SDÍLENÁ LITERATURA

www.romanyzdarma.cz
Tento pokus o sdílenou literaturu rozesílejte, prosím, dál, na co
nejvíce adres.
Pokud usoudíte, že napsaný text byl pro vás natolik zajímavý a čtivý,
že byste byli ochotni ho finančně ohodnotit, pošlete autorce na číslo
konta

706493003/0800 dvacet korun
Jde o nový směr v příjímání literatury bez mezičlánků a nutných
nákladů. Autorům i čtenářům by se tento způsob mohl stát časem
přijatelný.

E VA F R A N T I N O VÁ
Hladce a obrace
aneb
Spisy sebrané kdysi

•1•

© Eva Frantinová, 2019
ISBN 978-80-907726-0-1

•2•

E VA F R A N T I N O VÁ

Hladce a obrace
aneb
Spisy sebrané kdysi

•3•

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e

•6•

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e

Za stolem
„Jak dlouho se má chodit v černém?“, ptala jsem se dědy a on odpovídal:
„To je podle toho, jak si kdo koho váží.“ Seděl v kuchyni za stolem,
za takovým, který možná znáte – s jediným velkým šuplíkem. A típnul
cigaretu do popelníku ze zeleného skla.
Dědeček zvláštním způsobem típal cigarety a tatínek to uměl po něm.
Filtr promáčkl na kraji popelníku dvakrát, podruhé jako kdyby cigaretu
přehnul přes kolínko kouře, to aby se přesvědčil, že opravdu oheň zhasl… Potom jsme mlčeli. Dlouhé hodiny vyplňovalo mlčení a do mlčení
padalo šustění novin. Děda obracel stránky ukazovákem, ukazovákem,
který byl o dvě třetiny kratší než je můj. Na jeho konci byla jizvička. Co
se stalo, dědeček nikdy nevysvětlil. Brávala jsem si ke stolu českoněmecký slovník Unikum. Nebo Kouzelné městečko, které napsal pan Borovička. Upírali jsme s dědou mezi čtením pohledy na sebe, zatímco
v kuchyni se stmívalo, studovali jsme své rysy, tma padala na ramena.
Dědeček o sobě nechtěl mluvit. Nikdy nevyslovil „válka“ ani „za války“.
Jednou mi řekl: „Můj táta byl pošťák v Benešově.“ A potom: „Obrať
list.“
Mnohem později jsem našla v Benešově Vnoučkovu ulici – rodný domek dědečka a jeho šesti sourozenců. Jeden z bratříčků – po šesti hodinách – zemřel. Někdy si myslím – co všechno asi mohlo naplnit hodiny
našich mlčení v chalupě Jizerských hor! Kdo ještě mohl vystupovat
v mých knihách, prohánět se básněmi. Místo toho v nich fičí kolem dědy
tajemství. Fujavice a sníh. Přízraky. A já stále sedím stále v kuchyni
a studuji tu tvář. Jeden z předmětů v doživotním semináři.
A děda vyklepává z krabičky další Lípu…
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Dědovi v nemoci
Chtěl jsi mi nosit kufry po cizině
Tokio Madrid Řím i Istanbul
mlýnkem prstů proud prázdnin točil
valčík v klíně
atlasem s metropolí světa byl Josefův Důl
kde prvně ukázals mi dřevo – pád i let
kocoury hoblin hladil proti srsti
než při požáru zůstal uvnitř kina
mistr židlí a stolů Valášek
kde zavedls mne cestou z Pekla k pecím
pouštěly do zahrad skleněné tyče
každá modrá a fialová si zaslouží verš
ty nalomené byly sklady plyše
jako z mušlí z nich slyším i chod strojů
chalupy potící korálky
zatímco dřepíce pod deskou psacího stolu
v čelence s péry nad kladívky pián z Tofy
myslíme (ozvěna těch písní) na dálky
Poezie jako životní styl
Od začátku šlo o dívání. A o kouty. Utíkala jsem se do koutů temného
bytu – kolena u brady.
Za zády jsem měla tatínka. Slyšela jsem, jak lopatkou přikládá do kamen
nebo jak nožem odkrajuje třísky. Celé hodiny jsem seděla v koutech.
Na sobě nic značkového – punčocháče, teplákové soupravy, pletené svetry od maminky. Tabletem byly okenice do dvora.
Na podzim se připlížil podivný stesk. Chodila jsem s hlavou mezi rameny, padalo do mne listí, čekala jsem ve školce, v koutech – na tatínka. Co
je tomu dítěti, ptali se. Ostatní děti běhaly kolem mne, neskutečné jak
v nějakém filmu. Povídaly si o něčem, čemu jsem nerozuměla, smály se
mi. Vzhlížela jsem ke starým lidem v parku a k ohni v babiččině tváři.
Plál ve všech mých koutech.
