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/Slovo úvodem/
Ve spěchu vypouštíme z úst mnoho slov. Tvoříme z nich mnoho vět. Komunikujeme. Avšak teprve
když se myšlenku pokusíme přenést na papír, když ji napíšeme, začneme si v plném rozsahu uvědomovat skutečný význam a dopad slov, vět či větných celků. A proto podporujeme kreativní psaní
mladých, abychom udrželi krásu jazyka, koncepčnost a obsah našeho vyjadřování.
Projekt Literární kavárna DJKT vznikl v roce 2015 s cílem podpořit mladé talentované autory a poskytnout jim prostor k prezentaci jejich děl. Soutěž byla určená pro všechny ve věku 13–26 let, kteří
se věnují psaní, nebo s ním chtějí začít. Chceme mladé lidi povzbuzovat, inspirovat a podporovat
v nich kreativního ducha. Proto jsme do projektu zařadili dva workshopy. Jeden pod vedením dramaturga Vladimíra Čepka, na téma práce s textem, dramatizace, a druhý s Apolenou Veldovou,
herečkou DJKT, která se zaměřila na projev a práci s hlasem. Oběma patří velký dík, že si ve svém
nabitém programu našli čas, chuť a energii věnovat se mladým autorům a předávat jim své cenné
zkušenosti.
Velký dík patří také porotě, ve které usedli odborníci na český jazyk a literaturu – učitelé Jan Anderle a Tereza Dubničková, ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová, dramaturg činohry
Vladimír Čepek a novinářka a redaktorka Lucie Sýkorová.
Letos byl projekt rozdělen do čtyř kol, z každého pak odborná porota vybrala pět vítězných textů,
které jejich autoři prezentovali na večeru autorského čtení. Večery letos dostaly neformální charakter s příjemným povídáním, čtením a hudbou, už kvůli tomu, že většina autorů pravděpodobně
nemá s prezentací na veřejnosti velké zkušenosti a my je nechceme zbytečně znervózňovat. Měli
jsme tak možnost se dozvědět, co si mladí lidé představují pod úslovím „sám mezi lidmi“, „osudové
ženy“, „účel světí prostředky“ nebo „když se minulost dotýká budoucnosti“. Z každého kola pak byl
zvolen jeden vítěz poroty a jeden vítěz veřejnosti. Všechny vybrané příspěvky si můžete přečíst
v tomto Sborníku Literární kavárny 2017/2018.
Těší mě, že i v dnešní uspěchané době je mezi mladými lidmi o projekt zájem, o čemž svědčí téměř
stovka zaslaných příspěvků. Doufám, že projekt bude fungovat i nadále a bude si postupem času
nacházet více a více fanoušků. Děkuji tímto všem zúčastněným za báječnou spolupráci!

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.,
ředitel DJKT
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Herečka Apolena Veldová a ředitel Martin Otava
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Večer autorského čtení

Sbornik_lit.kavarny_2017.indd 8

6.6.2018 13:26:02

/A lmanach
Pl zeň

Sbornik_lit.kavarny_2017.indd 9

6.6.2018 13:26:02

/1. kolo/

„Sám mezi lidmi“
Téma pro první kolo literární kavárny, ve kterém jako
volná inspirace mohla autorům sloužit i představení DJKT,
např. Živý obraz, Past na myši či Talentovaný pan Ripley.
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/Vítězný příspěvek – volba odborné poroty/

Voliéra
Kdybych byla věřící, bylo by všechno jednodušší. Vyslovila bych své hříchy a slova by zanikla v šeru
kostela, jako se kouř z vonné tyčinky rozmělní ve vzduchu, až nezbyde nic, než smrdutá vzpomínka.
A řekla bych to, co by chtěli slyšet a bylo by mi odpouštěno. A Bůh by mě vzal k sobě blíž. Konečně.
A možná bych tomu i věřila, ale spíš ne. Spíš bych se dál užírala a Bůh by zůstal pořád tak kurevsky
daleko.
Jenomže já věřící nejsem, a tak skloním hlavu ještě níž a v šeru mrtvé ulice projdu kolem kostela
jakoby nic. Ty jednou přijdeš do pekla, řekla mi a rty se pohnuly jen tak lehce, symbolicky.
Odložila jsem svetr a šla si udělat kafe. Byla neděle. Ne, já nemám kafe ráda. Proč ho teda piju?
A proč ty se pořád tak blbě ptáš? Nechápavý pohled. Nevěděla, co na to říct. A tak jsme zase jednou
mlčely a jediný, kdo se odvážil to ticho prolomit, byla varná konvice.
Ráno. Nedělní ráno. To ráno, při kterém máte pocit, že dnešek už vážně nepřežijete. Hrozně mě
bolela hlava. Ani nevím, kdy to skončilo. Možná až za svítání. Ovšem pro mě to skončilo dvanáctým
panákem. Víc už ani ťuk. Káva voněla tak pronikavě, až se mi zvedal žaludek. Dívala jsem se
ven a šeď za oknem se pomalu začala rozpouštět. Černý lógr mi zasvinil ústa, až jsem se nakonec
rozkašlala. Letmý úsměv. Takové to zadostiučinění. Nevšímala jsem si jí. Bylo mi zle. I první ranní
paprsky slunce byly můj nepřítel. I ony dělaly tu neděli hnusnější.
Dívala jsem se na střechy a komíny ostatních domů naskládaných na jedné hromadě. Smog se
kolem nich obtáčel a holubi se koupali v tom prašném zápachu a nadšeně máchali křídly. Pár jich
vzlétlo, aby se usadilo jinde. Jednou jsem měla domácího holuba. Nebo to nebyl holub, ale nějaký
jiný pták. Co já vím. Chcípnul. Jednoho dne prostě ležel na dně voliéry a v malých lesklých tečkách
místo očí už nebylo nic. Vlezla jsem si za ním do té voliéry. Štítila jsem se ho, byla to přeci mrtvola.
Byla jsem přesvědčená, že mě bude chodit strašit do snů. Krčila jsem se v rohu voliéry tak, abych
na něj nedosáhla, a zírala na jeho tělíčko celé hodiny. Pak přišla máma a vytáhla mě ven.
Nechci se zase hádat, zaslechla jsem. Stočila jsem pohled k ní a poznala, že na mě už nějakou chvíli
mluví. Tak nic neříkej. Když nebudeš nic říkat, nemůžeme se pohádat. V očích se jí zaleskly slzy
a výčitka. Jsi sprostá, cítila jsem z její tváře.
Tu voliéru jsme vyčistily a daly na půdu. Problém byl v tom, že já v ní zůstala. Nikdy jsem se nedostala ven, a tak jsem teď byla zavřená ve voliéře a ještě k tomu na půdě. Od té doby to prostě nějak
nešlo. Nešlo mi žít. Máma na mě byla pořád naštvaná, lomcovala mým malým tělem a mlátila do
něj, jako by si chtěla vymlátit dceru zpět. Ale nikdy jí nenapadlo podívat se na půdu. Vlastně to
asi byla všechno její vina. Neměla mi pořizovat toho ptáka a neměla mi pořizovat voliéru. Já jsem
ptáka nechtěla. Chtěla jsem želvu.
Sakra, ty jsi ale kus ženský! Slyšela jsem promluvit jeho dlaň, která mi právě plácla přes hýždě.
Vím. Měla jsem se otočit a dát mu přes hubu. Dát mu jasně najevo, že tohle si tedy nenechám líbit.
Nejsem kus masa. Každá slušná dívka by to takhle udělala. A já? Jsem slušná dívka?
Když si zapnul poklopec, obdivně na mě pohlédl. Tohle nečekal. Čekal tu facku. Čekal první plaché
pohledy, nesmělé seznámení a pomalu se rozjíždějící flirtování. Čekal, že na baru nechá minimálně
dva tácy, než budu dostatečně povolná. Čekal, že bude muset nejdříve rozebrat Dostojevského
a zamyslet se nad tím, jestli se dnešní Rusko od totáče nějak změnilo. Tohle vždycky zabere.
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Holky to mají rády, trochu intelektu a tak.
Ale já to takhle nechtěla. Chtěla jsem to přesně jako on – bez Dostojevského, rychle a naprosto
anonymně. Byli jsme si víc podobní, než mohl tušit. Ale to jsem mu říct nemohla. Nemohla jsem mu
přiznat, že já mívám pocit, že se stejně jako on ráno budím se ztopořeným klackem mezi nohama.
A tak to skončilo. Víckrát jsme se neviděli. Splynul v baru, stejně jako já splynula ve vodce.
Poznala to. Vždycky to pozná, jde to ze mě cítit, to mužské semeno. Řekla, že by bylo lepší, kdyby
mě nikdy nepoznala. Bylo mi jí líto. Ale ne, teď lžu. Já nikoho nelituju. Ani sebe. Ani své matky, která
nakonec své starosti barvitě popsala projíždějícímu vlaku. Ale měla jsem pro ni pochopení, to jo.
Neměla to lehké. Otec i matka, oba ocejchovaní křížem jako dobytek na porážku. Řvali na ni, že
není normální a že přijde do pekla. A ona cítila neskutečnou tíhu a potřebu být jako ostatní. Ale
neodkázala to. A tak tu vinu svalovala alespoň na mě. A byla čím dál nešťastnější. Asi už dlouho
nebyla u zpovědi, nebo co. Co já vím, jak to mají světci. Já to mám jinak. Někdo hledá pravdu v mytologii, jiný na dně sklenky. A všichni nakonec víme o životě úplně stejné hovno.
Jednou jsem jí řekla o voliéře. Nevím, proč jsem to udělala. Nikomu o tom neříkám. Upřela na mě
doširoka rozevřené oči a snažila se vyčíst ještě něco víc. Nechápu to, řekla potom. To tě jako máma
zavírala do ptačí klece? A co jako, že v ní pořád jsi? Usmála jsem se. Když ti někdo řekne, ať mu
políbíš prdel, tak ty mu taky hnedka nestáhneš kalhoty a nevrazíš hubana. Urazila se. Znovu jsem
si uvědomila, jak moc ji mám ráda. Tu její naivitu a jednoduchost. Nemohla by pochopit, že ta klec
není ze železa. Jen tenhle pitomý svět. A já, kdykoliv se pokusím vzlétnout, zpřerážím se o jednu
z těch posraných konvencí. Od té doby už jsem o voliéře nikomu neřekla. Stejně by to nepochopil
a ani by ho to nezajímalo. Já se taky nezajímám o voliéry druhých lidí. Prý jsem sobec. Vážně? Proč
bych měla předstírat zájem o něco, co stejně nikdy nemůžu pochopit.
Hned první noc se mě zeptala, jestli jsem už někdy spala s jinou holkou. Ano. Zvedla se na loktech
a zlostně na mě pohlédla. Položí mi otázku, ale pravdu slyšet nechce. Když jí zalžu, neuvěří mi a až
do konce mě bude provrtávat zkoumavým pohledem. Tak co ode mě chce?
A s kolika? Zeptala se, když měla pocit, že její zlostný pohled trval dostatečně dlouho.
Nevím.
Teď mi lžeš.
A ty? S kolika jsi to přede mnou dělala ty?
Jenom s jednou! Ten hrdý tón. Pocit, že je tím pádem lepší než já.
Tak já asi taky jenom s jednou.
Teď mi lžeš. Mohla odejít. Nebránila jsem jí. Ale ona si lehla zpět. A zůstala několik dalších let.
Přemýšlela jsem, jestli bych to jako muž měla jednodušší. Myslím, kdybych měla i tělo muže. Ale
asi ne. Z jednoho prostého důvodu. Nemám ráda Dostojevského. Ten pocit, že bych se s ním musela vytasit vždycky, když bych chtěla mít sex. Musela bych mít pořádně načteno. Musela bych
rozpoznat, kdy projevit zájem a kdy naopak předstírat nezájem. Musela bych se držet na koni
a dělat ramena ve chvíli, kdy bych byla úplně v prdeli. Jenže na druhou stranu by to všechno bylo
legitimní. A ona by neměla pocit, že se pod jejíma nohama rozevírá chřtán pekelný. Byly bychom
předpisově normální.
Řekla jsem, ať jde tentokrát do baru se mnou. Nechtěla. Stála a koukala na mě. Nehybně, skoro bez
dechu. Měla jsem pocit, že mě zkouší. Teď, nebo nikdy. Hop, nebo trop. Pokrčila jsem rameny
a odešla jsem. Zkoušky nemám ráda.
Bylo to zase takové nijaké. Tam za pódiem. A potom ještě v zákulisí v šatně. Než vzal svou kytaru a šel zahrát to své melancholické blues, poplácal se po rameni. Asi na to byl pyšný. Nevím na
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co. Asi mu to připadalo správně dekadentní. Nová píseň. Ta se bude líbit. Možná to bylo dobrý. Já
nevím, mně to nestačilo. Pořád to bylo takové nijaké. Jako když pijete a máte pořád žízeň. Chytáte
paniku, vždyť za chvíli umřete žízní! Kdo by mi vyčítal, že střídám sklenky a hledám tu, která mě
konečně napojí. Dorazila jsem panáka a odešla jsem.
Nebyla doma. Nebylo mi to jedno, ale ani jsem se o ni nestarala. Zapálila jsem si cigaretu. Věděla
jsem, že nemá ten zápach ráda. Okno jsem neotevřela. Všude ticho. Takové, ve kterém slyšíte svoje
srdce stejně zřetelně jako tikot hodin. Takové ticho, které se za vámi zhmotňuje do obludných
postav a nutí vás neustále se ohlížet. Ticho, co se vám přisaje na mozek a naučí vás samomluvě.
Škrtla jsem sirkou. Ostrý zvuk projel vzduchem jako střela. Přímý zásah. Oheň se přilepil na kostku
cukru a jeho plameny ji začaly nemilosrdně olizovat. Pár kapek její krve proteklo skrz lžíci. Sledovala jsem to namodralé světlo. Pak jen chvíli míchat, dokud modrá nepřejde v oranžovou. Na ex.
Po hrdle se mi rozteklo příjemné teplo. Moje chvíle, kdy znovu věřím na víly.
Šla jsem před dům sednout si na schody. Noc už byla chladná. Třásla jsem se a přitom mi bylo
vedro. Ulice zela prázdnotou, jen vítr si lehce pohrával s ledabyle přichyceným plakátem. Kouřila
jsem a hrála hru sama se sebou. Sledovala jsem roh ulice a počítala vteřiny. Vsázela jsem se, kdy
se zpoza rohu někdo vynoří. Hloupá hra. Nikdo se nevynořil.
Jednou mi řekla, že nevím, co chci. Já jsem to věděla. Problém byl, že ona chtěla něco jiného. Řekla,
že jsem zbabělá. Stydím se si přiznat, kdo jsem. A těm druhým se snažím namluvit, že jsem někdo
jiný. Byla to pravda? Možná přesně tohle chtěla tehdy slyšet. Měla jsem jí říct, že jsem ztracená
a potřebuju zachránit, pak by tu zřejmě byla. Ale já neumím lhát. Pravdou je, že vím přesně, co chci.
To, co mám. Takhle mě to prostě baví. Já jsem si to už přiznala. Ona ještě ne.
Za popelnicí se začaly rvát dvě kočky. Jejich jekot přecházel v pláč nemluvňat a zase sílil. Nakonec
utekly. Jenom ten jeden plakát se pořád houpal na všechny strany. K čertu s ním! Vstala jsem
a šla ho strhnout. Zadupala jsem ho do země a vrátila se na místo. Seděla jsem tam a čekala, že se
něco změní. Něco, co osudově převrátí můj život. Jen tak samo od sebe. A já pro tu změnu konečně
nebudu muset udělat vůbec nic. Čekala jsem do svítání. Nic se nezměnilo.
Nepřišla.
Zase ti stejní lidé. Velké město, které se před vámi den za dnem zmenšuje. Zase nový den. Takový
ten den, který určitě nepřežijete. Bylo mi zle. Byla neděle, konec září. Teplo, slunce si naposledy
zahrálo na pána. Rodiny si vyšly na procházku. Idyla, pes, mrně na tříkolce, pár ruku v ruce. Proplétala jsem se mezi nimi, ruce v kapsách, hlavu schovanou v kapuci šedé mikiny. Snažila jsem se
nemít s nimi nic společného. Jediný pohled.
Pavučina ve větru. Sladké úsměvy. Voňavý vzduch. Medový sluneční svit. Znáte to. Bylo babí léto
a všechno bylo tak protivně dokonalé!

