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Dobří dnové četby:

Byls dobrodružně smuten, když jsi jednoho prázdninového dne s odhodlaně vážnou tváří otočil 

úvodní stránku dosud neznámé knihy. A četl jsi;  v zamlklých odpoledních pokojích i v zahradě 

pod červencovými stromy; tiše, trpělivě, vytrvale; sám; v dobrovolné řeholi, zapřažený jako vůl 

do žentouru. V tom ztráceném čase věci milosrdně setrvávaly na svých místech; byl jsi čtoucí, 

a tedy nedotknutelný  ( jako je nenapadnutelné zvíře odhalující vlastních slabin). A když jsi 

knihu odložil, chodil jsi pak zamyšleně a bezcílně, stále dokola a stále stejným, strojově per-

petuálním pohybem (tak se ve svých klecích procházejí velké kočkovité šelmy): náhle obrůstán 

prostorem jak teplou srstí.
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Petr Halmay

ŘEKA JE NA DOHLED

báseň o matce

1.

Kdysi to mohla být
snad záležitost s otevřeným koncem…

Lampy jak plody 
se zvolna pohupují venku na ulici,
za stolem matka píše sestře dopis
v rodné maďarštině.

V bytě je dusno.

Hlubokým tichem červencové noci
se nese šustot plnicího pera
anebo slabé zapraskání vlasů
pod dotekem ruky.

2.

Vycházím na ulici.

Německé turistky se smějí na nároží
silným, hrdelním smíchem.

Karoserie aut jak zbytky trilobitů…

Tady teď ulici křižuje hlavní třída.

Troleje visí jako pavučina,
majáček taxíku
proplouvá osiřele mezi stanicemi…
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3.

Když jsem byl kluk
chodila v létě někdy po městě bosá.
O Maďarsku se skoro nezmínila…

Jen zřídka vešla ke mně do pokoje.
Stále se po večerech něčím zabývala:
byla v té době ještě velmi hezká –
neroztříštitelný zjev…

A pak ta její řeč!

Je právě tohle moje dědictví?!

Řeka je na dohled.
Kameny navigace jako lidské hlavy.
(Už pouhá skutečnost, že mi odrůstá syn
dodává všemu zcela nový rozměr.)

A někde daleko uprostřed Holešovic
začíná matka s psaním další stránky…
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Petr Král

ČAS
V zářivé, vlahé mase letního vzduchu a dne je uložen celý čas už ve chvíli, kdy jí pro-

nikáme jako křehký šíp na cestě za krátkým souladem mezi sebou a přítomnou chvílí. 
Všechny plamínky minulého a budoucího praskají okolo a podporují nás míháním 
svých jazýčků, až po ten nejzazší, který na obzoru dál věrně olizuje prkna poslední 
ohrady.

Na křižovatkách, mezi přesuny městských hord, nastavují pouliční hodiny navždy 
němou tvář; tomu, kdo k nim zvedne oči s úmyslem vyčíst z nich správný čas, hodiny 
jen diskrétně připomenou naši společnou přítomnost ve světě. Dva neznámí u kavá-
renského stolku si už teď nad svými novinami špitají o sladkých tajemstvích naší příští 
lásky. 

SKUTEČNOST
Zas a zas hledáme skutečnost vprostřed těkání, někde mezi šumem vlastního myšle-

ní, šustěním sukně tušené v mlze a přítmí dne a mezi pustým sykáním slov. Někdy se 
zdá být stopou i pouhý zvuk kladívka, které kus odtud začlo tlouct na jakýsi plech; 
sotva tam ale otočíme hlavu, už slyšíme, jak každý nový úder jen odhání věci víc ke 
kraji, na daleký obzor. 

Jak teď jde neznámý chlápek podél proudící vody potoka, klouže po břehu v soula-
du s jejím míháním, aniž by se s ním spojil. Nasedne pak o něco dál do auta, nastartuje 
a zvolna odtud odjíždí proti toku vody; její míhání uplývá s proudem a jediné tu zůstá-
vá. Zaostříme tak aspoň na červený cár v trávě za potokem, snad jakž takž zakotvíme 
pohled v jeho čerstvém mase; to už zas ale míjí cár jakýsi mladík a kus té červené po-
malu, ale jistě odnáší na rukávu své bundy. Jak trhavou chůzí vniká hloub do krajiny, 
šíří v ní dál místo smyslu jen jeho těkavou krev. 