Už nevím, na co jsem dlouhé hodiny v samotách myslela, možná na totéž, na co myslím dnes. Rok čtvrtily vánoce, svátky, angíny, léto v Josefově Dole. Tady se proháněl Jiříček na motorce, tady se vedly s kluky
zápasy na zahradě. A co kout pod dědečkovým psacím stolem a na něm
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kalamář a zeleně linkované sešity! Nikdo netušil – to dítě si bere poezie!
Bylo zaseto.
Cítila jsem to, to, co nešlo zatím pojmenovat. Co ve mně čímsi zahýbalo
vždy po čtení básniček Oldřicha Syrovátky z knihy Zatím co ty spíš.
Cosi k pláči i ke štěstí. Nikdo o tom nevěděl – vždyť i ostatní děti četly!
I ostatní děti byly lítostivé a podle paní učitelky Čuřínové „nejvíc z celé
školky“.
Bylo by tohle všechno nebýt koutů, nebýt Vinohrad, tatínka, parku, knížek? Kdo seje poezii, kam ji seje, proč, nevíme. Kdo hněte naše životy
tak, aby vznikla báseň? Kdo do mého snu zasadil zlaté housle, když mi
bylo 12 let, když bylo brzo na báseň. Kdo mne do nich doslova zbláznil –
proto, aby mne vyučil melodiím, rytmu, frázím, pomlkám. Kdo seslal
učitele? Kdo mi při první básni psané pod lavicí na konzervatoři housle
odebral a nadšení přetavil do pera? V jedné minutě? Co mne zavedlo
v létě 1975 do Vraného nad Vltavou, odkud píšu do redakce a přikládám
rukou psané verše? Kdo pak stál nad zázrakem jedinou poštovní známkou vyvolané lásky? Kdo ji poslal do prstů člověka píšícího odpověď?
Často si skládám mozaiku cesty k poezii, a kamínky do sebe zapadají…
Posel
Možná také jako já potkáváte na Bělehradské ulici nebo na Náměstí bratří Synků starší paní s brýlemi slepenými leukoplastí. Rozdává noviny,
nové i starší výtisky, pro které si chodí přímo do redakce. Jaroslava Garinová žije v Nuslích, v ulici Ke křížku. Představte si – nemá doma ani
jeden spotřebič!
„Nevíte, co bych mixovala, já jenom svítím a čtu, a pak jsem strašně ráda
na ulici,“ svěřila se mi kde jinde než na ulici. „Ale stalo se mi neštěstí. Já
jsem tak nešťastná! Jela jsem tuhle ze Dne tisku a okradli mne, no asi jak
jsem nastupovala do tramvaje, vzali mi tři stovky, ty jsem měla na nové
boty…“ Ty tři stovky jsem jí dala a věřím – stejně jako moje maminka
– že se mi vrátí. A vrací. Protože Jarka Garinová je posel. V kabátě z jehož jednoho ramene se klube vatelín, připomene anděla. „Víte, kde mám
s novinama největší úspěch, kde jsou největší sympatizanti? Támhle naproti řezníci! Ale taky jsem měla velkej úspěch v antikvariátu, kterej zrušili, tam mi mohli utrhat ruce… Někdo mi ale taky nadává a já se klidně
hádám… A co tomu teď říkáte, té situaci? Mám strach, co bude s naší
planetou, co z ní udělali… Ale stejně se těším do pekla, já mám teplo
ráda a já tam všechny ty zlosyny budu pěkně napichovat.“
Po každé zimě když dlouho nevidím na Bělehradské ulici odřený kabát
zapnutý na zavírací špendlík a brýle slepené leukoplastí, mám strach,
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jestli paní Garinová žije. Nemá mobil, mail, nemá u dveří v ulici Ke křížku zvonek. A pak uvidím na zastávce jedenáctky tašku plnou novin. Jaro
může začít.
Objev
Nedávno se mi dostala do rukou knížka vydaná nákladem vlastním – Milénium od Josefa Prskavce. Sahám po ní ráno, sahám po ní večer. Tyhle
verše mne magneticky přitahují. Padají do mne se sousty snídaně po šesté, loučím se s nimi ve 22 hodin. Možná uchvátí i vás: „Chrám – malé
nádraží. Pod svatozáří poslední zbylý host. Z obrazů na stěnách světci se
tváří jak jezdci na věčnost, uvízlí v kolonách.“
Miluji malá nádraží. Třeba to ve Vraném nad Vltavou, kde jsem si v létě
1975 četla Hrubínovu Romanci pro křídlovku. Chodila jsem podél řeky
až k nádraží, knížku otevírala a zavírala. Byla pro mne tehdy zjevením,
zjevením, které se zas tak často neopakuje. Ale známe ho i z hudby –
když malý houslista Bronislaw Hubermann přijel i s rodiči z Polska, kde
rodina prodala kvůli cestě veškerý majetek, poprvé zahrát slavnému
houslistovi Joachimovi do Berlína, mistr ho nejdříve (otrávený přívalem