Nikola Valová
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/Vítězný příspěvek – volba čtenářů/

Sám mezi lidmi
Byl překrásný den, když se mi zbortil svět. Byl to den tak čistý, že se ani trochu neshodoval s nekalými úmysly a pochmurnými myšlenkami, jež chaoticky poletovaly mou hlavou. I přesto, že bylo
poměrně brzy ráno, ulicí už proudily davy lidí. Někteří civěli do svých telefonů, jiní procházeli mlčky, zahledění do dáli, ostatní byli pohlceni ve společnosti přátel, kolegů či partnerů. Já se prodíral
stovky těl za jediným cílem. Za ní.
***
Jako dítě jsem nebyl nikdy zrovna oblíbencem. Ostatními šikanován pro svou slabost, osvojil jsem
si jedinečnou schopnost vyhýbat se konfliktům – tedy vyhýbat se lidem. Proplouval jsem tak školkou i školou, útěchu hledal jsem pouze v náručí své matky. Ona byla jediným důvodem, proč jsem
jako dítě nebyl sám, ona byla mou Kleopatrou, mým sluncem nad Slavkovem, mojí pevnou půdou
pod nohama. Ale ani maminka nedokázala zmírnit zlost, kterou jsem cítil ke svým vrstevníkům. Nenáviděl jsem je pro jejich lhostejnost ke mně, pro jejich ignoranci vůči mým slovům. Nemohl jsem
s nimi mluvit, chtěl jsem je proto ovládat. Toužil jsem jimi pohybovat jako figurkami na šachovnici.
Opovrhoval jsem jimi, ale kdybych je vlastnil, snad bych je i miloval.
Jednoho dne, bylo to tuším ve čtvrté třídě základní školy, přestoupil k nám nový chlapec. Byl drobné postavy a s tváří, jež má tu zvláštní vlastnost, že když se na ni podíváte, za několik dnů si nevzpomenete, jak vlastně vypadá. Tedy tato šedá myš si sedla vedle mne. Hned jsem pocítil svou
příležitost. S tváří svrchované moci, která je o to hrozivější, chybí-li člověku moc, pohlédl jsem na
něj a přísně pravil: „Tak abys měl jasno, prcku, jestli nechceš dostávat nařezáno každou přestávku,
budeš dělat, co ti přikážu. Rozumíš?“ Hoch zmateně zamrkal svýma nevýraznýma očima a vyplašeně pokýval hlavou. Měl jsem konečně nástroj a hodlal jsem ho patřičně využít. První týden mi malý
Petřík, tak se ten trpaslík jmenoval, nosil tašku, kupoval sladkosti za své kapesné a říkal mi „pane“.
Zkrátka stal se velmi nadaným sluhou.
To mi ovšem nestačilo. Hlavní postava ve třídě se jmenovala Ondra Kysela. Už v tom věku měl onen
dar vůdcovství. Se širokými rameny a zvučným hlasem si získával většinu dětí ve třídě. Charisma
z něj přímo sršelo. Jednou po škole stál hrdě na lavici obklopen poddanými, předváděl všem svoji
novou helikoptéru na dálkové ovládání. Přistihl jsem Petříka, jak na něj obdivně zírá. To mě dopálilo.
„Petře, mám pro tebe úkol,“ zavelel jsem.
„Co m-mám dělat, pane?“
„Potřebuji, abys dal Ondrovi do vrtule tenhle drátek,“ pravil jsem tiše a vytahoval z kapsy kalhot
tenký černý drát.
„To neudělám!“
„Ne?“ povytáhl jsem obočí a vyndal z druhé kapsy vystřelovací nožík, se kterým jsem mu vyhrožoval, když šlo do tuhého. „Přece bys nechtěl, abych řekl panu Přibylovi, kdo mu ten nůž vzal, viď?“
„To tys mě k tomu navedl,“ zašeptal.
„A myslíš si, že pan Přibyl bude věřit mně, který za ním chodí každou neděli s mamkou na návštěvu,
nebo nějakému Petříkovi, o kterém ode mě slyší každičkou neděli jen to nejhorší? Tady máš drát
a mazej!“
Péťa hleděl před sebe, ale za okamžik nervózně přešlápl, schoval drátek pod rukáv košile a vykročil směrem ke Kyselovi. „Ondro,“ začal a hlas se mu zachvěl, „mohl bych si prohlídnout ten tvůj
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vrtulník?“ Ondra si měřil Petra trochu zmateně, ještě nikdy ho ten nenápadný chlapec neoslovil,
nakonec se ale usmál, přistál s helikoptérou a podal ji Petříkovi se slovy, aby na ni dával pozor, že
si zatím skočí do skříňky pro věci. Ostatní děti o hračku ve chvíli, kdy Kysela odešel, ztratily zájem
a odšouraly se do svých lavic. Můj sluha předstíral, že si onu věc se zájmem prohlíží, po chvilce mu
však sjela ruka směrem k vrtuli. Dílo bylo vykonáno.
Další přestávku Ondra opět vylezl na lavici a chystal se vzlétnout. „Vsadím se, že doletím na katedru a zpátky bez toho, abych do něčeho naboural!“ zvolal slavnostně. Nastartoval motor a… nic.
Vrtulník sebou škubl a převrátil se na bok. Z přehřáté vrtule se lehce kouřilo. Ondra s tragickým
výrazem přistoupil k hračce a pečlivě ji zkoumal. V rukou sevřel černý drátek. Jemné rysy se mu
zkřivily vztekem. Pohlédl na Petříka sedícího v rohu místnosti. „To jsi byl ty, ty mizero! A mně se
zdálo divný, že se se mnou najednou bavíš! Kluci, na něj!“
A já vše pozoroval. Připadal jsem si jako divák, jenž sleduje dramatický zvrat v divadle. Srdcem
se mi od komůrky ke komůrce plížil jediný pocit – pocit vítězství a nadšení ze své hry. Necítil
jsem k Petříkovi lítost, obdivoval jsem ho za jeho výkon a byl s ním spokojený tak, jako je režisér
spokojen se svou filmovou hvězdou.
Teď čtenář ví, jaký jsem byl, jaký vlastně stále ještě jsem. Moje povaha není však tak černobílá, jak
se může z této historky zdát. Nikoho by asi ale nenapadlo, že bych se zrovna já mohl zamilovat. Stalo
se to tedy takto…
Byl to jen prchavý okamžik, ale převrátil všechno. Nutno říci, že ve svých čtrnácti letech jsem se
i já sám změnil. Hodně jsem četl - hltal jsem řádky Hugovy a verše Villonovy. Utápěl jsem každodenní život v nevšedních představách a obdivoval velké muže, smyšlené i reálné. Skutečné přátele
jsem stále neměl, ale dokázal jsem se s lidmi bavit, když se mi to hodilo. Více než kdy dřív jsem
považoval lidi za hloupé a jejich povahy za jaksi mělké. Chápal jsem, že nevidí svět mýma očima.
Jejich intelekt brzdila nevzdělanost a morálka. Ach, jak já si připadal sám! Ale ne, nebyl jsem ještě
sám, ať jsem chtěl, či nechtěl, byl jsem pořád dítětem a uchovával si svou trochu naivní
oddanost a lásku k mamince. Děti své rodiče milují, nevidí je totiž jako lidi, vnímají je téměř jako
bohy. Dospělý člověk začne soudit a vinit. Dospělý člověk jen pramálo odpouští. Jaké štěstí, že jsem
tou dobou nebyl dospělý.
Onen moment přišel znenadání, doslova mě přepadl neozbrojeného, obnaženého. Dýka toho krásného a zároveň strašného pocitu se vryla do mých zad. Ani jsem nestačil vykřiknout, tak jsem byl
překvapen!
Jmenovala se Marie. Zvláštní na tom všem je, že s Marií jsem chodil do třídy už tři roky, jenže po
tu dobu ve mně nevyvolala větší zájem. Jistě se mi zdály půvabné její nazlátlé vlasy a roztomilý
úsměv, ale nic víc. Nikdy jsem s ní pořádně nepromluvil. Znal jsem ji jen povrchně, tak jsem i ji
považoval za povrchní.
V ten osudný den při hodině češtiny byla vyvolána před tabuli, aby přečetla svou slohovou práci.
Spustila.
Jak jen mě učarovalo její něžné líčení podzimní krajiny zjemnělé tím hebkým hlasem! V tu chvíli
nebylo nic, jen její hlas a představa dokonalosti, již líčila. Náhoda - nebo snad prozřetelnost - tomu
dala, abych byl předvolán hned po Marii. Jako ze snu vytržen kráčel jsem mezi lavicemi. Když jsme
se míjeli, naše pohledy se střetly a já se utopil. Tonul jsem v jejích tmavě modrých očích, celé tělo
rozechvělé, toužil jsem odvrátit pohled od té zhouby, kterou jsem si už tehdy uvědomil. Nemohl
jsem, byl jsem k těm očím přitahován jakousi silou. Věděl jsem, že jsem lapen. V mém nitru se tlouk15
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la hrůza z toho nenadálého citu s něčím překrásným. Jak obtížné je vylíčit, co se v tu chvíli ve mně
dělo! Všechno, a nic. Byl jsem u pramene, žízní jsem však hynul…
Léta postupně plynula. S Marií jsem se dostal do styku. Nikdy o mě ovšem neprojevila velký zájem.
Přes všechnu mou snahu, přes pokusy a sebezapření nikdy mou lásku neopětovala. Věřil jsem, že
mohu proměnit černé v bílé. Snad by mě byla měla ráda, kdybych byl dobrý? Cítil jsem zoufalství,
chtěl jsem dokonce zemřít. Ale i přesto, že nebyla mou, stala se důvodem, proč jsem každé ráno vstal
z postele. Nebyl jsem tedy sám, měl jsem ji, svou bohyni, svou múzu, svou milovanou Beatrici, svou
nádhernou Lauru.
Nevím, jestli to je trest za mou povahu, ale Marii jsem nepřestal nikdy milovat. Až do svých třiatřiceti
let vláčel jsem ji jako kříž na svých zádech. Tížila každé rozhodnutí, které jsem učinil. Bylo-li to vůbec
možno, z úctyhodného citu vytvořil jsem něco ohavného a sobeckého. Topil jsem se tedy v sebelítosti
a plánoval pomstu. Komu pomstu? Mé Lauře? Ne, na to byla příliš krásná a neposkvrněná životem. Mstil jsem se proto svému okolí. Intrikami jsem stoupal, šplhal po žebříku výš a výš, shazoval
všechny, kdo se opovážili zkřížit mi cestu. Čtenář si jistě dokáže představit, čím jsem se stal. Není to
směšné? Vraťme se ovšem k ději...
Už jen přejít jednu ulici a octnu se u jejích dveří. Čekám, jako tygr se šklebím na dveře, v ruce mačkám ten hrozný dopis. Znovu ho rozevírám a čtu pečlivě písmeno za písmenem, nechávám na sebe
působit každičké slovo. Píše se tam:
„Milovat a milován býti je největší štěstí na světě.“
Goethe
Marie Rothová a Vojtěch Šťastný si dovolují oznámit, že budou oddáni
dne 18. 6. 2015 v kostele sv. Máří Magdalény na Malé Straně.
Jak jen jsi mi to mohla udělat, Marie? Proč jsi mi ten dopis poslala? Uvědomuješ si vůbec svou krutost? Teď ty za to musíš zaplatit, ty si to odpykáš! Ach, jak nerad to dělám, musím však. Všichni ať
trpí, jen ty, Maruško, jsi měla býti šťastna. Ne, nedáváš mi jinou možnost, tolik jsi ranila tu šelmu
ve mně.
Klepám na dveře. Objevuje se vysoký muž atletické postavy s čelistí jako kovadlina, vojensky ostříhanými vlasy a upřímným úsměvem na tváři. Okamžitě jsem ho začal nenávidět.
„Potřeboval bych mluvit s Marií.“
„Kdo jste?“
„Starý přítel.“
„Jak se jmenujete?“
„Vyřiďte, že její Petrarca. Ona bude vědět.“ Muž překvapeně pozvedl obočí, ale otáčí se a jde za
svou nastávající.
„Máte jít dál.“ Vstoupil jsem. Marie seděla v koženém křesle s knížkou v ruce. Věk se na ní nepodepsal. Byla pořád tou dívkou, do které jsem se zamiloval. Na malý okamžik jako by ve mně všechno
černo zmizelo, ale vzpomněl jsem si na dopis v kapse a bílé světlo opět zhaslo.
„Ach, myslela jsem, že jsi to ty! Jsi legrační, dočista jsem na ty tvé verše, co jsi mi psával, zapomněla. Tak dlouho jsme se neviděli!“
„Potřebuji s tebou mluvit.“
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„Jistě, jistě. Máme si hodně, co povídat. Vojta už stejně odjíždí do práce. Jen se posaď, mezitím dám
vodu na čaj.“
Jako ve snu vcházím za ní, strnulý jako socha, pozoruji útulně zařízenou domácnost. Sametově
černá křesla šikovně rozmístěna uprostřed místnosti, dřevěná knihovnička hned naproti dveřím,
na stěnách roztomilé reprodukce Monetových obrazů...
Tohle jsme mohli být my, ty hloupá. Ba co víc! Stoupali bychom spolu po hlavách ostatních. Jak šťastný bych byl! A ty jsi radši s tímhle… s tímhle Kyselou. Hračku už jsem dokázal zničit jednou. Proč to
neudělat znovu? Jak povznášející pocit to pro mě byl, proč jej nezopakovat? Nebylo by krásné zničit
veškerý srdcebol jedním mávnutím nože, jediným pohybem paže? Konej, ty padouchu, spáchej ten
zločin!
Jako šelma plížím se k Marii, stojící ke mně zády. Z kapsy saka vytahuji kudlu, onen nůž, kterým
jsem vyhrožoval nebohému Petříkovi. Lovec si vždy u sebe nechává trofej. Zdvihám ruku a užuž se
chystám k tomu strašnému činu, když vtom se na mě Marie otáčí.
Slyším zděšený výkřik, hrnky s čajem se tříští o zem. A ty oči! Mariiny oči vytřeštěné hrůzou na mne
se smrtelným strachem zírají. Dívají se mi přímo do duše. A do jaké vlastně? Do mého nitra prožraného červy hledí ty čisté oči. Pouštím dýku a utíkám.
Dlouho jsem bloudil ulicemi, nevím už, kam směřovaly mé kroky. Se svraštělým čelem jsem pochodoval sám. Vlastně to je úplně poprvé, kdy se skutečně cítím sám. Jak hnusný a nízký čin jsem
málem spáchal… Je tomu opravdu tak? Byla moje jediná ctnost, moje světélko v duši, jen sprosté
sobectví? Snad mužská ješitnost? Vražda spáchána nebyla, viník přesto musí být potrestán.
Stmívalo se, když jsem konečně zvedl hlavu a rozhlédl se kolem sebe. Ocitl jsem se pod vysokou
prosklenou budovou. Vyjíždím výtahem nahoru.
Vzduch je stále teplý, ale už se do něj pomaličku vkrádá chlad. Rozhlížím se po večerním městě.
Nebe je temně modré, hvězdy není možné vidět. Jen měsíc se mne dotýká studenou rukou. Pode
mnou je vidět lidi v oknech, tisíce osudů se kolem mne v tuhle chvíli odehrává. Jak si připadám sám
mezi tou masou! Kráčím opatrně po římse směrem ke kraji. Nač vlastně opatrně? Je zvláštní
a trochu směšné, jak se člověka drží touha žít až do samého konce. Zavírám oči, rty se mi chvějí,
ruce mám ledové. Ještě chvíli přemýšlím.
Velký muž ve mně zhyne! Velký muž? Nikoliv! Zločinec! Bestie ve mně číhá, musí být zahubena, a aby
zemřela, nesmím žít já. Bude v mé smrti něco krásného? Stane se tak okouzlující jako Javert padající
do Seiny? Může být tak poetická jako Anna Karenina na kolejích? Ach ne, bude to docela obyčejná
smrt docela osamoceného člověka.
***
Ten večer bylo vidět postavu padající do temnoty, kde našla svůj konec. Docela sama. V černé tmě.
Žádné světlo tu mrtvolu neosvítilo.