VESNICE
Odjížděli jsme na venkov, ale když jsme sem přijeli, venkov tu nebyl. I trhovci, kteří 

se vynořili na návsi a nastavovali v nedělním tichu tvář tající odtažité vědění, mizeli 
neznámo kam, sotva trh skončil; z režné svěžesti jejich pláten zbylo trochu prášení 
nad hřbety mezí, to sotva lemování světla bez paměti. Celé odpoledne zas jen to ha-
rampádí: náves s leskem prasklé kovadliny, jako ztroskotaná, duté rány posledního 
pěchu zapadlé do kopřiv lemujících zbytek rybníčku.

Mluvilo se o vycházení za humna, přívětivé a vzdušné území nás zdánlivě čekalo ve 
večerním vánku kdesi pod stromy za posledními domy vesnice. Nikdy jsme tam ale 
humna nenašli, všude pod příliš drobným listím se ve stínu vlnila jenom holá tráva bez 
stopy po hranici; dřív, než narazila na svou mez, se vesnice v jejím šumu tiše vytrácela 
a mizela z dohledu sama sobě, nic víc. Údajně tu byl pořád někdo, kdo hranici znal, 
po tom, co trávu prozkoumal do posledního stébla: starý rodák a pamětník, ten, co ve 
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vesnici zůstal a klidně čekal toulavého kamaráda, který si vyjel do světa – už předem 
připravený mu ukázat, co tu zatím procestoval sám, aniž se vzdálil. Chvíle setkání ale 
zjevně minula, i pamětník tu teď chyběl tak jako ti místní předsedové, jejichž únos ob-
čas hlásily chraptivé tlampače a dunění, které šířily po prázdné návsi. Nikdo; i v blíz-
kém mlází jen tu a tam zahlédnuté siluety netušeně vzrostlých hřibů. Taky těch, to se 
ví, se neznámí únosci stačili zmocnit dřív, než jsme se k nim mohli přiblížit; nezůstalo 
nám víc, než vzpomínka na jejich obrysy, zvolna povlékaná deštěm. 

Zbýval ten zádrhel a ta bílá kost, vesnická boule naběhlá vprostřed prachu co klamný 
mozol terénu. A vzadu za pilou praskot celé rozlehlé krajiny v hromadách složených 
prken; prkna, z nichž slunce táhlo ven dusnou vůni dřeva a všude kolem husté trsy 
šťovíku, jehož zakázaná chuť nás předem provázela na útěku jinam, pryč z vesnice.
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Vít Slíva: TAMTY TMY

LÉTA

V dolním rohu hromadí se vyhynulá světla,
v horním tamty tmy.

Blýskavice příčně vzlétla,
dostředivě hřmí.

OKNEM

Z kmene,
tepny, kterou se tlačí temnotná krev,
vychází luna.

A teď už mě požírá, nehybné listí.

SE SVÍČKOU

Zavři to okno; a plamen se utiší.

Vidění do nitra. Vidění ve výši.
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SVÍTÁNÍČKO

Potratils Betlém,
v lihu je,
pij.

Měsíčním světlem nalitý pyj — — —

POHLED

Jedno oko smutné,
druhé nenávistné.

Krásu, sotva svitne,
tma jako když utne.

DRHANÁ V DĚRNÉM

Provázky prstíčků světla!
Uzlíky bradavek tmy!

Noc bleskem slasti se setla.
Dni, teď ty trýzní se tni!
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Vladimír Pavlovič: PERÓNY A NÁRAZNÍKY
[tekutá próza]

Takže vlak. Pokusím se z něho do konce knihy slézat minimálně. Musím ale chytit 
rytmus. Tdn tdn…tdn tdn…ozývají se spoje kolejí pod nárazy toho železného pod 
vozem. Rána jsou ospalá, večery taky.

Temena kolejnic dostávají v zimě automatickým darem abnormální kluzkost. Je pro-
to třeba se vyvarovat nepozorného šlápnutí. Ve stanici Čelákovice se odehrává do kro-
ku vysílání drážního rozhlasu. Mám to nachozené a naposlouchané. Amplion si krkne, 
baba si dá záležet, řekne, že vlak bude mít zpoždění jak noha.

