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Smutné sedlo 

   Zahlédl jsem tě sedící na kameni ve Smutném sedle. Je to jen takové před větrem chráněné 

snížení v zubatém hřebeni Západních Tater. Dva tisíce metrů nad mořskou hladinou je ticho, 

ve kterém si pracně přetahuješ větrovou bundu přes hlavu zkřehlá větrem, který do nás bil ce-

lou cestu po holém srázu nad posledními zelenými výpady kosodřeviny. Dále jen sutě, pole ka-

menů poznačených azurovými lišejníky a mlha stoupající jako studený dým ze Smutné doliny. 

  Mohlo to být před deseti tisíci lety. Místo do silonové bundy a žluté pláštěnky mohla ses halit do 

kožených šatů a slaměného pláště, jaký nosívali pravěcí horalé. V mošně sušené houby a maso, 

měch s vodou, křesací kameny, nůž a v ruce hůl k udržení rovnováhy na skalních římsách 

i k boji s dravci. Stejné ticho. Stejné skalní bloky s těžištěm posunutým povážlivě vzhůru. Hora 

se nepřekotí, stojí a zvedá propast. Svým vrcholem ukazuje do propasti nepřerušené odsud 

až k nejbližší planetě, slunci, hvězdě. Tady, ve výšce siderického kraje, kde se každý kilogram 

i gram horniny drží silou, která působí pohyb galaxií, jasně cítíme, že jsme jen nahé bytosti na 

popraskaném kameni. Příbuzní lišejníků a řas, větrem unášených spór, semen života, která se 

jen stěží uchytí v nehostinném prostředí. 

   Potom vítr odhrne mraky a v údolí se zaleskne přehradní jezero, objeví se lesy, pole, vesnice, 

krychličky panelových domů a továrny průmyslového města, kde se ještě nedávno v závodech 

ťažkého strojárstva vyráběly součásti tanků. Dnes tam v jalovém míru nespokojení lidé bez za-

městnání utrácejí život v kořalce a barevně blikajících automatech. Odsud je není vidět a od-

tamtud zase není vidět sem.
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Ivan Motýl: POLE

na poli 
chlad

rýha zapuštěná až na kostru
s nepotřebnými jíly a písky v podloží
s rezivými šrouby, ojnicemi traktorů a josefínským tolarem

brázda na studeném štětci
z hlíny vyoraný záznam 
kosti 
kosa
kostřice a kosí drápy s koňskou žíní

hektolitry černé barvy
hektary bílé a trsy jinovatky na drolící se hroudě
pod prsty bot
pod kůží s ostřím pluhu
v kouli z mazlavé ornice

na lovu slov a s úlovkem obrazu
mezi kusy cihel v bahně, v navážce z pivního skla a šňůrové keramiky
dokud se remízkou nepřiřítí tank s ohňostrojem na pásech a než vraní zobák
rozřízne skleněnou vitráž na kaluži
aby z pole vypil zamrzlou krev Tatarů, Švédů a Rusů 

Zápis v kronice obce Hrabyně, 1945: 

„Pole jsou proměněna v zákopy, plná drátěných překážek a trychtýřů od bomb. Všude na polích 

leží mrtví. Co kousek, to nějaký vrak nákladního auta, děla nebo tanku, z něhož trčí spálené 

nohy vojáka.“ 

s blátem v bandaskách 
zřízenci každý den zrána obcházejí město
tiše po šupinách svítání
aby nevzbudili bludný balvan u minoritské zahrady

tak tiše už teče jen tuš po výkrese

více než půlstoletí svíráš na poli pěst a pancerfaust pořád bez výstřelu 
bez rány boží a bez katastrální mapy

poutníkem na hliněné mši
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Petr Borkovec

BOROVICE

1
Její vršek vláčně vybuchuje,
jakoby za folií, jako by
oheň u paty rozpaloval vzduch;
za oknem ohně.

Horní patra se vzdávají, vrávorají 
naznak, povětří do nich nevráží,
přelévá je a pokládá v svém směru.
Medúza, zelená hvězdice.

Když se díváš,
i kmen se houpavě rozvírá
a vzduch nad temenem
je rozškrábaný a temný.

V náporech řídkosti
jiskry sojek pracují na vnitřku.

Poryv přes ni hodil suché listí.

2
Ráno kapka řeže podél okno,
za tím – někde vzadu, na pevnině –
couvání všemi směry.
Ale ucho slyší každý plán.

Taje. Z jehlic odskakuje sníh;
větev se ustaluje, dlouze, předá
vibrování někam do nižších
anebo vyšších pater. Příliv
černých čar. Pak ho dlouze
zabrzdí už zas tmavnoucí nebe.