Izabela Straková
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/2. kolo/

„Osudové ženy“
Téma pro druhé kolo literární kavárny, ve kterém jako
volná inspirace mohla autorům sloužit i představení DJKT,
např. Počestné paní plzeňské, Medea, Marylin (Překrásné
děcko)
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/Vítězný příspěvek – volba odborné poroty/

Fobie
Byla jasná noc, ale na nebi nebyla vidět jediná hvězda. Město už je takové. Pod pouličními lampami je světlo jako ve dne, ale když se zadíváte vzhůru, není tam nic, jen neproniknutelná tma. Mezi
bytovkami se odráží táhlé volání záchranky, noční kluby rozechvívají ulice a stovky klimatizací hučí
jako jedna. Dohromady vše tvoří neskutečný hluk, ale na ten si zvyknete, přestanete jej vnímat
a usnete. Jenže na jak dlouho?
Matky mají jednu úžasnou schopnost. Dokážou se v jediné vteřině přepnout z hlubokého spánku
do stavu absolutní bdělosti. Například když se z dětského pokoje ozve nářek jejich čtyřletého syna.
U otců se jedná spíše o pozvolný proces, postupné spouštění jednotlivých systémů, kdy nohy už
jsou zpravidla na pochodu, ale mysl stále spočívá v posteli. Na rozdíl od matčina rychlého startu
zde vidíme neuspořádaný pohyb, který zpravidla končí nárazem do futer. Ve chvíli, kdy otec dorazí
do dětského pokuje, dítě už se dávno choulí v náručí matky. Na tom nejbezpečnějším místě na
světě. Slyší tlukot jejího srdce, hrudníkem rezonuje hlas, který laskavě opakuje, Byl to jen sen, a to
objetí je jako pevnost, která zahání veškeré děsy.
Hlava rodiny zatím stojí ve dveřích a unaveně mžourá do dětského pokoje. Má pocit, že se za oknem
cosi mihlo, ale silně pochybuje, že by mohl věřit svým ospalým očím.
Po zdi paneláku šplhala obrovská postava. Tlusté prsty se zarývaly do spár a ohýbaly parapety.
Jeden květináč se zřítil do dvanáctipatrové hlubiny a dole málem připravil toulavou kočku o všech
sedm životů. Obrovský muž se přehoupl přes okraj ploché střechy. Stálo zde zahradní lehátko, vyšisované sluncem a deštěm. Po kovových částech se plazila rez. 		
Posadil se a lehátko zoufale zasténalo pod jeho sto třiceti kily. Spokojeně si zabručel. Sáhl do
kapsy plandavých kalhot. Pod tmavými skvrnami se s trochou snahy daly rozeznat pestrobarevné
pruhy. Vytáhl malé zrcátko. S uspokojením si prohlížel svůj make-up. Trochu si upravil rtěnku
a připudroval tváře. Vycenil na svůj odraz špičaté zuby a ten mu odpověděl stejným šklebem. Cítil
se zatraceně dobře. Jako po sexu, i když si už nevzpomínal, jestli někdy nějaký zažil. Z lidského
života toho v jeho paměti vůbec moc nezbylo.
S uspokojením zastrčil líčení a z jiné z mnohých kapes vytáhl krabičku cigaret. Bylo to staromódní
balení, které vám prostě jen pohrozilo rakovinou a nekazilo nikotinový zážitek hnusnými obrázky.
Škrtnutí sirky, plamínek olízl cigaretový papírek a do vzduchu se vznesl obláček kouře. Labužnicky
se zaklonil, proti čemuž vzneslo lehátko ostrý skřípavý protest. Díval se na noční město skrz kouřovou clonu. Na nebi nebyly žádné hvězdy. To proto, že spadly na zem, zářily v lampách, v oknech
malých bytů, tam, kde se ani po půlnoci nešlo spát. A pak tu byla tmavá okna dětských pokojů. Kolik
jich asi dnes navštíví?
Opět zvedl cigaretu k ústům. Vytřeštil oči na hřbet své dlaně, kde cosi sedělo a dívalo se na něj
černýma očima. Vyskočil, lehátko odlétlo stranou, cigareta mu proklouzla mezi prsty, vypálila díru
v kalhotách a spálila docela dost chlupů na stehně. Zaklel, rozhlížel se a hledal toho zatraceného
tvora. Stál asi tři metry od něj. Neobvykle velký pavouk s až podezřele chytrým pohledem.
Zlostně zatnul pěsti, zašklebil se a chytal se tu malou mrchu zašlápnout.
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Objevil se další a další, vybíhali z různých směrů a za nimi se táhla stříbřitá pavučinová vlákna,
která se rozrůstala po celé střeše. Nebyli to obyčejní pavouci, toho si hned všiml. Bylo těžké je sledovat pohledem, pohybovali se trhavě, nepřirozeně. Měli velké množství nohou, rozhodně víc než
osm, různě dlouhých, porostlých černými chlupy. V těch vzácných chvílích, kdy se zastavili a bylo
možné si je prohlédnout, vás uhranuli pohledem černých očí bez víček. Na kusadlech se koulely
lesklé průzračné kapky smrtícího jedu. To nebyli pavouci, ale ztělesněná hrůza z pavouků.
Malí tvorové začali tkát na střeše složitý vzor, podivnou pavučinovou mandalu. Ta se začala nadouvat, zvětšovala se a rostla do výšky. Zablesklo oslnivé, bílé světlo. Chvíli trvalo, než se oči vzpamatovaly. Pavouci byli pryč, teď tu stála jen Ona.
„Zdravím tě, Coulrofobio. Doufám, že tě moji drobečci příliš nevyděsili.“ Její hlas byl tichý, laskavý
s lehkou příchutí karamelu a škodolibého pobavení.
Hrdě vypjal hruď a palce si zahákl za kšandy.
„Říkal jsem, že mi tak nemáš říkat. Je to na mě moc odporný a ženský. Jsem prostě Strach z klaunů,
sakra.“ Byl rád, že ho hlas nezradil. Z téhle ženské mu vždycky běhal mráz po zádech.
„A co se strachu týče, ten já vůbec neznám.“
Arachnofobia nechala jeho chvástání bez poznámky. Smutně se rozhlédla po městě, zhluboka se
nadechla vlhkého nočního vzduchu.
„To, co jsi udělal tomu malému chlapci…“
„Poctivá práce, že jo? Žádnej primitivní sen o vypadávajících zubech a pozdním příchodu do školy,
ale řádná noční můra. Taková, ze který se probudíš s křikem, propoceným prostěradlem a doufáš,
že je to jen pot.“ Zasmál se a posadil na okraj střechy. Arachnofobia smutně zavrtěla hlavou, trochu
nervózně mnula okraj svých pavučinových šatů a snažila se zachovat důstojnost. V přítomnosti
tohohle zavalitého bezcitného klauna si vždycky připadala nesvá.
„Jak tohle můžeš dělat?“
„A jak se ty můžeš ptát? Jsi fobie stejně jako já. Žiješ ze strachu, z roztřesenejch kolen a podělanejch kalhot. Tak proč tomu strachu trochu nepomoct a zažít trochu srandy?“
„Nejsem jako ty!,“ její hlas zahřímal nad panelákem a Klaun sebou škubl. Probodávala ho pohledem všech svých očí. Dvou lidských a šesti černých pavoučích bez víček, která zlostně shlížela
z vysokého účesu. Z ramenou jí vyrůstal pár makadel, která zlostně pocukávala za hlavou. „Pavouci
jsou malí a zranitelní. Mé děti. Lidský strach je chrání před lidmi samými. Dávám jim prostředek
jak se bránit a..“
Přerušil ji hlasitý smích. Klaun se pobaveně houpal na okraji střechy. Slzy smíchu vymlely drážky
v bílém pudru. Postupně se smích změnil v neovladatelné hýkání. Arachnofobia nevěděla, jestli ho
ze střechy strčit, nebo v slzách utéct, nesnášela v sobě ten konflikt prastaré důstojnosti a malé
holčičky.
„Tak to si snad děláš… He he, takovou blbost jsem ještě neslyšel,“ utíral si slzy do rukávu. „Tohle
můžeš nakecávat někomu jinýmu, ale ne mně! Ty nejsi žádná pavoučí Matka Tereza. Seš stejná jako
já, jen si to neumíš patřičně užívat. Podívej se na Xenofobii, ta má teď žně a jak si žije!“
„Tak promiň, že se snažím najít v tom, co dělám, vyšší smysl.“
Klauna zaskočil její téměř dětský hlas, tolik kontrastující s chladným tónem, který od ní obvykle
slyšel.
„Copak tebe netrápí, co jsi zač?“
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Věnoval jí dlouhý zamyšlený pohled a pak si složil hlavu do obrovských dlaní. Začal vzlykat.
„Máš pravdu. Vždyť jsem klaun, proboha! Měl bych přinášet radost a ne pláč.“ Ramena se mu třásla
a zelené vlasy při pláči poskakovaly. Arachnofobia přistoupila a soucitně položila ruku s nepřirozeným množstvím kloubů na klaunovo rameno. Pohlédl na ni skrz prsty. V očích mu pobaveně
zajiskřilo.
„Ty jsi fakt naivní. To jsem nezažil. Vždyť se na mě koukni. Vypadám jako transsexuální řidič kamionu. Ten, koho napadlo, že by tohle mohlo pobavit dítě, musel mít dost upito. A ty, moje milá pavoučice, přijmi už konečně, kým jsi, věř mi, bude to pro tebe mnohem lepší než si vymýšlet pohádky
o velké ochránkyni pavouků.“ Poklepal si na velký červený nos. Potom vstal. Chvilku balancoval na
okraji střechy. 					
Z úkrytu vylezl pavouk a vydal se na noční lov. Dopadla na něj červená bota velikosti 64. Klaun se
zazubil přes rameno a pak se rozplynul do noci.
Arachnofobia dlouho stála bez hnutí a téměř bez dechu. Věděla, že má Klaun pravdu. Cítila, že se
jí s každým hysterickým výkřikem dívky, která spatřila pavouka v koupelně, vlévá do žil více síly.
Byla neuvěřitelně mocná, a to jen díky lidskému strachu. Podívala se na své šaty. Byla majestátní,
děsivě okouzlující, mocná pavoučí královna. Tak proč to nedokáže pořádně využít? Proč sama sobě
lže, že je jiná než ostatní fobie? Protože nechce být ta špatná?
Mocnou Arachnofobii zasáhly vzpomínky malé slabé dívky.
Dívky, kterou dříve byla.
Byla bosa, vždycky ráda běhala bosa. Její bratr počítal do dvaceti a ostatní děti s pištivým smíchem
utíkaly do všech stran. Bylo léto, les voněl. „Jedenáct!“ Minula už několik hustých keřů. Ale pořád
doufala, že najde lepší schovku. Místo, kde ji bráška nikdy nenajde. Zahlédla puklinu ve skále. Bylo
vidět, že vede hluboko. Vypískla radostí a protáhla se dovnitř. Takovou super skrýš žádné jiné
dítě v osadě nemá. „Osmnáct!“ Postupovala pořád hlouběji a nadšeně si broukala. Tuhle hru určitě
vyhraje. „Dvacet!“
„Haló.“ Haló, haló, haló… Ozvěna se odrážela od stěn. Byla tma. Taková, že si nebyla jistá, jestli má
oči otevřené, nebo zavřené. Třásla se zimou. Tváře i krk jí natekly od pláče. Slepě šátrala kolem sebe.
Ucítila na tváři dotek pavučiny. Vykřikla, zavrávorala a padla
na podivně měkkou a mazlavou zem. Cítila, jak po ní lezou. Byly jich tisíce. Škrábaly pod oblečením.
Vykřikla a nahrnuly se jí do úst. Bodlo ji u srdce. Pak už necítila nic…
„Je mi to líto.“ Rozhlédla se kolem sebe. Na pozadí jeskynní tmy bylo něco ještě temnějšího, proti
čemuž se okolní čerň zdála téměř oslňující.				
„Bojíš se, maličká?“ Promluvil opět ten tichý hlas a ona pokývala hlavou. Černá postava poklekla. „Co
kdybych ti nabídl, že už nikdy nemusíš mít strach, šla bys potom se mnou?“ Nedokázala promluvit,
a tak opět jen lehce kývla. Uchopila ji překvapivě teplá ruka. „Tak pojď, najdeme cestu z téhle ošklivé
jeskyně.“ 					
Otřásla se, opět stála na střeše bytovky vysoko nad městem a oči měla plné slz.
„Vlastně se mi to povedlo, bráška mě opravdu už nikdy nenašel.“
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Byla noc a na nebi nebyly žádné hvězdy. Žádné hvězdy, které by ukázaly cestu malým ztraceným
holčičkám.							
Napadlo ji, jak se asi Klaun dostal do služeb Strachu, co se přihodilo jemu, že se stal fobií.
Samotný Strach potkala jen párkrát. Vždy z něj vyzařovala pochmurná tichá energie. A ona byla
jedním z jeho dětí. Znamená to tedy, že je na straně zla? Že je tou tmou vyplňující prostor mezi září
hvězd?
Ne tak to není. Strach není zlý. Díky strachu se s tělem dějí úžasné věci. Člověk dokáže běžet rychleji
a rvát se silněji než kdy jindy. Strach pomáhá lidem, aby se stali výjimeční. Můžete si říkat, co chcete, ale fobie je tu vždy s vámi. Je vaší osudovou ženou, vaší průvodkyní životem, řídí vaše kroky,
a až ji jednou dokážete opustit, zanechá vás silnějšího než kdy dřív.
Arachnofobia se usmála na východní oblohu, kterou ozářily první paprsky slunce.
Vše záleží na vůli každého z nás. Na tom, jestli ze strachu uděláme sami sobě kouli na noze, nebo jej
použijeme jako odrazový můstek.

Tomáš Benčík

Apolena Veldová
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/Vítězný příspěvek – volba čtenářů/

Můj osude...
Byla nádherná. Její hluboké zelené oči lemované hříšně dlouhými řasami jako by pronikaly až do
nejtemnějších částí jeho duše. Viděla všechno? Vnímala všechno? Nejistotu, kterou neustále pociťoval? Strach? Obavy zachvacující jeho stařičké křehké tělo každého rána, sotva procitl?
„Alfréde…“
Skláněla se nad ním, krvavě rudé rty pouhý nepatrný kousek od jeho ucha. Byla jako lákavé pokušení. Jako zákaz, který celou bytostí toužíte porušit.
„Alfréde…“
Nedokázal se pohnout. Jen cítil, kterak mu na vyschlé popraskané rty šplhá vyrovnaný úsměv.
„Můj Alfréde,“ šeptla svůdným hlasem. Dlouhými štíhlými prsty jej pohladila po hlavě, pokryté
chomáčem sněhově bílých vlasů.
Zavrněl jako mladý chlapec, kterého se jen letmo, náhodou dotkla vysněná dívka na první společné schůzce. Každý její dotek byl elektrizující. Každý její dotek mu měnil krev v žilách ve spalující
magma, které jen čeká, kdy se na povrchu přetaví ve žhavou lávu a odnese s sebou celou původní
podstatu jeho bytosti.
„Alfréde, ještě nepřišel tvůj čas…“
Škubnul sebou. Ta slova projela jeho mozkem jako ostří meče. Ačkoli si už kolikrát nedokázal vzpomenout na to, co dělal předchozího dne, vědomí let na sobě cítil víc než jasně. Nesl na bedrech tíhu
světa příliš dlouho.
Ale po celou dobu byla s ním.
ONA.
Každá jeho vzpomínka v sobě nesla její obraz. Každá vzpomínka byla prodchnutá její vůní. Prakticky celý život prožil po jejím boku. Dodávala mu odvahu, jistotu. Šeptala do ucha slůvka povzbuzení,
vyznání lásky. Ujišťovala jej, že pokud vydrží, vše se v dobré obrátí.
Jako tehdy. V ruských zákopech, kde spolu s dalšími desítkami stejně starých hochů bojoval o
život. A nejen ten svůj. Kulky jim svištěly kolem uší, ze všech stran se ozývalo sténání raněných.
Jeho kamarádů.
Propadl panice. Zachvátila jej úzkost, úplně jeho mladé tělo ochromila. Schoulil se ve špinavém
lepkavém blátě do klubíčka, dlaněmi zakryl obličej a začal se modlit. On, který nikdy nechodil do
kostela. Který vnímal babiččinu bibli, věčně položenou vedle její postele na nočním stolku, jako
nudný a ničím zajímavý fantastický příběh.
A právě v tom okamžiku se objevila poprvé. Klidná, rozvážná. Usadila se v jeho vědomí jako utěšující element stvořený ze světla. Moc dobře věděl, že je pouze nádherným, nedosažitelným výplodem
jeho mozku, poznamenaného válečnými hrůzami. Byla přízrak. Něčím neskutečným, utěšující lží,
která by jej měla dřív nebo později přivést k šílenství.
Ale nestalo se tak.
A od té doby se zjevovala pravidelně. Cítil strach? Byla tam. Prožíval euforii? Stála před ním s neodolatelným úsměvem na plných rudých rtech. Když se rozhodoval, co se svým životem po válce
provede, našeptávala mu. Nikdy ho nenechala samotného. Cítil její přítomnost každou minutu
každého dne, po celá ta dlouhá léta.
„Můj milovaný Alfréde,“ zopakovala naléhavěji a rty se sotva znatelně dotkla jeho rozpáleného
čela. „My dva se jednou setkáme. Jinde. V jiný čas a na jiném místě. Ne teď.“
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Muž zoufale zasténal, hrdlo mu spalovala potlačovaná úzkost. A pláč. Pláč tak silný a nutkavý, až
tesknou melodií rozehrál každou tenkou žilku v jeho starém unaveném těle. Chvěl se. Chvěl se
v horečce, nesnesitelném žáru i ledovém chladu, jenž mu vycházel z hlubin samotného nitra.
„Alfréde,“ zavrněla měkce a přitiskla svou hebkou dlaň na jeho tvář, „poslouchej. Musíš mi věřit. Tvé
místo je tady. A brzy pochopíš proč. Počkám na tebe, opět se shledáme…“
Vyrazil ze sebe výkřik. Nebo se o to alespoň pokusil, ovšem jediné, co mu ze rtů splynulo, bylo
neurčité tiché zaúpění.
Vztáhl k ní ruku. Vzdalovala se. Vzdalovala se ve světle, zaháněla stíny, jež se po něm sápaly. A opět
měla připravený úsměv. Který patřil jen a pouze jemu. Byl plný příslibů, nevyřčených slov. Plný
lásky a něhy, smyslu každého nicotného života.
V nitru se mu rozhostil mír. Dospěl ke konci.
„Pane Warwicku?“ ozvalo se nečekaně nesmělé klepání na dveře. „Pane, jste vzhůru?“
Alfréd otevřel oči do samoty svého pokoje. O čem vlastně celý ten dlouhý uplynulý život byl? Žil
v bludech? Ve fantaziích, které vytvořil jeho mozek, aby se z válečných hrůz nepomátl?
„Pane Warwicku?“
Klika se pohnula. Dovnitř vstoupila usměvavá mladá sestřička v bleděmodrém stejnokroji, s bílým
čepečkem a jmenovkou připnutou na jedné z horních kapes.
Judy.
„Vedu vám návštěvu.“
Alfréd zamžoural na postavu přešlapující na prahu. Stále ještě si nebyl tak docela jist, co je sen a co
realita, ovšem když pohlédl do tváře nenadálého hosta, srdce se mu na moment zastavilo.
Byla to ona.