Zásadní vlaky jezděj až po čtvrté a páté koleji. Přes první tři se klopýtá. Tam se musí 
dát pozor, aby se neuklouzlo. Ne tak vedle v Lysý, kde udělali podvodem na lidech 
podchod za 60 miliónů. Firma vyhrála konkurz a nabídla to za 30, ale v půlce složila 
ruce do klína, zaklapla techniku, odvelela lidi, a že prostředky jsou vyčerpány a s de-
chem je konec. Patří ale tenhle způsob podnikání do literatury?

Rána jsou ospalá. Jsou vidět tak akorát ranní mlhy. Ráno se odehrává málo příhod 
z vlaku. Krajinu zavalí mlha. Po trati se válejí chuchvalce, jedná se taktéž o mrtvé 
psy. Těch je po ránu lépe vidět než večer nebo v noci. Večer nebo v noci se vracím 
z velkoměsta a kromě světel metropole je vidět prd. Za Počernicemi přijdou pole a je 
vidět úplné hovno. Od temných skel se odráží jenom vnitřek vlaku. Tak to chodí večer. 
Ráno půlka lidí spí a půlka čte Blesk. Ostatní jsou v menšině. Rána jsou ospalá. Veče-
ry mnohdy také. Na Černým Mostě je do dáli vidět osvětlený otazník esovitě linuté-
ho rychlostního okruhu. V pravé části je otazník trochu červeně poďobán koncovými 
světly, levá část zase světélkuje více nažluto. Dráty zpívají, trať vede v zimě v létě, ať je 
to Petr nebo Pavel. Pražce nasázené do štěrku, na svém hřbetě přišpendlené kolejnice, 
pod břichem nalámané kamenivo, fakírské ostrohranné lože a vlak jenom projede, ani 
se neohřeje. Co se postavit takovému nezájmu?

Po viaduktu zahlomozí kolesa. Rachot se na chvilku rozezní, vznese se nad ohnis-
kem ze železa a ve chvilce zmlkne, dál prchá vlak, o mnoho lépe však, než když jsme 
jako děti chodily do rytmiky. Podél nákupních středisek zvaných hypermarkety opouš-
tí Prahu statunový saturnový přestárlý svišť s mnohokrát přetočeným tachometrem. 
Předlouze stoupá mírným sklonem do Počernic, kde se nejlépe z celé trati drží sníh. 
Odtamtaď je to pak šupem dolů do Polabí, až ke mně domů.

Jedem za noci, osvětlené podlouhlé místnosti vagónů září do tmy, na odbočce Skály 
oslníme osamoceného stážistu na hradle, co chytil službu v polích za trest. Před očima 
se mu mihne cestující galerie a my vevnitř, vystavené obrázky, obehnáni po obvodu 
odrazy na černých plátnech, ani o tom nevíme. Vidíme jen sami sebe v pofidérních 
zrcadlech ospalého panoptika.

Pantograf mění za jízdy směr jízdy. Vyjede z Masarykových a než dojede do Libně, 
zastaví za výhybkou, otočí se a jede zpět, ale do Vysočan. Strojvedoucí, který doteďka 
řídil, rázem se ocitá na chvostu, opouští kabinu a jde přes vlak dopředu, aby vystoupil 
ve Vysočanech přímo u svého kutlochu. Má tam takový kumbál, kde čeká na další 
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vlak, kde si ohřeje něco v rendliku, kde nahmatá puls pracovní směny a kde se do zá-
chodu vypotřebuje a na chodbičce u litinového dřezu vypláchne rendlik.

Rozrazil dveře, jel jsem tehdy s Helgou. Helga začetlá do novin, ani nezvedla hla-
vu. Strojvůdce zapochodoval silně klapavými kroky jako okovaný vojín. Když Helga 
zvedla hlavu, byl už za námi. To se už Helga nechtěla zvědavě otáčet, jen se mě ze-
ptala, co to bylo? Odpověděl jsem v nepříliš hodnotné legraci, že gestapo. Helga, aby 
si nezadala, uměle vyvinula zděšený výraz včetně zaplácnutí úst dlaní a zalichotila 
přesvědčivosti mého vtipu takovým způsobem, že by snad mentálně opožděné děcko 
rozpoznalo výsměch.

Inu Helga, inu ráno, inu večer, inu vždycky, inu inu.