Sýkorka se obtiskne, ale neproboří
do sněhové římsy na římse,
která schne, ale neubývá,
jako by nesplnila všechno.
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3
Suchá a krotká nad oblevou,
nábytek větví v pokojovém nasvícení,
teplá. 

4
Naproti taras borovic, ale hukot
jako by vycházel jen z jedné.
A jiná s křivou patní větví,
tlustou jak kmen, možná tlustší.
Poštolka sbírá sílu k nehybnosti,
tiskne se k hrotu, podobná
odřezku rohovité pokroucené kůže. 
V pozadí, v bráně pohyb, asi vynášejí
nějakou těžkou věc, skříň nebo postel,
pak se zdá, že vedou nemocného,  
někdo se nejspíš zranil nebo omdlel,
nakonec, zdá se, vyvádějí
někoho s želízky, z každé strany dva
anebo tři ho drží za límec a paže.
Je špatně vidět křik a slyšet hukot,
který se drží na jediném tónu.

10/12/2003 – únor 2004

TMA

Ve vzdáleném třesku a ranách
kopec nabíral obrys.
Pár blízkých bodových světel
v páře nejbližších borovic.

Nasedali jsme, usínali, ukazovali 
zaječí oko napíchnuté na hrůzu,
odlitky poštolek, temnější
anebo žhavá místa tomu, kdo už spal. 

Budili jsme se k vlastním očím, co
čekaly – už jen u rytmu protisvětel –
jak vesla nad noční řeřavou vodou. 
Zabírali jsme. Hluchoněmí, rychlí.

2/1/2004
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Václav Staněk: ŠTĚDRÝ DEN PETRA ŽILINY

Bylo krátce po druhé hodině odpolední, když Petr Žilina vyšel z budovy trestního 
soudu: odbyl si právě dvouměsíční vězení a jsa propuštěn vracel se domů.

Bylo to právě na Štědrý den. Země byla zmrzlá, sníh přímo řezal, sněhové vločky 
občas zavířily ve výši a v podobě bílého, tenkého poprašku kladly se na zem, na zdi, 
na černé holé větve stromů, jež zdály se býti ponurými rameny, zoufale do výše vzta-
ženými. Přes to však bylo počasí jasné a snesitelné, sluneční paprsky rudým leskem 
chvěly se na okenních sklech, ačkoliv tepla nevydávaly skoro nic.

Štědrý den naplňoval všecko zvláštní suggescí. V městě bylo všude živo, výklad-
ní skříně zářily spoustami všemožného zboží, na náměstí prodavači ryb a vánočních 
stromků křiklavým tónem pobízeli kolemjdoucí ke koupi. Ulicemi spěchali chvatně 
lidé nesoucí vánoční dárky.

Vše bylo prozářeno zvláštní náladou, jež v takových dnech bezděky vkrádá se do 
duše všech. Jdeš ulicí, myšlenky tvé jsou docela jiného rázu nežli jest tato nálada ce-
lého dne, ale ten zvláštní dech a ovzduší kol tebe mimovolně vtiskne tvým dojmům 
svou určitou pečeť: jsi pod vlivem suggesce onoho dne. Neubráníš se tomu, náhle tě to 
zákeřně přepadne, ani se nenadáš a nevíš, kdy a jak se vše stalo.

Petr Žilina lhostejně prošel ulicemi, nevšímaje si ani valně všeho ruchu. Jeho modré 
a jakoby zvlhlé oči beze zájmu pohlížely na lesk krámů, na  gesta prodavačů, na lidi 
spěšně přecházející. Co mu bylo po všem tom? A vtisknuv klobouk hlouběji do čela 
a utáhnuv pevněji šál na krku, zabočil z ulic do polí ke svému domovu. Půda mu vr-
zala pod nohama v jednostejném zvuku. Ra-ra a zase to ostré ra-ra! A jakoby souzvuk 
s tím řezavým zvukem půdy ozvalo se táhlé, pochmurné zakrákání vran, jež přehnaly 
se v černém hejnu nad zmrzlými lány.

Žilina kráčel schýleně. Hlavou mu zmítalo na sta myšlenek – myšlenek všelijakých, 
neveselých - - Vychází z vězení, odpykav si trest za skutek, k němuž byl vlastně do-
hnán, vychází očištěn a  přece zase označen skvrnou nesmazatelnou, jež bude Kaino-
vým znamením v očích všech jeho sousedů.