Petra Maroušková
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Nikola Valová, Tomáš Benčík a Dominik Farhan při večeru autorského čtení

Workshop s s dramaturgem činohry DJKT Vladimírem Čepkem
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/3. kolo/

„Účel světí prostředky“
Téma pro třetí kolo literární kavárny, ve kterém jako
volná inspirace mohla autorům sloužit i představení DJKT,
např. Sluha dvou pánů, Chyť mě, jestli na to máš, Manon
či Liduschka (Baarová)
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/Vítězný příspěvek – volba odborné poroty/

Obrození
„Ještě jedno?“ zeptal se hospodský se silným chodským přízvukem. Josef odmítavě mávl rukou
a cosi zamručel. I když do této hospody chodil rád už od studentských let, dnes neměl na delší
vysedávání náladu. U vedlejšího stolu se živě diskutovalo o událostech ve Francii.
„Napoleonovi zvoní hrana!“ vykřikl opilý zrzoun s nadšením a málem se i se svým korbelem skácel
na zem.
„To nám zvoní hrana.“ zašeptal Josef trpce do svých vousů. Hlavu mu opět zaplavily trudné myšlenky, které se jej nepustily ani při placení a provázely ho i nočními uličkami. Plzeň halil chladný
březen roku 1814.
Zanikneme, vsákneme se do Germánů a ani si toho nevšimneme. Český lev prostě zmizí pod křídly
německé orlice a my…
„Bitte, bitte.“ Josef polekaně zakopl o vlastní nohu. Změřil si pohledem mrzáka opírajícího se
o hrubě vyřezanou berlu.
„Bitte,“ pronesl mrzák a vykouzli na tváři vtíravý úsměv plný hnědých zubů. „Scheisse Napoleon,
meine Beine, Slavkov!“ zatřásl Josefovi před nosem svou vojenskou čapkou.
„Požádej mě česky a možná něco dostaneš, otrapo!“ Žebrák překvapeně zamrkal.
„Jo ták, vy ste jeden z těch bláznů, co jim nešmakuje, jak nám Rakušáci křivěj huby.“ Hýkavě se rozesmál a za tichého krok klap krok klap zmizel v nočním městě jako přízrak.
Josef se otřásl. Snažil se namluvit si, že to bylo jen mrazem. Pohrdavě si odplivl a zabředl zpátky
do bažiny svého pesimismu přiživeného alkoholem.
„Zmizíme ze světa,“ zanaříkal, „je jedno, jak se Dobrovský a ostatní snaží. Je jedno, kolik vymyslí
nových slov.“
„Jste Němci, jenom o tom nevíte! Vždyť jste si tu češtinu vymysleli! Tohle na nás posměšně křičí.“ Josefova poslední slova se hlasitě rozlehla po náměstí. Jeho zrychlený dech se srážel v obláčky páry.
„Stavíme dům bez základů. Angličané mají Beowulfa, Španělé Cida, ti zatracení Němci mají Nibelungy, ale Češi…“
Osamělá postava energickými kroky obcházela katedrálu svatého Bartoloměje. Živou gestikulaci
doprovázel příval myšlenek, ale hlavně ten náhlý nápad.
„Potřebujeme něco vlastního, teď je na to nejlepší doba. Objeví se to úplně náhodou třeba… třeba
v Praze, ve Dvoře Králové, tady v Plzni. Na tom kde tolik nezáleží.“ V básníkově hlavě se začaly rodit
první verše.
Bude to chtít sehnat starý pergamen, prozkoumat historické knihy. Bylo jasné, že to sám nezvládne.
„Hanka mi určitě pomůže. Ten řeznický synek není pro Čechy o nic méně nadšený než já. Společně
dáme národu ty základní kameny.“ Zastavil se přímo u vstupu do katedrály. Z kříže na něj shlížel
vyčítavý obličej Ježíše Krista. Útroby Josefa Lindy sevřely mrazivé ruce svědomí. Sklopil zrak.
Ano, bude to podvod. Opět zvedl hlavu a zpříma se zahleděl do očí pod trnovou korunou.
Ale, vždyť my to tak zoufale potřebujeme!

Tomáš Benčík
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/Vítězný příspěvek – volba čtenářů/

Exorcista
„Peklo. Temné místo plné strasti, zoufalství a bolesti. Místo, jež obývají ta nejzvrácenější stvoření,
jaká jsou v historii známa. Démoni, služebníci Satana, překrucovači pravdy. Přestože do jejich země
ani z ní nevede žádná fyzická cesta, démoni se do našeho světa pokoušejí proniknout každý den, aby
získali novou duši, kterou by následně mohli opanovat. Mnohdy jsme tak Peklu a jeho hrůzám blíže,
než jsme si ochotni připustit.“
Otec Rubin seděl na dřevěné lavici poblíž kláštera. Tmavé bavlněné roucho mu splývalo k podrážkám bot a dotýkalo se deštěm zvlhčené dlážděné cesty. V dlaních svíral posvátnou knihu, vázanou
v deskách andělsky bílé barvy, a potichu přeříkával modlitbu. Dělával to tak každou noc bez ohledu
na to, jaké bylo počasí. „Nechť Tvůrce nad námi všemi bdí,“ zakončil posledními slovy modlitbu
a vydal se do prostorů kláštera. Temnou chodbou, kterou lemovala jen hrstka hořících svící, došel
do své pracovny, kde si pročítal staré spisy. Knězem byl již desítky let, nicméně exorcismus byl
v jeho životě neprobádaný oceán, který toužil poznat co nejlépe. Ze studií ho vyrušil zvuk vrzajících
dveří. Zvedl ze stolu lucernu a vydal se chodbou k místu, odkud zvuk přišel. Svíce již nehořely,
a tak viděl jen několik stop před sebe. Míjel chodbu za chodbou, dveře za dveřmi, sochu za sochou.
Jejich nepřítomné kamenné tváře, osvětlené pouze září z lucerny, vrhaly na okolní stěny děsivé pohyblivé stíny. Po příchodu do hlavní modlitebny se rozhlédl. Ve tmě nebylo vidět mnoho, pohledem
však zavadil o siluetu krčící se v rohu. Když ho spatřila, okamžitě se zvedla a při zbrklém pohybu
shodila železný stojan na knihu. Rubin se chystal utéct ven z kláštera, když promluvil známý hlas.
„Otče Rubine, nebojte se, to jsem já!“ řekl a ze stínů vyšel blonďatý rozcuchaný mladík s hnědými
kalhotami a potrhanou bílou košilí. „Danieli,“ oddychl si Rubin. „Tvůrče, obdař prosím tohoto mladíka jiným a užitečnějším talentem než děsit staré věřící.“ Daniel přišel blíž, jeho obličej byl nyní
výrazně osvětlen plamenem z lucerny. „Mám pro Vás zprávu, otče. V horní části města si žádají Vaše
služby.“ „Vážně?“ uchechtl se Rubin. „Městská smetánka má zájem o kázání kněze z nižších vrstev?“
zeptal se ironicky. „Víte,“ začal nejistě Daniel, „nejedná se o hromadné čtení svatého písma v kostele. Posílá mě za Vámi doktor Art.“ Jméno vzbudilo v Rubinovi nemalý zájem. „Art? Doktor Jacob
Art?“ zeptal se nevěřícně. „Ano, přesně ten!“ „A proč?“ vyzvídal kněz. „Moc mi toho neřekl. Pověděl
jen, že se u něj doma dějí věci, o kterých nechce mluvit s nikým kromě exorcisty.“ Rubin na chlapce
pohlédl ustaraným pohledem. „Kdy mě doktor Art očekává?“ „Nechal Vám přistavit kočár, otče. Prý
máte přijet hned, jak Vám to svaté povinnosti dovolí.“
Rubin nečekal. Poděkoval chlapci, na dlaň mu položil jednu zlatou minci, a poté do malého váčku
strčil několik věcí. Svoji bílou knihu, železný kříž a ocelový amulet ve tvaru květu růže. Zhluboka se
nadechl a opustil bezpečné zdi kláštera. Pod schody stál černý kočár s několika koňmi a na jeho
vrcholku seděl kočí, taktéž oblečený v černém. „Ach, otče Rubine, jsem rád, že jste mě nenechal
dlouho čekat, už nyní jsem celý promočený,“ zvolal radostně. „Pojďme, doktor Art Vás očekává.“
Při těch slovech otevřel dveře od kočáru a pomohl starému knězi nastoupit. Cestou do horní čtvrti
Rubin pozoroval měnící se prostředí. Žil ve střední třídě, to znamenalo spoustu obchodníků, majitelů hostinců či domů rozkoše. Zlatá průměrná cesta. Oblasti, kde žily nejnižší vrstvy, byly plné
hrdlořezů, špinavých putyk a odporných domů, kde mohli občané za drobný peníz složit hlavu ke
spánku. Nyní se však nacházel v jiné společnosti. Projížděli mezi honosnými sídly s viktoriánským
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nádechem a na ulicích postávali lidé, oblečeni v drahých šatech. Spousta jich měla tváře zakryté
maskami, což byl zvyk místních zbohatlíků. Horní čtvrť obývali převážně slavné osobnosti, vzdělaní
lidé, politici, právníci a soudci. Přístup do ní byl možný pouze s povolením či na přímé požádání
některého z obyvatel. Po chvíli se kočár zastavil před jedním z domů. U vchodu již netrpělivě čekal muž v tmavě modrém dobovém obleku a černé košili. Nevypadal starý, mohl být přibližně ve
středním věku. „Otče, jsem velice poctěn, že jste byl ochoten na mé požádání přijet,“ řekl s úlevou muž
a prohrábl si hnědé učesané vlasy. „To já jsem poctěn, doktore Arte. Nuže, povězte mi, co Vás trápí,“
pousmál se Rubin. „Následujte mě,“ pokynul Art a prošel dveřmi do domu. Interiér byl podobně
