
STÁL A DRŽEL JI ZA RUCE. 

Chtěl něco vyslovit,třeba hloupost.  Slovo, které by zabilo  ticho. Ve zdi se černaly 
obdélníky  dveří. Vzal za kliku a několikrát trhl. 

Vešli. 

Usmála se  a řekla: "Tak tady bydlíme?" 

 Nahoře svítily hvězdy a na stěně vedlejšího domu bylo  přilepené 

schodiště, které ještě odolávalo času. Nebylo nic  jednoduššího, než 

přitisknout ty dvě ruce k sobě, podívat  se do široce otevřených očí a 

potichu říci ano. Nebylo nic  jednoduššího než na ano odpovědět stejně 

tiše. Oba dva  cítili, že těch slov nesmí být víc. Žili v kleci ohraničené  

vysokou zdí, byli na jejím dně, kde ležel hluboký stín, kde  bylo ticho. 

 Mohli si představovat, jak v neexistujících patrech  usínají lidé. Jak se 

právě rozplakalo probuzené děcko.  Mohli si představovat, že je to jen 

jejich svět. Také mohli  věřit, že mimo tento kout nic neexistuje a 

zapomenout  dveře, kterými vešli. 

 Byli sami v tom druhém světě od kterého denně prchali.  A když se líbali 

a milovali, byl vždycky v pozadí strach ze  samoty. 

 

 

 

NIKDO MI NEŘEKL, že se to nesmí. Nikde nebyla ani cedule  "Ničit 
zařízení parku se přísně zakazuje", nikdo se  nedíval. 

A tak jsem utrhl růži. 

První růži z kraje záhonu. 

Nechtěl jsem šlapat v keřích, kterých tu bylo plno. 

 Všechny květy se začínaly rozvíjet, byly orosenými  poupaty, všechny 

stejně vyzývavé. Vlastně to ani nebyl  park, ale jakási opuštěná zahrada. 

Pobořený dům byl  prázdný a záhony mezi keříky obrůstaly vysokou 



trávou.  Utrhl jsem růži a když jsi mi řekla "děkuji", bylo mi dobře  z toho 

děkuji, ze slova, které k ničemu nezavazovalo, ale  bylo tak dobré, jako 

všechno, čím jsi byla se mnou. 

Tak jsem chtěl, fyzicky chtěl, stále tě líbat a  milovat a potom odejít, aby 

byl co nejdříve nový návrat.  Šeptala jsi, že jsme si tu zahradu třeba ani 

nevybrali a když  budeme chodit na taková místa, že zůstaneme vždycky 

sami.  Lidé se bojí prázdných domů. Domů, ve kterých jsou holé  

oprýskané zdi, zatuchlé prázdnotou, věčným tichem a zimou,  která je 

naplňuje. Ale my? 

 Když se nám zachtělo mít všechno chybějící, prohlíželi  jsme trhliny ve 

stěnách, ty ohromné plochy abstraktních  obrazů a přes ně objevovali 

poklady v dávno nezabydlených  pavučinách. Někdy jsme otevřeli stará, 

rozbitá okna a  zůstávali stát v úplném vytržení bez myšlenek a vjemů  

okolí. 

 Jako naplnění dne blížil se večer. Mizeli jsme v modré  barvě soumraku. 

Už nebylo nic než modrá, čím dál sytější  a tmavší, čím dál dráždivější a 

těžší. A až jí bylo všechno  plné, její váha protrhla nebe a noc narazila na 

náš svět.  V tom nárazu se naše ruce vpletly do křečovitého sevření  a 

svět, dům, my, všechno zmizelo. 

 Pak byla noc klidná a smířená, lásky a nenávisti na  chvíli ztratily smysl 

a jen úžasné ticho, malátnost a  rytmus stále pravidelnějšího dechu, plnily 

prostor. 

Ráno nás vracelo do světa cinkajících tramvají,  nervózních a 
uspěchaných hlasů, daleko od sebe, daleko od  prázdného domu, někdy 
nadlouho, protože dům a zahrada byl  poloviční sen, sen jen občasný, 
jako útěk naší  nemohoucnosti, která nevěřila ve stálost štěstí. 

 

 



VČERA VEČER vysílal rozhlas zprávy z jakési vzdálené války. Suchý 
hlas předčítal statistiku zabitých a já jsem šel a  vypnul rádio a bylo mi to 
jedno. Věděl jsem, že ta  lhostejnost je příliš tvrdá a že se ti mrtví 
dožadují mého  zájmu, a přesto mi to bylo jedno. Bylo jich tolik a slyšel 
jsem to stále. Měl jsem v sobě míchanici neurčitých pocitů.  Kolik jsem 
četl skvělých slov? Ty romány ve kterých nevíš,  kdo je vinen, kdo 
vlastně vraždí a kdo se jen brání. Mé oči  se odvykly dívat. Všechny ty 
události nesly na sobě pečeť  znehodnocení. Byl jsem vehnán do řvoucí 
arény a můj  nepřítel byl neviditelný a úskočný. Jeho zbraně mířily na 
můj cit a otupovali jej. A nemohl jsem utéci, protože všude  byli lidé 
stejně slepí a stejně bezbranní.  