zázračných dětí u svých dveří) skoro odbyl. A pak – když slyšel první
tóny houslí – se s pláčem vrhl k dítěti, aby ho objal…
Objev nás prostě zvedne ze židle a jedna báseň stačí.
Poezie na pitevním stole
Víte co je to kasída, triolet, limerik, strofa Venuše a Adonise, elegické
distichon, Chaucerova strofa, stance? A víte, jaké zastoupení tyto formy
mají v díle Jaroslava Vrchlického? Víte, že největší zastoupení má u tohoto básníka italský sonet? A víte, které podstatné jméno se v Máchově
Máji objevuje nejčastěji? A víte, že existuje Korpus českého verše – vychází z české elektronické knihovny, texty jsou v něm „lematizovány,
foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovány“?
Nevěděla jsem, dokud jsem si nevzala v knihovně Akademie věd brožuru
Báseň a počítač. V úvodu se píše: „Báseň a počítač? Jde takové spojení
vůbec dohromady? Nestojí poezie a výpočetní technika v protikladu?“
Básně se pitvaly odpradávna – každá generace zná horko na stupínku při
rozboru básně. Uznávám – tak jako lidské tělo má báseň žíly, srdce, příčně pruhované svalstvo rýmů, hlavu, břicho, chodidla, po kterých spěchá
nebo se jen loudá ke čtenáři, má i uši a oči, které vidí do budoucna, nebo
jen za roh, má moc strhnout jako sbírka Milénium, ukazuje na samého
autora: toto je básník, jmenuje se Prskavec, a ukázat nemilosrdně: tohle
zas básník není a nikdy nebude…
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Proč máme ale báseň párat a jednotlivé části vkládat pod mikroskopy?
Zabývá se tím literárně-vědní disciplína teorie verše – versologie. Jenže –
vyhodnotí počítač napětí jarního večera nebo podzimní stíny, vůně, pohyby, drahé hlasy, poklep dědova ukazováku na popelník ze zeleného
skla, koupele v řekách i mořích, vjezdy do cizích měst a odjezdy, přiloží
snad počítač eufometr na blány našich duší?
Když mi vyšla první báseň – a za rok tomu bude čtyřicet let – letěla jsem
s novinami ulicí jako na křídlech. Báseň je jedno z největších tajemství
a básník vzácný druh. Vznáší se nad formami, které sám odlil, kterými
vládne, ale neví o tom.
Počeštěná jídla
V restauraci Beseda jsme si s dědou dávali do nosu. Číšník před nás snášel svíčkovou, vepřo knedlo zelo, meruňkové knedlíky, knedlíky s vejci,
smažené brambory s přírodními řízky, sekanou, rajskou omáčku, játra,
nad kterými jsem si lámala jazyk: já rád játra, ty rád játra… Snad jediné
cizí slovo v Besedě bylo slovo bujón.
Donedávna jsem netušila, že ty krásné české názvy jídel, ještě hezčeji
psané psacími stroji na jídelních lístcích, které vypadaly jako básně, byly
mnohdy názvy počeštěnými.
Tuhle jsem šla kolem nově opraveného domu U Rotta na Malém náměstí. Sídlí tu jedna z poboček Hard Rock Café. V několika patrech si tu
můžeš dát Hard Rock Burgry. Hned u vstupu tě omráčí motorka, kterou
podnik získal od Stevena Tylera z Aerosmith. Burgry se samy pokládají
na gril – nad nimi jako rackové létají ruce v gumových rukavicích a rajčátka jsou cherry. Hambáč je tady prý po čertech dobrý, i když dost drahý, ale je to kvalitní hovězí od německé firmy, svěřuje se mladík v mikině s kapucí. On už neví a nemůže vědět, že můj děda říkal karbanátkům
kramfleky, obědu oběd, nikoli „meníčko“. A že můj táta ty největší řízky
nazval letištními, byly to naše sváteční i všední megařízky. Seděli jsme
ještě všichni kolem českého stolu a za zády nám svítila naše první televize – a na obrazovce šéfkuchař restaurace Alcron Florián Zimmermann,
který reprezentoval Československo na Světové výstavě Expo 1958
v Bruselu.
Nezval k neroztrhání
Jednou se u nás doma objevily pod vánočním stromkem – bílí rackové se
složenými křídly dlouhých rukávů v krabici s průhledným víkem…
„Á jejej, zase dederonka,“ vzdychl nad rozbalováním tatínek.
V těch košilích vypadali všichni jak vysoustruhovaní a na koncertech
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nebo čajích přímo svítili. Žehličky najednou neměly co dělat a tatínek mi