dokonalý jako exteriér. Dubové dřevo, drahý křišťál, obrazy na zdech a vše lemované zlatem. „Vaše
komnaty budou dočasně na konci pravé chodby v prvním patře. Povím služebné, aby vše připravila. Ovšem nyní si musíme promluvit.“ „Jsem připraven Vás vyslechnout, doktore, co se zde děje?“
„Jde o mou matku. Mění se mi před očima. Vždy se jednalo o ráznou ženu, která i v nejhorší situaci
nešetřila sarkasmem a upřímností. Nyní je laskavá a milá. Je tak milá, až mě to děsí. Každou noc,
pořád dokola, slýchám z jejích komnat zvuky, jako kdyby s někým mluvila.“ „Možná se služebnou?“
navrhl Rubin. „To není možné. Kromě nás dvou tu přes noc nikdo není. Jednou za svitu měsíce jsem
našel odvahu a otevřel dveře od její ložnice. Ona seděla na posteli s nakloněnou hlavou. Podívala
se na mě a v tu chvíli mi projel zády mrazivý poryv větru. Ona se usmívala a oči měla černé a prázdné. Lekl jsem se a zavolal městskou stráž. Když však přišli, matka spala, jako kdyby se vůbec neprobudila. Následující ráno se vše zdálo zase normální.“ Kněz přemýšlel a zvažoval veškeré možnosti.
Mohl by to skutečně být démon? Vyslanec pekel hledající novou duši? „Víte, doktore…“ „Říkejte
mi Jacobe, prosím,“ přerušil ho doktor. „Jacobe, nemohu hned teď určit, zda jde o moc démona či
ne.“ „To chápu, proto zde musíte zůstat, dokud se pravda neukáže.“ Rubin chtěl protestovat, když
do místnosti vešla kulhavou chůzí stará žena s krátkými bílými vlasy. „Jacobe, nevěděla jsem, že
čekáme hosty. Příště bys mě mohl informovat,“ řekla žena klidně a Jacob zrudl studem. „Jmenuji
se Rubin, těší mě, že Vás poznávám,“ pronesl kněz a uklonil se. „Je milé poznat někoho, kdo zná
způsoby gentlemana. Ale vidím, že si s mým synem máte co říci, proto vás nebudu dále rušit. Mějte,
pokud možno, příjemný večer, pane Rubine,“ s tím odešla do vedlejší místnosti. „Vaše matka je milá
žena.“ „Ano, byla.“ Art sklonil hlavu „Toto ale není má matka.“ „Co tím chcete říct, Jacobe?“ Doktor
Art na kněze vystrašeně pohlédl. „Matce se před lety přihodila nehoda, při které došlo k částečnému přerušení míchy. Ani s vyspělostí dnešní medicíny, jsme nedokázali zachránit spodní část těla.“
Rubin strnul v křesle. „Otče, moje matka již sedm let nechodí.“
Celou noc kněz ležel ve své posteli a přemýšlel o tom, co mu Jacob prozradil. Nyní začínal také nabývat podezření, že paní Artová je obětí vychytralé a nelidské stvůry. Nic neobvyklého se však během noci nepřihodilo. Ráno Rubina probudila vůně smažených vajec a pečené slaniny. Sešel dolů
po kobercem pokrytých schodech a v jídelně usedl ke stolu naproti paní Artové. „Přeji krásné ráno,
madam.“ „I Vám. Doufám, že jste si v našich komnatách dostatečně odpočinul.“ Kněz se chystal
odpovědět, když dveřmi prošel Jacob. „Dnes večer jsem pozván na ples v sídle lorda Erma. Vrátím
se ráno. Postaráte se o mou matku, že ano?“ „Můžete mi věřit.“ odvětil.
Doktor Art odešel již za tmy. Otec Rubin se krátce poté odebral do svého pokoje a čerpal vědomosti
ze svých spisů. Velké stojací hodiny právě odbyly druhou hodinu ranní. Dveře do knězova pokoje se
tiše otevřely dokořán. Rubin k nim upřel svůj pohled. Strnul. Spisy mu z rukou vypadly na podlahu.
„Paní Artová…“ vydechl. Stála tam, oděna do bílých nočních šatů. Oči černé a bez zorniček, ruce
i nohy zkřivené do nepřirozených úhlů, hlavu nakloněnou na stranu. Pomalým belhavým krokem se
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k němu vydala. Kosti při každém pohybu praskaly. Blížila se a Rubin rozeznával černé slzy tekoucí
z mrtvých očí. Nemohl se pohnout, nemohl promluvit, nebyl schopen vykřiknout. Vše ho zradilo.
Strach mu prostupoval tělem jako mor. V poslední chvíli zpozoroval ve tmě stát v chodbě mladou
dívku, oblečenou do tanečních šatů. Usmívala se. Rubin popadl bílou knihu a započal číst svatá
slova. „Ve jménu Tvůrce, pána Halských síní, pastýře zlatých pegasů, odstup!“ posvátná slova paní
Artovou přibila k zemi. Dívka schovaná na chodbě otevřela ústa do nelidské podoby a odhalila
žluté špičaté zuby. „Ten červ je můj, knězi,“ rozezněl se démonický hlas, jenž drásal Rubinovy uši.
„Její tělo se změní v hromadu masa a kostí a její duše mě bude živit ještě dlouho poté.“ Během
mluvy dívčina tvář zešedla a oči ukázaly své bělmo. „Nedovolím ti, abys té ženě ublížil, služebníku
Satana, rouhači, správce zpustošených polí. Přikazuji ti, řekni mi své jméno!“ křičel kněz. Démon
poodstoupil s řevem do stínu. Najednou bylo ticho. V chodbě nikdo nestál a paní Artová nehybně
ležela na zemi. Otec Rubin chtěl ženě pomoci, ovšem sám podlehl vyčerpání a svezl se na zem.
Probudil se v pravé poledne. Dole již byl rozruch. Jacob netrpělivě čekal v hale opřený o horní stěnu
krbu. „Otče!“ vykřikl udiveně. „Hned mi povězte, co se během noci stalo. Ráno jsem přišel domů
a našel Vás ležet na zemi vedle své spící matky. Myslím, že mi dlužíte vysvětlení.“ „Jacobe, Vaše
podezření bylo celou tu dobu oprávněné. Vaši matku skutečně ovládá mocný démon, který po půlnoci ukázal svou tvář.“ „Ale. Tak přeci je to pravda. Co můžete udělat?“ „Dnes po setmění opusťte
dům. Provedu rituál, při kterém tu ohavnost z paní Artové vypudím. Musíte mi však slíbit, že se
k domu nepřiblížíte!“ Jacob váhal, ovšem poté přikývl. „Máte mé slovo.“ Čas plynul rychle. Slunce
na obloze ustoupilo a nahradil jej Měsíc, jenž propůjčil městu svoji stříbrnou zář. Sídlo rodu Artů
nyní skrývalo dva rivaly, exorcistu, démona, a mezi nimi jednu oběť, paní Artovou. Rubin seděl
v jídelně a přemýšlel, jak ženu zbavit zlé nadvlády. Nyní nebylo cesty zpět, jelikož dal Jacobovi
závazný slib. Přemítal v mysli vše, co ví o Pekle a jeho vyslancích, když v tom vše zhaslo. Svíce,
lucerny, a dokonce i oheň v krbu skonal. Rubin procházel jídelnou, pak halou a posléze do horního
patra. Za sebou slyšel kroky a podivné hlasy. Znělo to jako šepot. Věděl, že tam není sám a také si
byl jist tím, že paní Artová není ve své komnatě. Procházel domem, ztracen v temnotě a obklopen
zvrácenou silou. Po zahnutí do jedné z chodeb zahlédl postavu v bílém, jak vchází do koupelny.
Pomalu se vydal k místu, svírajíc v ruce dubový kříž. V koupelně jej položil na okraj umyvadla a zapálil svíci na zdi. V zrcadle se však neodrážel on, nýbrž dívka s otevřenou pusou a děsivým bělmem.
Pekelná kreatura natáhla zkroucenou paži skrz zrcadlo a kněz byl nucen ustoupit. V návalu strachu
a beznaděje se otočil k útěku z koupelny, jejíž dveře však zastoupila zkrvavělá hrůzná podoba paní
Artové. Děsivá stařena se vrhla s napřaženýma rukama na kněze. Ten ale ruce chytil, přičemž pocítil agresivní chlad v celém těle. Pak vzal dubový kříž a přitiskl jej ženě na čelo. Křičela a vzpínala
se. Poté omdlela. Rubin zůstal sám uprostřed tmy.
„Víte, otče, nemohu Vám dostatečně poděkovat za záchranu mé rodiny. Matka sice opět nemůže
chodit, ale vím, že je to ona. Dokázal jste to.“ Kněz vylezl do kočáru a pohlédl na doktora Arta. „Je
to mé poslání, neděkujte. Sbohem, doktore“ „Sbohem, otče.“ A kočí práskl bičem. Po příjezdu před
klášter na blízké lavici čekal Daniel. „Jste zpět! Jsem nadšený, že Vás vidím.“ Kněz podal chlapci
ruku a pohladil ho po vlasech. „I já tě rád vidím,“ pousmál se. „Jste chladný. Celý jsem se otřásl.“
„Je zima.“ řekl Rubin bez zájmu a zmizel ve dveřích kláštera. Daniel okamžitě běžel domů. Zabouchl
za sebou dveře a usedl k hromadě žhavých uhlíků. Sundal si košili a zpoza opasku vypadl složený
papír. Byl to dopis. Daniel jej otevřel a přečetl.
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V dopise stálo:
Milý Danieli,
u doktora Arta má víra čelila krutému zlu, které nebylo v mé moci zničit. Při konfrontaci s ním jsem
byl proklet. Když jsem svým dotykem osvobodil paní Artovou, démon pomocí silného chladu prostoupil do mě samého. Ale já jsem kněz, služebník Tvůrce, nemohu a ani nechci být posedlý. Odhodlal
jsem se proto k zoufalému činu. Při našem posledním setkání jsi i ty pocítil chlad smrti. Nyní třímá
v tobě. Odpusť mi. Je mi to líto, Danieli, je mi to strašně moc líto.
Se zármutkem,
Otec Rubin.
PS: Účel světí prostředky, příteli.