Eh, to jsou chmurné vzpomínky! A Žilina maně pocítil jakýsi neurčitý hnus a záro-
veň i bolest, když si vzpomněl na události posledních několika měsíců. Cos jako vztek 
rozlévalo se celou jeho bytostí.

Pocházel z dědiny asi tři hodiny vzdálené od města, kde byl uvězněn. Měl neveliký 
domek a několik kousků polí, úmorná lopota byla jeho družkou, ale to vše bylo snesi-
telné až do nedávna.

Před rokem se oženil. Vzal si mladou a hezkou služku úplně bez věna, jež přivábila 
jej k sobě svým mládím, bujnou svěžestí těla a vždy smějícím se obličejem. Byl již dosti 
v letech, čelo měl důkladně zoráno pluhem času, kdežto jí bylo jedenadvacet.

Měla nápadníků mnoho, dosti ovšem takových, kteří toužili toliko po zábavě, avšak 
na něco vážnějšího ani nepomyslili. Ona si s nimi hrála. Lákala je k sobě, líbilo se jí 
slyšeti zdvořilosti, ale na konec všemu se vysmála – a celá hra počala na novo.

Když za ní počal choditi Žilina, ten čtyřicátník Žilina, vždy tak rozvážný a s každým 
grošem šetrně zacházející, změnila taktiku. Ale jen vůči němu. Jemu se nevysmívala, 
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jemu neřekla nikdy do očí největší otevřenosti, jak byla zvyklá jiným, nýbrž trpělivě 
naslouchala dlouhým jeho výkladům o hospodářství a sama občas jej ještě vhodnou 
poznámkou vybízela, ačkoli vše jí bylo nesmírně nudné. Ale když porovnávala Žilinu 
s ostatními nápadníky, jedině Žilina obstál před nimi. Pravda sice: ten Žilina byl již 
obstárlý a jakoby skleslý, i když ošklivým ještě nebyl – ale ten Žilina měl také domek 
a pole, vše bez dluhů - - což, nebylo by něco podobného pro ni pravým dobrodiním? 
Takové myšlenky ji pronikly úplně a byly příčinou jejího chování k Žilinovi. A když 
Petr Žilina po nějaké době nabídl jí sňatek, přijala jej bez rozvažování, ba s jakousi 
vděčností. Tak se stala Žilinovou.

Žilina miloval svou mladou ženu šíleně. Byl někdy až k nevystání pro svou děsnou 
žárlivost. Ženu chval jako drahocenný a lehce porušitelný poklad; dřel-li se před svat-
bou, dřel se po svatbě dvojnásob, ale ženě nedovoloval těžce robotiti.

Vesničané se jen smáli a z Žiliny si tropili úšklebky. Předvídali, že taková rajská láska 
dlouho u Žilinů nepotrvá a náhodou prorokovali dobře. Nebe manželského štěstí Ži-
linova se sřítilo, aneb aspoň velmi důkladně porouchalo – a toho příčinou byla mladá 
Žilinová. - -

Za několik měsíců po svatbě navázala styky s mladým Jurečkou, někdejším svým 
taktéž nápadníkem. Byl to mladý, silný člověk, před nedávnem z vojny přišlý, vyzýva-
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vého a furiantského chování, který vše v dědině podroboval zdrcující kritice. Žilinová 
se mu zalíbila; i když byla provdána, nezanechával myšlenek na ni a stále pokoušel se 
znovu vše převésti do starých kolejí. A to se mu po nějakém čase podařilo. Žilinové 
brzy se přejedl její muž a pudem své povahy jsouc hnána, počala se za zády mužovými 
s Jurečkem baviti. Když Žilina byl na poli, přicházíval Jureček i do domu – a Žilinová 
jej hostila.

Jednou však Žilina jej zastihl. Právě přišel z práce. Rozčilil se, až ubledlá tvář mu 
vztekem zesinala a probuzená žárlivost mu v hrudi vzkřikla. Zachvěl se vztekem, za-
řval jak raněné zvíře a vrhl se na Jurečka. Zranil jej. A znovu a znovu mlátil jej v neza-
držitelném vzteku více nejsa při smyslech, než jsa s to, aby o celé věci vážně uvažoval, 
až jej kdosi odhodil. Kdo, již se neví.

A pak soud a trest - - 
A teď se vrací.
Eh, hořké vzpomínání.
Žilinovi všecky ty obrazy znovu se postavily před oči a vynutily mu z prsou bolestný 

a táhlý povzdech.
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Za nějakou chvíli dohnal mladé děvče, asi sedmnáctileté, s ohromným rancem na 
zádech, až po nos zamotané v tlustém šátku, zrudlé od mrazivého vzduchu a hezké 
jako obrázek.