Cestou z práce jsem středním rodem nastoupilo na Smíchovském nádraží do obec-
ního rychlíku směr Hradec Králové, který má náhodou cestu okolo Čelákovic. Na 
peróně jsem si koupilo pivo a párek v rohlíku. Po příjezdu vlaku po zabrždění po 
vystoupení lidí po zavření dveří a po opětovném otevření dveří, protože ten posled-
ní vystupující nebyl zahleděn komplexně a přibouchl za sebou dveře, tedy po tom 
všem, po komplikovaném otevírání s rohlíkem a kelímkem, po vystoupení do schůdků 
a po vskutku komplexním zhodnocení své poslednosti, neboli po právoplatném a de-
finitívním zabouchnutí dveří… jsem už normálně mužsky procházel s poživatinami 
a noutbůkem přes rameno uličkou kupéového vagonu… procházel a procházel jsem 
v té chodbičce a nenatrefil jsem než na slovenskou matku s dcerou. Vlezl jsem k nim 
do kupé, ale dcera stála zády, lokty opřena o kovový lem staženého okénka. Promluvil 
jsem proto něco slov s matkou a dozvěděl jsem se, že dcera je vydatá, takže jsem se 
slušně rozloučil, sháněl jsem v té době totiž nevěstu, a zakotvil v jednom z bezpoč-
tu dalších prázdných kójí: rozrazil dveře, otevřel okno, sklopil stolek, postavil pivo, 
mrsknul taškou noutbůckou, zakousl se do rohlícu, koukl z okna… a co nevidím: už 
jsme se rozjížděli a o pár okýnek dál vidím slovenskou dceru, jak ji napodobuju v hle-
dění z okna. Pokynul jsem na ni charakteristickým způsobem, i ona zřejmě pokynula, 
nebylo totiž předpokladu, že by matka, která ostatně seděla svým širokým zadkem 
zabořena do čédé čalounění, byla schopna za roh křivkovitě do oblouku kontrolovat 
dceru, kam všude kouká. Pohleděli jsme a pokynuli s vydatou dcerou na sebe, vítr 
nás ovíval, proudy vlasů nám vlály o přehon, krajina ubíhala a vzduch ve formě větru 
hvízdal neutišeně. Ani jsme jej nechtěli krotit, ponechali jsme mu s radostí všechno 
účinkující podium kol našich lebek, vždyť slast byla sledovat ten zahalený blouznivec 
jejího obličeje v plápolavé koruně hlavatého porostu, urousané vzdušné mikromaka-
rónovité močoteče, mělať ona vlasy přizrzlé, neb jak benzínem pochcaná sláma vířila 
jí tisícerými liánovitými perutěmi, bouře mrskačského proutí, rozcuchané prameny 
milovnického kadeří, vlnící se aerodynamismus antipleše, ohnivé hnízdo vystrčené 
z okénka, vykukující blahonespoutaný živočišný afekt ve vzdušné nevěře se oddávají-
cí větrnému opojení… 

…i mně se líbil na vlastní hlavě hmat větru, i když mé centimetrové hřebíky trčely 
téměř nehnutě, každopádně pocit to byl jemně hédonistický, třebať jejich hlazení pro-
bíhalo blízkou podobností slizkému odporu pravé hálovské pleše v aerodynamickém 
tunelu, polovičaté pokusy o jejich cuchání jsem, ba co dím, o to silněji pociťoval při 
zvýrazněném pohledu ob pár okének. 



[12]

Dcera byla zahlédnutá z okénka vlaku a ani to nebylo v zatáčce, ostatně, byli jsme 
v jednom vagóně, takže by to stejně nic nepomohlo. O to víc jsme hlavu vystrkovali 
a vytrvalo to skoro až do Čelákovic, než jsem ucítil zánět středního ucha a s bolestnou 
grimasou zatáhl se do kupé jako šnek růžky do slimákovy hlavy a zavřel okno.

Když jsem vystupoval, vzal jsem to uličkou okolo nich, pozdravil jsem je, dceru 
zády, matka mi kupodivu vehementně odpovídala, zato dcera ohlušená větrem s hla-
vou neustále vystrčenou z okna prožívala odevzdání se stojatým vzdušným proudům 
ve čelákovické stanici… 

Vylezl jsem na perón, schválně jsem to vzal zvenku ještě jednou okolo nich. Zdravím 
dceru na rozloučenou a klopýtám v kolejišti, klopýtám hodně zmateně a udiveně, vši-
ml jsem, si čeho jsem si v té celé veselohře nevšiml 

…byla nevidomá.