 

 BYL JSEM SEDMNÁCTILETÝ KLUK a ten večer mohl být kdekoliv,  

protože byl první. Byl první, protože se nemohl nikdy  opakovat ani 

vrátit... 

 Je vrozen člověku spěch, spěch, který přináší  zklamání. Letíme do 

neznámé touhy, chceme zrušit všechna  čekání a uvěřit jakémusi 

neuvěřitelnému štěstí. A když jej  míjíme, nechápeme, že právě v této 

obyčejnosti věcí, v  neobyčejně všedním úsměvu je všechno, co tušíme 

kdesi  vepředu. 

  

 

Seděli jsme ve tmě. Kousek za mými zády hrál někdo na  klavír. Táhlá, 

uklidňující melodie naplňovala sál. Byl to  nádherný spánek bez předtuch 

zítřka, bez iluzí, bez  větrných mlýnů. 

 Přes den bylo horko. Teď, večer, otevřeným oknem  pronikal do 

místnosti chlad a rozkmitával květované závěsy  vykasané k okenním 

rámům. Na druhé straně přednášel někdo  Šrámkův Splav. Klavír se 

rozezněl do fantastických  improvizací. Dívka stojící tváři k oknu se 

otočila, šla  blíž, tak blízko, že se mne dotýkal její stín a přisedla na  okraj 



stolu. Dívám se na její vlasy, dívám se do jiskřivých  očí a slyším hučení 

řeky. 

 Trápím se, trápím, myslím si 

 kde bych tě nejraději potkal. 

Celý jsem od toho pomyšlení zbrunátněl.  Ještě, že sedím ve  stínu. 

Teď, teď v této chvíli se usmívá. Směje se nehlučně,  téměř mazlivě. 

Nažloutlý paprsek pouliční lampy se zlehýnka  dotýká její tváře. 

 Prohlížím si obraz spěchající rozvlněnou řekou,  odněkud přiletí kámen, 

na vodě vyrostou kola a tvář zmizí. 

 

 

JSEM NA STRÁŽI. 

Jsem voják. Nejsem. 

 Chodím jako blbec kolem bezvýznamně prázdné kůlny a koukám  na 

hvězdičky, kterým se z toho mého ošlapování nejspíš  zamotala hlava. 

Ještě dvanáctkrát projdu tento bludný kruh  a potom spát. Každá 

obchůzka mi trvá pět minut. Za hodinu  mě vystřídají. Klid až do rána. 

Ještě čtyři hodiny budu  smět spát. A vím, že to bude hluboký spánek 

beze snů  a vzpomínek, spánek ústící do rozpitvaného rána zbaveného  

obyčejných lidských starostí. Do rána, ve kterém budu  nasycen a 

postaven do řady. A vím, že tento můj den je již  předem určen a napsán, 

že je naplánován jako plno příštích  dnů táhnoucích se jako dlouhá, 

šedivá cesta do jedné  neznámé noci, do jediného šedivého jitra, kdy 

všechny ty  rozkazy ztratí kouzlo a budou se vzdalovat, až zůstanou jen  

úsměvy a nic než úsměvy, protože to všechno bude jen  vzpomínka.  

 



 

 JEDU VLAKEM a rámem okna přetékají stromy a silnice. Dva  lesklé 

pruty kolejí zůstávají vzadu jako nikde nekončící  čáry. V malé vesničce 

přistupuje starý děda. Štrachá se do  schodů a proklíná počasí. Na hlavě 

má šedý pomačkaný  klobouk, přes ramena starý odřený plášť. Usedá na 

lavici.  Ještě je v něm kus té zloby na počasí a tak si mě  nepřívětivě 

prohlíží. Když si zapaluji cigaretu,  nesouhlasně se zašklebí. Má ztvrdlé a 

rozpraskané ruce, ze  kterých cítíš dobrotu až biblicky spravedlivou. 

 Dnes se mi opět připletl do snu o tobě. Vždycky, když  jedu tímto 

vlakem, zdá se mi o tobě. Ty o tom nevíš,  protože svět se skládá ze 

samých obyčejných věcí a já ti  nemohu vyprávět, co všechno jsme spolu 

prožili, protože je  to jenom sen a ty bys třeba nevěřila. 

 

 

ŠEL SVÝM MĚSTEM. Na druhé straně ulice se třpytily lesklé  obrazy 
výkladních skříní zavěšené na ponurých zdech. Na  bílém podkladě byly 
vázanky s módními klobouky a nalevo byl  nápis "březen je i svátkem 
mužů". 

 Minul ho opilý pán, který při svém vrtulovitém pohybu  vrážel do lidí, co 

chvíli se zastavil a vyhrožoval jakémusi  neviditelnému nepříteli. 

 Z dálky se blížil skleněný smích, úsměv nad celým  zástupem. 

Zpozorněl. Zapomněl na opilce, na světla výkladů  a se zoufalým 

odhodláním hleděl do tekoucího davu. Zachytil  skleněný smích za cípek 

kabátu, těžkopádně se usmál a řekl  několik neobratných slov. Potom šli  