Jan Vlach

Workshop s herečkou DJKT Apolenou Veldovou
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/4. kolo/

„Když se minulost dotýká budoucnosti“
Téma pro čtvrté kolo literární kavárny, ve kterém jako
volná inspirace mohla autorům sloužit i představení DJKT,
např. Iluze, Chaplin.
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/Vítězný příspěvek – volba odborné poroty/

Sejdeme se včera
Opravdu zvláštní pohled.
Uprostřed husté zeleně pralesa stál úplně sám muž, jehož široká ramena napínala černou kůži
motorkářské bundy k prasknutí, a v ruce svíral knížku pro děti. Nad hlavou mu se zvukem astmatické vrtačky proletěla vážka velikosti orla.						
„Ještě že tu nejsou komáři.“ Pronesl s pobavením motorkář, kterému těch pár přátel, které měl,
říkalo Vincku. Otevřel dětskou knížku plnou obrázků mamutů, dinosaurů, ptakoještěrů a další
předpotopní havěti. Na odbornou literaturu si tento rodák ze Starého Plzence příliš nepotrpěl.
Chvíli těkal pohledem mezi knihou a okolním přesličkovým lesem, kde hledal záchytný bod svého
pátrání, než se jeho prst vítězně zapíchl do jedné z pestrobarevných ilustrací. „Takže Karbon!“
Zvolal bohémsky. Přiblížil si knihu k obličeji, až se jeho nos téměř dotýkal voskového papíru. Cca
před 450 miliony let. Podíval se na ciferník na řídítkách motorky. Spokojeně pokýval hlavou. Jo, to
by odpovídalo.
Vincek si otevřel plechovku piva a s každým douškem si stále více vychutnával ten pravěký klid
kolem sebe. Nechápal, jak se ostatní cestovatelé můžou motat kolem toho směšného TIK na ciferníku času. Toho malého zlomku, který patří lidem. Baroko, rokoko, antika… takové hlouposti.
Přicházeli o tolik zábavy, neviděli dinosaury, ptakoještěry, obří lenochody, trpasličí koně… Znovu
se rozhlédl kolem sebe. Dostal se dál, nebo chcete-li hlouběji, do minulosti, než kdokoli před ním.
A nehodlal se zastavit. Sáhl si pod bundu, jeho velká pěst se rozevřela a odhalila malý přívěsek.
Zkamenělý trilobit se houpal na zlatém řetízku. Vojtěch si už dávno dal za cíl spatřit tohoto malého
tvorečka živého. Stále před ním ležel kus cesty. 						
V kapse mu zavibroval mobilní telefon upravený pro mezičasové hovory. Překvapeně nadskočil.
Když si z displeje spolehlivé NOKIE 51-10 četl zprávu, jeho obočí se nerudně spojila v jednu huňatou
housenku.
Sraz a teď? Sakra, trvalo mi tak dlouho se sem dostat. Chvíli přemýšlel, že by se nedostavil. Na
tom by přeci nic nebylo, že? Prostě se neukázat, stejně bych žádnýmu z těch cvoků nechyběl.
Dopil pivo. Hliníková plechovka se zhroutila v jeho ocelovém stisku. Hodil ji do jezírka vzdáleného… inu, co by plechovkou dohodil. Naštvaný škleb na jeho tváři se poddal úsměvu, když viděl, jak
se gambrinus zvolna pohupuje na bahnité vodě. Tohle jednou nějakýmu archeologovi pěkně zamotá
hlavu.
Vykročil ke svému časoprostorovému korábu. Byla to čezeta z roku 1960, ale strakoničtí konstruktéři by ji asi nepoznali, jak byla ověšena množstvím brašen plných zkamenělin a artefaktů, s přidaným výfukem z messersmittu, z velké části skryta pod sbaleným armádním stanem, vůbec nemluvě o římském kopí, na němž vlál prapor Viktorky. Mohutná postava se vyhoupla do koženého
sedla, až pérování motorky zasténalo. Vojtěch si nasadil polo přilbu, letecké brýle a důkladně si
ovinul krk a obličej šálou. Po třech pokusech nakopl svůj stroj a čistý pralesní vzduch se naplnil
vůní benzínu. Kčertu, sraz je přeci jen jednou za čas. To by bylo, abych ho prošvihl. Čezeta se dala do
pohybu a o pár vteřin později se zábleskem zmizela.
***
„Vidíš ho? No řekni, není úžasný?“ Henry odhrnul stranou několik stébel suché trávy, aby měl lepší
výhled. I tak mu ale stále přišlo, že se prostě jen dívá na chlapa s holým zadkem. „Kdo že to má
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vlastně být, sire Dartvorthy?“ Zeptal se pochybovačně svého pána, zavalitého mužíčka v ryze cestovatelském oděvu ve stylu Emila Holuba. Sir se obrátil a v očích mu vzrušením zasvítilo. „Můj věrný druhu, není nejmenších pochyb o tom, že ten, na koho se díváme, je Adam! Úplně první člověk,
chápeš?! Je to příbuzný nás všech, můj, tvůj, Edisonův, Caesarův… prostě všichni jsme potomky
tohoto jediného muže.“					
Na Henryho tmavé tváři se zrcadlily vnitřní pochybnosti. Jako malý chodil poctivě do nedělní školy
a takhle chlupatý hrudník a slepené vlasy biblický Adam nikdy na obrázcích neměl. Nemluvě
o tom, že znal pár lidí, se kterými by raději ani vzdáleně nechtěl být příbuzný. Sir Dartvorthy začal
v jejich úkrytu nadšeně poskakovat. „Koukni na ten jeho výraz, to odhodlání, jako by chtěl dobýt
Svět. Nemyslíš, Henry? Mám chuť mu dát oříšek. Oříšky jsou přeci dobré na mozek.“ Vznešený pán
z Yorkshiru se usmíval jako malé dítě i tváře se mu rděly.
„Já bych to raději nedělal,“ namítl Henry, „co když je alergický? To by nebyl hezký konec lidstva.“
Henryho pán zklamaně pokýval hlavou. „Máš pravdu, člověk si musí pořád dávat pozor, aby se minulost nedotkla budoucnosti. Ale alespoň si ho vyfotíme. Henry, přines mi aparát, ale tiše, ať nám
našeho prapředka nevyplašíš.“ Sluha tiše odkráčel, jen o pár vteřin později už byl však zpět a volal.
„Sire, přišel nám mezičasový telegram! Koná se třetí sraz SCČ.“ Polekaný Adam nadskočil a odběhl
kamsi do savany. Sir Dartvothy si povzdechl, pak však energickým krokem zamířil ke svému stroji
času, který se kovově leskl na africkém slunci. Henry zatopil pod parním kotlem.
***
Motorka sebou v časoprostoru divoce zazmítala. Vincek napnul svaly, aby srovnal řídítka. Zatnul
zuby a otevřel víko nádrže, z níž se vyvalil modrý světélkující plyn.
Vinckova čezeta pracovala na principu časospalujícího motoru. Do nádrže se házejí předměty
z různých historických období a motocykl se tím směrem pohybuje. Zní to jednoduše, ale zkuste
sehnat třeba předmět vyrobený 23. března 1783. Je to v podstatě nemožné. Tento typ cestování
vyžaduje složité matematické výpočty, nebo jako v případě našeho krajana zběsilé házení různých předmětů do nádrže, dokud se kurz nesrovná. Samozřejmě je tento způsob cestování časem
poněkud nepřesný. Snad i proto se Vincek raději uchyloval do období, ve kterých na nějakém tom
milionu let nezáleželo. V nádrži zmizel hrot šípu, který měl být z bitvy u Poities, a měl tedy motocykl nasměrovat jen o trošku do budoucnosti. Říkám měl být a měl nasměrovat, protože tomu tak
ani náhodou nebylo… 							
***
Třetí sraz SCČ (tedy Společnosti cestovatelů časem) se konal na již tradičním místě. Stonehenge
v noci z 21. na 22. června roku 876 našeho letopočtu. Mezi obelisky probleskovaly plameny velkého
ohně, kolem nějž jen tak na měkké trávě seděli jedineční cestovatelé a posílali si džbán s výtečným
řeckým vínem, ročník 312 před Kristem. Hrozny ze svahů poblíž Mykén rozvazovaly jazyk a každý
se snažil trumfnout historku toho, kdo mluvil před ním. Jen nejnovější člen Společnosti japonský
vědec Hokiro Miramota seděl se svým pohárem stranou a nepřítomně zíral před sebe. Nemohl
uvěřit tomu, že on strávil dvacet let života prací na stroji času. Využíval ty nejnovější vědecké poznatky a nejmodernější techniku, zatímco si tihle samozvanci cestovali v šatních skříních, na koních
a v telefonních budkách. 			
Kromě zkroušeného mužíčka ze Země vycházejícího Slunce tu byl samozřejmě sir Dartvorthy s věrným Henrym, Ruska Olga Budikovová, ohromná válečnice, která se účastnila všech velkých bitev
lidské historie a ani jednou nebyla poražena (což se dá samozřejmě snadno zařídit, když předem
víte, jak bitva dopadne), dále Francouz Jean D´Esten, profesionální svůdník, jehož šarmu podlehla
Kleopatra, Marie Stuartovna a mnoho dalších známých i méně známých krásek historie. Celkem
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mezi obrovskými kameny sedělo sedm cestovatelů, ale jeden stále chyběl. Na jasné obloze plné
hvězd se modře zablesklo a nad hlavami těch neobyčejných mužů a ženy se objevila motorka.		
„Tak už ho tu máme, opozdilce.“ Jean se zasmál a ukázal vzhůru. „To je snad jediný vlastník stroje
času, který dokáže přijít pozdě.“ Hokiro Minamota zaúpěl, když se dá minulost prozkoumávat i na
motorce, tak se může jít celá věda bodnout.						
Něco bylo špatně. Čezeta se ve vzduchu točila a rychle se řítila k zemi. Olga vykřikla a sir Darthvorthy
si vyděšeně zakryl oči. Motocykl ohromnou rychlostí narazil do jednoho z obřích menhirů. Ten se
chvilku houpal, jako nerozhodný dílek domina a nakonec padl,
až všichni přítomní nadskočili.				
První se vzpamatoval Henry a běžel k potlučenému vraku. Přední kolo se už za kulaté vůbec nedalo
považovat, reflektor byl na padrť, z každé mezery stoupal modrý dým a řidič nikde. 			
Dorazili i ostatní. Dlouho nevěřícně zírali na tragickou scénu před sebou a bylo jim jasné, že ubohý
Vincek musel skončit kdesi v nezastavitelném víru časoprostoru.
„Uctěme památku padlého druha.“ pronesl dojatě Jean D´Esten. Všichni smekli, až na Minamota,
který nevlastnil pokrývku hlavy. V rozechvělých rukou se objevil trojhranný opeřený klobouk, centurionská přilbice, ušmudlaná čepice, fez a dvě buřinky. 		
Truchlivé ticho náhle přerušilo podrážděné zvolání.
„Zatracenej stroj!“ všichni se jako na povel otočili. Blížil se k nim muž v roztrhané kožené bundě,
obličej poškrábaný a vlasy plné listí a větviček. Vypadal, že právě prohrál rvačku se stromem.
„Vyhodilo mě to ze sedla o dva dny dřív a o osmdesát kiláků dál. Ten mizernej..“ Příval nadávek
udusilo svalnaté dvoumetrové objetí Olgy Budikovové. „Ty čecháčku mizernej, tohle už nám nikdy
nedělej!“ Podržela si Vincka na délku paží od sebe, odhrnula mu vlasy z čela a prohlížela si jeho
potlučený obličej. S jásotem potom odnesli našeho znaveného krajana k ohništi a třetí sraz Společnosti cestovatelů časem mohl konečně oficiálně začít.