„Pochválen buď -!“ pozdravil Žilina. „Kam pak, panenko?“
„Na věky. – Inu domů, vždyť na Vánoce prý každý pták pospíchá do svého hnízda.“ 

A děvče se rozesmálo svému vtipu zvonivým smíchem..
„A odkud?“
Děvče jmenovalo město, z něhož on právě také šel.
„Sloužím tam,“ vykládalo zcela bez obalu a bez ostychu. „Je nás doma sedm, já 

jsem nejstarší – a to víte, to se třeba něco ohánět! Za půl hodiny jsem doma. Neznáte 
nás? Jmenuji se Lhotská, otec jest krejčím, ale výdělky jsou teď velmi špatné. – Otec si 
naříkal a tak jsem šla na službu. Ale nedaří se mi špatně, Paní je dobrá, - jen se podí-
vejte, tuhle ten celý ranec mi pro nás dala. Jsou tam šaty po chlapcích – tatík to přešije 
a doma kluci budou mít zase co trhat.“

A znova se rozesmála.
S děvčetem šel Žilina hezký kus cesty a její rozhovor jej poněkud rozveselil. Takové 
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milé a upřímné děvče, otevřené a veselé! Také se jej tázala, odkud jest a co dělal v měs-
tě. Žilina s jakýmisi rozpaky cosi jí odpověděl, co mu v okamžiku na jazyk přišlo.

Když se s ním rozloučila, zase taková tísnivá a teskná nálada mu sedla do duše. Jde 
domů – co bude nyní? Vesnici bude k smíchu a hanbě, sobě samému k bolesti. Co 
potom je vlastně takový život?

Pozvolna se stmívalo. Slunce klidně se ponořilo v krev červánků, jejichž záře hrála 
na polích v zmrzlých kalužích a pomalu temněla. Rudla stále více, pak jakoby se mí-
sila s černými mraky v jeden veliký stín, pak i s barvou krajiny se spojovala. Předměty 
pozbyly určitosti, vše rozplývalo se ve veliké a bizarní stíny neurčitých kontur.

Byla již úplná tma, když přišel do své vesnice. Jako žebrák , jenž po letech vchází 
otrhán a spustlý do rodné vesnice, tak kráčel Petr Žilina vedle oken první chalupy. Šel 
s tísnivým pocitem, s hrdlem staženým velkou lítostí. Bylo  mu, jako by měl hlad, ale 
takový hlad, jehož nelze ničím utišiti. V oknech chalup zářila světla. Záclonkami po-
střehl Žilina v jizbách obrysy vánočních stromků, plných světel a rozmanitých tret. 

Bylo mu nesmírně úzko - - 
Dostal se konečně ke svému domku. Maličký, na stráni stojící, s malými okénky 
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a nevelikou zahrádkou vedle – to byl jeho domek. To bylo místo kdysi bezměrného 
štěstí – a nyní čeho? Zadní okna domku byla v značné výši od země, ježto na té straně 
právě svah se snižoval.

Žilina stanul.
Pak potichu obešel vedle zdi a vkradl se do zahrádky. Zastavil se pod oknem a hle-

děl vzhůru. Nic však neviděl, ježto okno bylo dosti vysoko. Okno bylo zastřeno, ale ne 
úplně. Přemýšlel, má-li vejíti zpět a zaklepati, či nejdříve se zadívati do oken, co žena 
dělá. Žena, žena! Bál se čehosi, chvěl se nevysvětlitelnou úzkostí.

Těsně vedle okna rostl strom. Silná jabloň, nyní holá a černá, jen tu a tam popraš-
kem sněhu posypaná. Větve jí sahaly až k samému oknu a činily na jeho tabulích pi-
tvorné stíny.

V tom okamžiku byl Žilina již na stromě. Mrštně se vyšvihl vzhůru, ač dřevo jej vel-
mi záblo. Ale nedbal toho. Teď vyskočil na větev a natáhl se celou délkou těla na ni, 
při čemž ji silně objal, aby viděl do světnice.