V ten moment tak překvapen měl jsem chuť reflektovaně vyhodnotit, že celá cesta, 
vzájemné kynutí z okének bylo úplně k hovnu. Však vzápětí jsem pojal opravdové 
vnitřní uznání, sic to byl jen klam: a cynismus, byť jen formální, uměle nasazený za-
jisté, zcela vymizel z mé duše a já, v druhé vyšší fázi oblažen v srdci, doklopýtal přes 
kolejiště směrem k domovu.

 
A nato jsem napsal povídku o skupince nevidomých, ale ti mi ji odmítli autorizovat, 

a tak zůstane u mě v šuplíku. Myslel jsem si, že to budou větší frajeři.

Ke druhému nástupišti přijede rychlík 755 ze směru Františkovy lázně, raketový pří-
jezd dvacet hodin 29 minut. Vlak dále pokračuje směr Praha hlavní nádraží, Praha 
Vysočany, Čelákovice, Lysá nad Labem, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady, Vel-
ký Osek, Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové, pravidelný odjezd dvacet hodin 
32 minut. Prosím pozor, ke druhému nástupišti přijede rychlík 755 do Hradce Králové. 
Říkají na Smíchově.

Musel jsem ale vyřídit nějaký pracovní úkon. Volal jsem mobilem paní inženýrce. 
Vzal to nějaký maník u nich v kanceláři a přepojil mě k paní inženýrce. Ve sluchátku 
se najednou ozvala hudba. Paní inženýrka to nějak nebrala a tak jsem poslouchal za 
peníze telecomu hudbu. Pokyvoval jsem si hlavou do noty a byl jsem spolucestujícím 
pro smích. Vypadal jsem jako jeliman.

Jel jsem takhle jednou ráno vlakem do práce a v povzdálí seděl můj kamarád. Na 
klíně třímal příruční krabicovitý černokožený diplomatický kufřík. Proti němu seděl 
jiný jeho kamarád. Tedy kamarád ne už můj, čemuž by se ale také dal učinit konec. 
Prozatím ne. Oba se zdvořile bavili. Oba seděli ode mě z povzdálí. 

Cesta ubíhala, pantograf rázovitě kolíbal. Teď ale zjišťuji, že jsem se spletl v názoru 
a musím poopravit svou charakteristiku: můj kamarád netřímal kufr na klíně. To se 
mi jen zalíbilo slovo třímat. On tož nataženou rukou svisle podél těla, zajisté jen ně-
kolika, ne všemi tedy prsty, zajišťoval svůj kufřík položený na podlaze do uličky. Cesta 
ubíhala, jak jsem už řekl, a pantograf trhavě klel vším, co bylo na palubě. Tu kamarád, 
můj kamarád, myslí se: se zvedl, stisknuv v pěst držadýlko kufru, uložil jej nahoru na 
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poličku, tj. na tzv. zavazadlový síťově děrovaný kšiltově podlouhlý téměř podstropní 
pultík. Tedy tam uložil svůj poklad a vzdálil se na záchod.

Cesta i nadále ubíhala, a to s osamoceným kufříkem nahoře a vagónem plným lidí 
dole. Koukal jsem z povzdálí po kufru. Nato jsem z druhého konce vagónu přiskočil 
k tomu kamarádovi pod kufrem mého kamaráda a zeptal se ho dosti razantně, stalo 
se tak načež:

„Kdo tedy vlastně hlídá ten kufr?“, vystrašil jsem na něj zhurta tato slova.
Kamarád kamaráda mě vůbec neznal, viděli jsme se ten den poprvé, a ani nevěděl, 

že jsem kamarád jeho kamaráda. Dost divně koukal na můj dotaz, kdo vlastně hlídá 
kufr. A jelikož to nevypadalo, že by se měl k nějaké odpovědi, zapokračoval jsem:

„Když tedy ne ty, pak teda já! A já se do něj hezky podívám, co tam můj kamarád 
má.“ Kamarád kamaráda se na mě zděšeně podíval, v duchu tázal se jistě, kdo jsem. 

