chtěl jsem jim říct: už se dneska vidíme potřetí, to je 
zvláštní…

P:  Internetový slovník českých synonym vykazuje nejhledanější slova: 1. milá-
ček, 2. slza, 3. huspenina.



23

ŘÍJEN
P:  Jiří Macháček přestal kouřit, protože mu pak smrděly housle.
F: Viděl jsem zachvět se ručičku u kostelních hodin, jako by si nebyla jista tím, co ukazuje.

LISTOPAD
P:  Když píšu, je pro mne důležité dostat se do fáze, v níž podněty nenajdou už 

cestu zpátky, před báseň, protože jakmile dokážu po dopsání celý text zase 
rozplést, dovodit původ a příčiny použití jednotlivých slov, cítím, že jsem 
nepsal dobře — z pořádné básně se nelze vrátit. 

F: Chtěl bych psát básně, protože vůbec nevím, jak se to dělá.

PROSINEC
P:  Většinou vypitý chlast v člověku okamžitě třískne o nehluboké dno a zůstane 

ležet jako kamení, ale někdy obsah sklenky převržené dovnitř nemůže dopad-
nout, alkohol letí člověkem celou noc, nechává za sebou rezavou, světélkující 
šmouhu, jako astronomy nehlášená kometa. 

F: Ty vole, nevím, celý den prolitý, kouřili jsme brko s mámou, otec se schoval.
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   Obávané víno Ostravský kahan nestálo mnoho 
a podle všeho se pěstovalo na jižních svazích ostravských      
      uhelných hald…