Prvé vteřiny ničeho nezpozoroval, poněvadž okno bylo zaroseno.
Pak poznával - -



[12]

A oči vytřeštil jako šílený, křečovitě chytil se větve, aby nespadl, a zíral upřeně do-
vnitř. Hle – u stolu jeho žena a vedle ní - - ten lotr Jureček, ten vrah jeho štěstí - -! A jedí 
spolu – a jak se smějí! – a teď ji chytil okolo krku – a ona se nechá! - - 

„Ježíšmaria!“ zasupěl Žilina.
Nesmírný vztek rozlil se mu po duši a zatopil mu vše. Nevěděl, kde jest, jen viděl 

jeho a ji – a ruce se mu svíraly – a tělo se mu třáslo, oddychoval těžce, nemoha se 
vzpamatovati.

V té chvíli šílil.
Pak najednou se vztyčil, chtěje dolů se sesmeknouti po kmeni. Ale v tom okamžiku 

noha mu sklouzla, šlápl do prázdna, rukou mocně mávl – a v příštích vteřinách sletěl 
dolů, hlavou prudce udeřiv do zdi.

Krev vytryskla z úst i rány silným proudem.
Žilina několikrát zaškubal tělem, příšerně zachroptěl a potom dlouze se natáhl.
Byl mrtev - - - 

Povídka byla otištěna ve výboru Črty z Ostravska v roce 1908
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Vladimir Vysockij

[překlady Norbert Holub]

* * * 

Co spolu můžeme probírat!
Tak jak tak pokaždý tupě vzdycháš, –
v krčmě jsem s kámoši vždycky rád –
Už jen z těch řečí mě bere pýcha.

Vždyť vedou závažný hovory –
Například o tom, kdo nejvíc pije.
Mají fakt široký obzory –
od stánku až do kafetérie.

Tón řeči se srovnal i zhrubl –
Problémy řešíme skrz svůj jícen:
kde splašit nějakej ten rubl
a koho pak poslat pro sklenice.

Ráno mi dáváš kvas jako lék –
Omluvám se vcelku snadno bráním!
Každej z nás má jinej intelekt, –
doplň si mezery ve vzdělání!

1964
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Vladimir Vysockij

* * * 

Kdyby chlast byl jenom pro jednoho,
to by byl dost divnej džob!
Hulíme vždy ve dvou – jak bratři
a spolu chlastáme – když jsme tři.
Co je pro jednoho ?
Pro jednoho – kolíbka je a pak hrob. 

             Od rána do rána
             furt si zpívávali.
             Píseň už je dohrána,
             už jsou všichni v dáli.
             V různejch koutech světa,
             na dost dlouhý léta.

Prej ženská je jenom pro jednoho.
Ten zákon je z dávnejch dob.
Někdy bejvá ženská – i pro dva
a někdy i za tři – se provdá.
Co je pro jednoho?
Pro jednoho – kolíbka je a pak hrob.

             Od rána až do rána
             furt si zpívávali.
             Píseň už je dohrána,
             už jsou všichni v dáli.
             V různejch koutech světa,
             na dost dlouhý léta.

Spousta lidí je v tom domě živa,
tolik jich mám za sousedy!
Tolik muklů moje písně zpívá,
tolik muklů ještě sedí –
             v různejch koutech světa,
             na dost dlouhý léta!

1963
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Charles Simic

[překlad Jan Balabán]

AUTOPORTRÉT V POSTELI

Pro imaginární návštěvníky jsem měl židli
vyrobenou z rákosu nalezenou ve sběru.
Na místě sedátka byla díra
a nohy měla rozviklané,
ale pořád ještě vypadala důstojně.

Sám jsem na ní nikdy neseděl, i když 
s pomocí polštáře by se to dalo,
opatrně, s koleny těsně u sebe,
tak, jak si na ni jednou sedla ona,
a když se opřela, zasmála se svému nepohodlí. 

Lampa na nočním stolku 
se snažila, co mohla, vytvořit 
v pokoji atmosféru tajemství.
Bylo tam také zrcadlo a v něm 
se vše mihotalo jako v akváriu.

Maně jsem se tam uviděl, 
jak s červeným nosem, těsně před kýchnutím,
tlustou vlněnou čepici staženou přes uši,
čtu v posteli nějakého Rusa 
a dělám si starosti o svou duši, oč jiného? 



Amanitin je tak prudce jedovatý, že 1/200 mg usmrtí myš ve 2 až 3 dnech. Je to dáv-
ka tak nepatrná, že množství jedu, které bychom nabrali na špičku nože (o váze ½ g), 
usmrtilo by 100 000 myší; seřazeny za sebou by utvořily řadu 18 km dlouhou, podle 
níž bychom si vykračovali 4 a půl hodiny vojenským krokem.

 Albert Pilát, Otto Ušák:  Atlas hub