Tomáš Benčík
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/Vítězný příspěvek – volba čtenářů/

Utopie
Lucien zadumaně seděl na dřevěné rozviklané židli vedle ostatních lidí, jejichž hlasy se k němu
nesly jakoby z dálky. Prsty si přejížděl po dvoudenním strništi, zatímco se muž vedle něho vyzpovídával doktorce Caroubové. Za chvíli přijde řada na mě, pomyslel si znechuceně a pohrdavě si
odfrkl. Nehty druhé ruky škrábal nevědomky do podpěrky nějaký nápis. Zatím vyryl tři písmena
– É, L a I. Vypadal unaveně. Bleděmodré oči měl podlité krvi, z papírově bílé pleti mu vystupovaly
lícní kosti a světlé vlasy si ani neučesal. Pohledem přejížděl po místnosti. Nově natřené bílé stěny
ho oslňovaly a z motivačních plakátů jako Jde to i lépe! nebo Všechno je možné, je to jen na Tobě!
se mu dělalo zle.
Ostatní seděli v kruhu, připitoměle se usmívali a dělali, že zbytku věnují pozornost, i když se sami
topili ve vlastních problémech. Lucien se neobtěžoval ani nic předstírat. Sváděl vnitřní boj, zda-li
se nemá pokusit utéct oknem, ale vedle vchodových dveří za jeho zády stáli dva strážní, tak myšlenku raději zapudil. Jak by se mu ulevilo aspoň po jedné pilulce! Ta touha ho spalovala, v žilách
mu proudil oheň místo krve, spánky zběsile tepaly... Počkej si, příležitost nastane... no, a když ne,
tak si ji vytvoříš.
„Pane Sardou?“ Lucien trhl hlavou.
„Ano?“
„Mluvím na vás už přinejmenším minutu, mohl byste se ostatním představit a říci nám, proč jste
tady?“ Protože moje sestra se stará o věci, do kterých jí nic není.
„Dobře... ehmm, jmenuji se Lucien Sard -“
„Ahoj, Luciene,“ ozvali se idioti sborově.
Bože... „Jasně, ahoj. Takže... je mi 28 a jsem ze Saint-Just, to je malé město na kraji Normandie,
docela kousek od Paříže. Přestěhoval jsem se tam kvůli práci. Původem jsem z Rouen. Rodinu
žádnou nemám. Vlastně jsem něco jako rodinu měl,“ ironicky se usmál a odkašlal si. „Učím dějepis
a francouzštinu na střední škole, ale asi nepatřím k úplně nejoblíbenějším pedagogům... Hraji na
housle a rád čtu. No, a to je asi všechno.“ Lucien při svém téměř neslyšném projevu nepřestával
rýt do opěradla a zarputile hypnotizoval podlahu.
„Nezmínil jste to nejdůležitější, Luciene, proč jste tady?“ Sardou se zhluboka nadechl a jeho pohled potemněl.
„Údajně jsem... závislý na drogách, na ketaminu.“
„Údajně?“
„Ano, údajně! Kdybyste nebyla tak neschopná a přečetla si můj spis, tak to víte. Nejsem závislý na
nějakým podělaným léku, jsem závislý na Élise, na císaři, na mém novém životě.“ Lucien odpověď
spíš zasyčel, než řekl.
Doktorka šokovaně zamrkala zpoza staromódních brýlí. „Pane Sardou,“ zamlaskala škodolibě,
„kdybyste neměl problémy, které jste popřel, tak tu dnes nesedíte a nepodstupujete detoxikaci.
Laskavě se uklidněte. Takže zpátky k věci, další je pan Moreau, že ano?“
To Luciena rozběsnilo, prudce se zvedl, židle i s nápisem ÉLISE odlétla dozadu. Ještě než stačil
udělat krok k doktorce Caroubové, dva muži v bílých košilích mu už svírali ruce za zády a vedli ho
do jeho pokoje.
Sotva osaměl v malé cele, které tady říkali pokoj, padl na zem a rozvzlykal se. Bezmocně se schoulil do klubíčka a nechal se, jako už tolikrát předtím, požírat tou obludou, tou zrůdou, co v něm po
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celý život žila. Depresí. Jeho svět pohltila tma, všechno se točilo, vše bylo tak ostré, až ho to řezalo do očí, přitom neviděl nic. Zmítala v něm cizí temná síla, trhala mu duši, rozdírala mu srdce…
Vždycky měl ten pocit. Nenarodil se správně, nepatří do tohoto světa. Ten není pro něj.
Po bezmoci však přišel vztek, šílený zvířecí vztek. Lucien vyskočil na nohy a ničil, bylo jedno co, jen
mlátil. Běhal po pokoji, rval si vlasy, kopal do postele, trhal peřiny, když v tu ránu jeho úder něco
zadrželo. Oči mu utkvěly na portrétu, který sám namaloval. Byla na něm mladá dívka s havraními
vlasy, olivovou pletí, ale velkýma modrýma očima. Nevinně se usmívala, ten úsměv byl hodný
Mony Lisy. Byl tak čistý, ale přesto si člověk nemohl být jistý, co vlastně znamená. Na rámečku byla
přilepená kokarda, taková, která se nosila za Velké francouzské revoluce, kdy národ povstával jako
fénix z popela, aby se z něj za tolik krve stalo císařství. „Nikdy to nebyla pravda,“ zamumlal Lucien,
zíraje na žiletku u toaletního stolku.
***
Tmavě modrá uniforma se zlatými epoletami na ramenou mu perfektně padla. Zmatený Lucien
Sardou se rozhlížel po tanečním sále mezi desítkami proplétajícími se páry. Místností se nesla
vůně vína a švitoření lidí. „Dáte si šampaňské, monsieur …?“ Číšník v černém fraku vytrhl Luciena ze
zasnění. „Sardou. Děkuji, dám si.“ Lucien uchopil orosenou sklenici a zvědavě přistoupil k diskutující
skupině. …,,štěstí, že se generál - tedy už první konzul - chopil kormidla. Sotva odjel do Egypta, ti
zkorumpovaní hlupáci zase ztráceli Francii kousek po kousku. Postrevoluční národ potřebuje silného muže, tím Robespierre ani Barras nebyli. Říkám vám, ten to dotáhne daleko!“ Všichni ostatní
na toto prohlášení významně pokyvovali hlavami, díky čemuž se řečník, vysoký muž s hákovitým
nosem a kotletami, samolibě usmíval.
„Tím se ale, pane Fouché, vaše pozice příliš nezměnila, nemýlím-li se?“ nadhodil trochu výsměšně
chlapík s orlím zobanem a pronikavýma hnědýma očima.
„Ano, váš bratr mi můj úřad milostivě ponechal, Josefe.“ Úsměv se z tváře vypařil a nahradilo ho
sevření úzkých rtů.
„A mimochodem, Napoleon to dotáhl daleko, je prvním konzulem, kam dál by mohl jít? Julie, pojď
se mnou za mat-“
„Napoleon?!“ Lucien si ani neuvědomil, že vykřikl, došlo mu to, až když se celá skupinka šokovaně
otočila jeho směrem.
„Ano, můj bratr Napoleon Bonaparte, ale podle vaší uniformy ho asi znáte, ehm... Josef Bonaparte
a moje manželka Julie, těší mě. A vy jste?“
„Sardou. L-Lucien Sardou,“ koktal zmateně, zatímco mu Julie podávala ruku k políbení a on tak
nesměle učinil. Byla to velmi hezká žena ve světle růžových, trochu koketních šatech, s kulatou
tváří, lemovanou hnědými kadeřemi.
„Zúčastnil jste se s mým bratrem dobrodružství v Africe, monsieur Sardou?“
„Ne, tedy vlastně ano... Já... musím na vzduch, omluvte mě. Bylo mi nesmírným potěšením.“ Lucien
se neohrabaně uklonil a odšoural se z dohledu Josefa. Musel jsem se zbláznit, co se to děje? Bude
to jen sen. Tak jo... zhluboka dýchej.
Na chvíli si dal obličej do dlaní a potom se rozhlédl znovu po sále. Stěny byly barveny zeleně
a zdobeny zlatem protkanými tapisériemi s mytologickými výjevy. Mramorové sochy v antickém
stylu prázdným pohledem hleděly na tančící dvojice. Tomu všemu dominovaly dva obrovské lustry
posázené diamanty. Potom si prohlédl sám sebe. Měl na sobě vojenskou, asi generálskou uniformu, tak z 18. století. Vysoké černé holínky se krásně leskly, tmavou modř rozjasňovaly pozlacené
knoflíky a epolety. K opasku měl připnutou pochvu se šavlí, jejíž rukojeť zdobila hlava lva.
A potom zazněla, hrdá a v plné síle. Píseň z Marseille.
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Děvčata kdysi házela květy z balkónů dobrovolníkům, kteří vytáhli do boje za mladou republiku
a prozpěvovali si onu slavnou Marseillaisu. Za republiku, která tehdy neměla dost peněz, aby svým
vojákům opatřila boty!
„Allons enfants de la Patrie!...“
Všichni zmlkli, otáčeli pohledy ke schodišti, z něhož sebejistým krokem scházel muž. Ne ledajaký
muž, byl to samotný Napoleon, nádherný ve své červené uniformě s bílými hedvábnými kalhotami.
V jeho stínu kráčely další dvě postavy, taktéž oděny v rudé. To museli být jedině druzí dva konzulové - Cambacérès a Lebrun. Jen Bonapartovy loutky...
„...Contre nous de la tyrannie,...“
Napoleon vypadal znuděně, víčka byla přivřená a každou chvílí potlačoval zívnutí. Lucienovo srdce
zběsile bušilo, city v něm vířily, vlastně ani nevěděl, co by měl cítit. Byl šťastný, ale zároveň tak
zmatený. Ohromený, přesto mu všechno přišlo přirozené. Vždyť přesně takhle si to představoval...
To zlaté období jeho národa.
„L‘étendard sanglant est levé!...“
Pokusil se dát do pohybu své zdřevěnělé končetiny, ale nešlo to. Stál jako přimrazený, zatímco se
k němu první konzul blížil. „Konečně nějaký voják! Hrom na tyhle plesy, je to hrozně... vyčerpávající. Naštěstí brzy skončí, generále, Rakušané se po dobu mé nepřítomnosti zabydlili v Itálii.“ Lucien
se zprvu nezmohl na odpověď. Zíral na Bonaparta a Josefínu zavěšenou do něj. Na Napoleonovi
ho zarazily hlavně jeho oči. Byly šedé, ale pořád se v nich něco dělo. Myšlenka střídala myšlenku,
připomínaly bouři. Jeho brada mohutně vystupovala z tváře a vytvářela tak vzhled povýšenosti
a přísnosti. Josefína tvořila pravý opak. Tvář měla klidnou a uvolněnou, házela okouzlující úsměvy