„Žádný kufr! Žádné dívání!“ po kratičké odmlce děl. 
No tak tedy žádný kufr, zopakoval jsem si pro sebe v duchu. Neměl jsem tedy co na 

hlídání a byl pokoj. Byl klid a mohl jsem bezstarostně cestovat do Prahy do práce.
Potom přišel kamarád ze záchodu a byl už úplný pokoj.
To víte, taková povídka.
No a povídka má ještě jeden dovětek. Když jsme přijeli na Masarykovy nádraža, ka-

marádi se rozloučili a já dostal příležitost se v klidu na tramvajovém ostrůvku zeptat, 
jaktože nechal kufr bez dozoru. Nepřiznával jsem, že jsem věděl o existenci kamaráda. 
Hoch mi ale něco začal povídat o tom, že musel dát kufr nahoru, že kdyby se trhnutím 
pantografu zkácel k zemi, mohl by se mu uvnitř zkratovat elektronický diář… tak on 
zdůvodňoval uložení kufru nahoru do bezpečí ze dna uličky, kde by kufr nebezpečně 
zůstával bez kontroly a taky by se jistě trhnutím svalil k zemi a plácnul o zem celou 
svou plochou a uvnitř diář by dostal otřes mozku a ztratil všechna jména všechnu pa-
měť a to by byla polízanice, pane.

Tak takhle to bylo s kufrem, alespoň co já vím.

A také Dotaz jsem jednou ve vlaku učinil.

Udělal jsem onehdy ve vlaku trapas s jednou starou paní, ale není zřejmo, zda-li si 
ho všimla, či zda-li to za trapas vůbec považovala. Přistoupila na Hlavním, jel jsem ze 
Smíchova, měl jsem na kolenou rozevřeného notebooka a tohle si naskicnul: 

 Vešla do mého kupé a zeptala se, jestli je tam volno. Úplně stejně jako já se ptávám. 
Pootevřela dveře a nepravidelně kolísavým hlasem ve hřbetu shrbená, hlavu namáhavě 
pod komickou pokrývkou zdvihajíc, stará babička, šouravě přisedla. Zůstali jsme v ku-
pé sami dva a tak k tomu, co se odehrálo, byla příhodná chvilka. Asi deset minut, než 
jsme dojeli do Vysočan, si sundavala svršky, různě se usazovala a při tom srozumitelně 
a důsledně se slušnými odkazy na libovůli mých odpovědí vyzvídala a sama povídala. 
Ani já jsem ji nešetřil cílenými dotazy řečenými jakoby mimochodem, očima střídavě 
pohlížeje jí do očí a do notebooka. Jen jsem měl chvílemi jemně mrazivou obavu, aby 
se mi nepodívala na displej. Když se uvelebila, rozhodila okolo sebe oxeroxované no-
viny z první republiky a začala si je nějak třídit. Byla pro ně někde v archívu v muzeu, 
kdoví kde. Kladla důraz na jakousi demokracii, na tu opravdovou mravnost. Vypadala 
jako somračka, která zrovna zdolala popelnici a podestýlá si. Vyzvídala o tajpvrajtru, 
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co jako mám na kolenou, či má i jiné funkce, či co to je, je-li to něco úplně jiného? 
I rozpovídala se též o manželovi, už 20 let mrtvém nějakém snad ještě předválečném 
architektovi, co dělal hlavně televize. Tedy jako Děvín, Kleť, Kavčí hory a potom ty 
malý padesátimetrový. Jo a taky Petřín, ten von udělal tak nějak jako rotundovitě, aby 
se to hodilo do panoramatu Hradčan. Rozhodně nedělal tu hroznou věc tady upro-
střed a kejvla spejblovskou hlavou neurčitě do temnoty za oknem. Měla zřejmě na 
mysli Žižkov. A taky se jí nelíbilo to u Národního divadla. To je stejná ostuda, říkala. 
Mluvila o Prágrovi, to Hlavní nádraží, to je taky zkažený. Hrozný je to! Není si tam 
kam sednout. Co si o nás ty cizinci pomyslej? Nestydatou červenou je to udělaný. Vám 
se to líbí? 

Řekl jsem, že jedu ze Smíchova. 
Zajímá ji, co jako projektuju, kolik mi to zabere času a jestli se dosyta vyspím, jestli 

nestrádám a podobně. Přitom povídá pořád o svém manželovi, co spolu vyváděli za 
války, a že měl taky kapelu. Už na škole! Muzicíroval. Ale rysy, ty on nesnášel, na ně 
furt nadával, potom v práci na to měl kresličky. A byl to dobrej architekt. Vyhrával 
soutěže, posbíral ceny. Vyhrál Košice.

Na závěr rozhovoru, než jsme se rozloučili, kdy jsem se už začínal balit a chystat 
k výstupu v Čelákovicích, jsem se zeptal na manžela:

„A jak se jmenoval, nevíte?“

… a já nevím, jestli je třeba spěchat s vysvětlením závěru povídky. Zkrátka už jen 
otevřením úst mě mírně přepadl pocit drzosti z vlastní zvědavosti a pakliže bylo s vy-
řknutím prvních slabik dotazu na jméno manžela započato, v milisekundě jsem zmo-
bilizoval své duševní aktivity směrem ke zmírnění hrubého vystupování: se skloněnou 
hlavou pokorně, jen jakoby s nejvyšší opatrností, abych neurazil, jemně jsem vykok-
tal:… nevíte? Ha, ha, ha a vzápětí jsem se neudržel a v duchu se tak rozesmál, jak si už 
dlouho nepamatuju. Pan manžel architekt se jmenoval Palička. A musím se přiznat, že 
nad tím jménem jsem se s chutí v duchu rozesmál napodruhé. Opravdu nechci být zlý, 
věřte, ale povídka je povídka.

A za necelý měsíc jsem jej viděl v dokumentu o počátcích české televize, jak se začí-
naly dělat pořady skoro jako na koleně a pořádné kavčí studio se právě rukou paličatou 
teprve připravovalo, což je regulérní styl kreativně modifikovaného přídavného jméno 
s malým písmenem na začátku… o nic horší než dělat z Pisárek v Brně pisoárky.

Nejraději si sedám do kouta, abych měl o celém vagóně přehled a taky hlavu kde 
opřít, podobně jako Macanda. A to je důležitý kámen úrazu pantografu. Pro mě vý-
hodný. Pantograf má nízká opěradla, hlavy jsou lidem vidět pěkně vystrčeny a toho 
já využívám. Sám si hlavu opřu a ostatním vidím, jak se hezky kinklaj. Řeklo by se les 
hlav. Při jízdě les ve větru. 

Libuju si v takových výhledech. Některé hlavy jsou v zákrytu, jiné osamělé. Některé 
jsou schované, podřimují přitisknuté ke sklu, ale hned se objeví, jak to s nimi trhne, 
když je křivé kolejiště. Celkově je obraz podle toho, jak je obsazeno. Pozdě večer je to 
řidší. To jsou některé hlavy poznamenané z flámů, jiné únavnými rozhovory v hospodě 
s přáteli, což je v podstatě totéž. Většina ale jede z odpolední směny ve směnárně a ták 
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podobně. Já jezdím taky. Občas je to doubek, jindy hájek. Zkrátka lesejk. A teďka jsou 
tam ty nerezová držadla. Skrz ně se dá taky koukat. Dají se očima kontaktovat nevěsty. 
Nízká opěradla, to je trefa zaostalého nepohodlí do moderní komunikace. Ráno to 
je prales, ale né tak značné hustoty jako teďka v MHD po povodních, kde už se vozí 
jenom nastojato naložená polena. Ve vlaku je to něco jiného, obzvlášť v pantografu. 
Vyloženě jako sardinky jedeme obvykle jenom, když je takové období. To znamená, 
než se stížnosti lidí propracují na potřebná místa a zpět, než se náprava dostane do 
kolejiště. Jinak je to docela rozumný. To jenom vobčas, když třeba jeden spoj vynechá 
kvůli přejeté noze anebo když vozmistr taky nechce dát a dá míň vagónů, protože se 
nepohodl manželkou, což byl pokus o ironický důvtip tepající mužské vidění světa: 
manželka menstruovala. Jinak je to dobrý, hlavně, když jedeme. 



BELAIA     RUBASHKA!
POD     MOIM        OKNOM,
GDE          STALNAIA 
SHASHKA
KTO     IDET     V MOI     DOOM
BELAIA               RUBASHKA
NA             SUKU               VISIT
STARIi       CHERNIi        VORON
NA            SHKAFU
MOLCHIT
VETER      TIXO
SHEPCHET
PEPLOM     KNIG
USHEDSHIX
V        KAJDOi      KOMNATE 
SIDIT
PARA — 88 — SUMASHEDSHIX
BELII             XALATI,
DOKTOR      AI-BOLIT.
CHERNIE      ZOLDATI.
SHPRIC — TEODOLIT.
BE LA IA      RU-BASHKA
NAD      MOIM           OKNOM 
ANGEL        NOMER        DEBIAT 
BUD      PROVODNIKOM
BELAIA      RUBASHKA
S      GOLOVI      DO      PIAT
IA     SIGRAIU     V     IACHIK
I   VERNUS     NAZAD

Nalezeno po neznámém autorovi