na všechny strany.
Co říct? Co říct?! Mysli! A pak mu to došlo. „Vsadím se, pane, že vám bude stačit jediná bitva!“
A skutečně bude.
„Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu‘un sang impur
Abreuve nos sillons!“
Zvuky velkého tanečního orchestru pomalu po refrénu zanikaly v jásotu lidu a provolávání „Vive
Bonaparte! Vive la République!“
Lucienovi se z toho všeho točila hlava a trochu klopýtl, díky čemuž vrazil do jakési dvojice. „Omlouvám se.“ zašeptal a mířil k vstupu do zahrad.
„Jste v pořádku, monsieur?“ Sardou se překvapeně otočil za jemným hlasem a uviděl ji. Ženu
s havraními vlasy.
„Ano, jistě, mademoiselle. Jen se mi z toho hluku zatočila hlava, nic víc.“
„Považujete národní píseň snad za hluk?“ zeptala se pobaveně s hraným vážným výrazem. „Ach,
to ne! Jen je tu tolik lidí, člověk se tu sotva hne... Právě jsem mířil na vzduch. Byl bych šťasten,
kdybyste mi dělala doprovod, mademoiselle, tedy pokud chcete. “
Dívka trochu pohoršeně zvedla obočí a zarděla se. „Už je tma a ani vás neznám, pane. Nemyslím, že
by to bylo společensky příliš vhodné. Co si vůbec myslíte? A mimochodem, nikoliv mademoiselle,
ale madame de Cartouz.“
Až venku mu došlo, jak je uvnitř odporný, nedýchatelný puch. Konečně vzduch! Ale ani ten mu nepomohl cokoliv logicky vysvětlit. Nechápal, co má znamenat tohle divadélko, je snad na nějakém
karnevalu? Ale proč se tady tak vážně diskutuje o politické situaci konce 18. století?
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Na chvíli odhodil všechny myšlenky stranou a nasával atmosféru jarního večera. Zahrady byly nádherně upravované, ani ne tak velkolepé jako ve Versailles, zkrátka velmi útulné. Všude kvetly růže,
a to především bílé, to vzduchu dodávalo sladký nádech. Když byl dostatečně daleko, otočil
se a pořádně si prohlédl dům, ve kterém se tančilo. Byl to spíše zámek než dům, ale Lucien si nebyl
jistý který. Na první pohled jednoznačně připomínal Malmaison, ale vypadal daleko udržovaněji. Jako
kdysi, napadlo ho okamžitě. Nebuď blázen, Luciene, to je nesmysl. Nebo ne?
„Monsieur, jste to vy? Promiňte, že jsem byla tak nepříjemná. To víte, můj manžel hrozně žárlí
a vaše otázka mě trochu zarazila.“ Lucien byl dívce nesmírně vděčný, že ho vyrušila z jeho zbytečného
uvažování.
„Ne madame, to já se omlouvám! Ani jsem se nepředstavil. Jsem L- generál Lucien Sardou.“
„Generál! Nikdy jsem žádného neviděla, odkud jste, generále Sardou?“
„Z Rouen a nebudeme si tykat, když už se tady procházíme ve tmě parkem?“ zavtipkoval Lucien.
Madame na něj užasle vykulila své modré oči a podívala se na něj jako na neposlušné dítě. Jak nevhodné! křičel její pohled.
„Prosím vás, nedívejte se na mě tak! Byl to je vtip, madame de Cartouz.“ Ještě na něj chvilku hleděla
a pak se začala smát, otřásala se smíchy.
„Co jsem zase řekl?“ bědoval generál s nešťastným výrazem a červenajícími tvářemi.
„Nikdy jsem nepotkala někoho jako vy! Máte oblečení jako šlechtic, ale chování jako venkovan. Líbíte
se mi, generále Sardou, vskutku líbíte!“ chichotala se dívka, až nemohla popadnout dech.
Tak si povídali asi hodinu. Élise, tak se totiž jmenovala, mu vyprávěla o své rodině v Paříži, o svém
konzervativním a nudném manželovi, se kterým se vídala kvůli jeho práci jednou do měsíce. O své
dcerce Marii, která uměla hrát překrásně na klavír už v sedmi letech, o tom, jak za hrůzovlády těsně
unikla smrti a jejího tatínka poslal Robespierre pod gilotinu. Mluvila a mluvila, jako by se znali odjakživa. Lucien všechno považoval za vtip, a tak si vymýšlel vojenské historky z Itálie.
„...tak úzký ten most byl. Z druhé strany do nás pálili Rakušané, jak děly, tak puškami. Byl to hotový
chaos, užuž jsme chtěli ustoupit, když vtom Bonaparte zvedl prapor a zvolal: ,Nejste snad bojovníci
od Lodi?!‘ To nás nakoplo, sebrali jsme se a vzali most ztečí. Běžel jsem těsně za Napoleonem, se šavlí
v ruce a bojovým pokřikem na rtech. Když vtom generál klopýtl a ve zmatku spadl do Adiže. Já jsem
ani chvilku neváhal, vrhl se za ním a pomohl mu na břeh. Bitvu u Arcole jsme nakonec vyhráli a já
byl povýšen na kapitána.“
Lucien s lehkostí využíval své znalosti historie ve svůj prospěch a příběh si přizpůsobil. Ve skutečnosti Bonaparta z vody vytáhl generál Belliard, ale co na tom? Élise doslova hltala každé jeho slovo.
Najednou se Lucien zarazil a podíval se Élise do očí. „Teď už ale vážně, co se to děje? Tohle je nějaké
maškarní nebo nějaká dobová reality show?“ Madame de Cartouz na něj s úzkosti hleděla.
„Je to ve tvé hlavě. Úplně všechno, prober se.“ zašeptala.
***
Lucien ležel omámený na pohovce ve svém tvídovém saku, z koutku úst mu tekly sliny. Zamrkal, pomalu se zvedl a promnul si oči. Pod stolkem ležela krabička od prášků s nápisem Ketanest. Krabička,
jejíž obsah měl před pěti hodinami ukončit jeho život.
Je zvláštní, co dokáže ketamin s lidskou myslí. Lucien konečně má, co chtěl. Rozhodl se opustit svět,
do kterého nepatří. A hle, našel nový, krásný!
Proč mu ho tedy vzali?!
Povídka Utopie se stala zároveň absolutním vítězem čtenářů

Izabela Straková
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Tereza Dubničková
Učitelka češtiny na Gymnáziu Františka Křižíka
Vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni. Již deset let působí jako produkční festivalu Divadelní léto
pod plzeňským nebem. Dlouhá léta externě spolupracuje s Divadlem Josefa Kajetána Tyla, především se
souborem baletu. Účastnila se mnoha soutěží sólových
recitátorů.

Jan Anderle
Učitel češtiny na VOŠ a SPŠE Plzeň
Jako moderátor více než dvacet let externě spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň. Je členem rady Wolkrova
Prostějova a jako soutěžící i jako porotce se účastnil
mnoha ročníků této soutěže. Je členem divadla MY, které v Plzni pravidelně připravuje pořad Čítání lidu.

Lucie Sýkorová
Redaktorka
Novinářka a také členka Divadelního spolku Jezírko a divadla Elements, autorka a režisérka hry Město slunce
a projektu Oživené prohlídky města Plzně.
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Helena Šlesingerová
Ředitelka Knihovny města Plzně
Je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a vysoké školy strategického řízení v Brně (B.I.B.S., a. s.). Od
roku 1986 pracuje v Knihovně města Plzně, kde se přes
pozici vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež
dostala až k funkci ředitelky. Prostřednictvím Kruhu
přátel knižní kultury a spolku Pro libris, se dlouhodobě zabývá podporou regionálního literárního dění. Od
roku 1991 vede Ason-klub – literární klub mladých
a nezavedených autorů západních Čech. Od roku 2002
se jako redaktorka podílí na vydávání měsíčníku PLŽ –
Plzeňský literární život. Je členkou Obce spisovatelů ČR
a Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, předsedkyní odborné sekce Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Na katedře filozofie Filozofické
fakulty ZČU v Plzni externě vyučovala předměty Tvůrčí psaní (1996), Člověk, umění, svět literatury
(1997), Kreativita (1998) a Bibliopedagogika (2009—2014). Působí jako lektorka v oblasti tvůrčího
psaní, práce s poezií a práce s dětmi a mládeží v knihovnách, organizátorka literárních večerů
a akcí a rovněž jako porotce regionálních literárních soutěží (Literární Františkovy Lázně, Literární Šumava, Cena Bohumila Polana aj.). Píše básně a drobnou publicistiku.

Vladimír Čepek
Dramaturg činohry DJKT
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci a dramaturgii na Katedře činoherního divadla pražské DAMU. Společně s Thomasem Zielinskim,
Jánem Šimkem a Filipem Nuckollsem založil nezávislé
divadlo M.U.T., s nímž kromě Česka objeli i zahraniční
festivaly v Německu, Polsku, na Slovensku a v Bosně
a Hercegovině. Jako dramaturg působil v Divadle Rokoko v letech 2004–2006, též jako dramaturg a posléze umělecký šéf a ředitel působil v Činoherním studiu
v Ústí nad Labem 2006–2015. Od sezóny 2015/2016 je
dramaturgem DJKT. Kromě dramaturgie se příležitostně
věnuje také herectví (např. Klub rváčů v ČS v Ústí nad Labem), překladům a psaním her. Uvedeny
byly jeho texty Smaženice (DAMU 2000), Famiglia (napsal s Johanou Součkovou, ČS Ústí nad Labem 2007) a Fotbal. Má láska (A-studio Rubín 2011). Pochází z herecké rodiny, jeho otec Karel je
herec a zpěvák, jeho strýc byl známý herec Petr Čepek.
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Večer autorského čtení

Charlotte Pščolková při večeru autorského čtení

42
Sbornik_lit.kavarny_2017.indd 42

6.6.2018 13:26:08

/Literární kavárna Plzeň

Pavel Režný a Lumír Olšovský při večeru autorského čtení

Eva Staškovičová a Matouš Pilný při večeru autorského čtení
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