vysvětloval, že označení dederon vzniklo z německé zkratky DDR
a v Německu se také vyráběl. Maminka při tom vyprávění zašívala punčochu se švem – byla z perlonu, umělého vlákna, stejně jako plavky,
teplákové soupravy, plesové rukavičky, a také domácí koberce. Jeden
takový vznikal po večerech u nás doma – umělé vlákno se nahřálo
nad svíčkou, umístilo do jedné ze stovek jamek kobercového podkladu,
nakonec odstřihlo. Když jsme se podívali po třech měsících na strop,
museli jsme vymalovat.
Vrátím se ale k dederonu. Ve slovnících dnešní doby ho stihl tento osud:
„Jeho uvedení na trh v Německé demokratické republice provázela
obrovská reklamní kampaň, která měla na příkladu dederonu doložit převahu Německé demokratické republiky nad Německou spolkovou
republikou, která si patentově pojistila tradiční značku perlon. Dederon
byl jedním z hlavních symbolů úspěchu chemizace průmyslu, jak se prosazovala na základě sovětských impulzů především v Německé demokratické republice a Československu.“ Symbolem dederonu se stal slon,
který tancoval na dederonovém vláknu a tím dokazoval jeho pevnost
a spolehlivost.
Dederon však měl i českého příbuzného, tak úspěšného, že předznamenal nástup plastických hmot do našich životů. Snášel teplo do sto padesáti stupňů, byl jemný, dobře schnul, dal se i barvit, někdy byl podobný
krepu a švadleny ho jenom chválily: „Ta pevnost vlákna v tahu!“
Měly jste silonové šaty? Já měla bílé s modrými puntíky a stále vzpomínám na chvíli, kdy jsem je zkoušela před zrcadlem, na rukávky, které
trochu škrtily gumičkou, na širokou stuhu v pase, na vznášení, když jsme
pak s dědou šli po Josefově Dole.
V názvu silon by křížovkáři našli určitě slona, název silon ale prý vymyslel Vítězslav Nezval. Vždyť sám psal básně k neroztrhání.
Neony
Palivo a Hračky – dva neony, kolem kterých jsem na Francouzské třídě
mohla chodit. Nádherně svítily do podzimních večerů, možná že pro mne
byly hezčí nežli neony na Václavském náměstí, ty u Domu potravin.
Trubice plněné neonem si získaly oblibu už za první republiky – chemikálie se v letech šedesátých vyráběly částečně v Německu a částečně
u nás. Existoval závod ministerstva vnitřního obchodu Neón, ten se měl
starat o údržbu světelných básní mého dětství. Vzhlížela jsem denně
k neonům – kdo by věřil, že prý „měly přibližovat vzhled našich hlavních ulic podobě bulvárů západoevropských velkoměst a také proto byl
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na jejich instalování kladen velký důraz především při přípravě na významné akce, jako byly spartakiády!“
Ach stržené neony – kolujete v našich žilách, ale my už k vám nikdy
nezvrátíme hlavy!
Vánoce
Vánoce to v druhé půli minulého století neměly jednoduché. Tak jako
neony, dlouhé vlasy mániček, vypuštění první umělé družice Sputnik,
po které pojmenovali jeden z největších automatů v Brně, tak jako Kofola, která se chtěla přiblížit Coca-Cole, tak jako řada U a M sektorového
nábytku, tak jako prášek Šotek, Perun, Mydlík, Pěník, Hanka, Mogul,
strýček Sam, tak jako sluneční brýle „brouci“, kterými se pošilhávalo
po cizině, brýle jaké vidíme ve filmu Florenc 13.30…
V době, kdy se má prateta Hermínka nechávala – dávno dospělá – v kostele pokřtít ze strachu před další válkou a transporty, v době, kdy se mí
rodiče nechávali oddat, Ježíšek se přetlačoval s Dědou Mrázem – a to
oba netušili, že se nad nimi směje Santa. Pak přišel na řadu svatý Mikuláš – opět v podobě ruského kmeta s vousy až na zem. Pamatujete
na půlnoční mši v kostele u svatého Jakuba, kde mši narušili tenkrát chuligáni? Moje babička jim říkala „huligáni“. A co sváteční večeře? Jejím
nedostatkem prý bylo, že stolu „dominoval tradiční kapr“, vedle kterého
„se jen těžko prosazoval vepřový vídeňský řízek“.
Silvestr
Nemám ráda Silvestr – veselí na povel jenom proto, že obrátíme list kalendáře. Dříve se poslední den roku trávil hodně na horách. Vzpomínám
na zájezdy do závodní chaty v Peci pod Sněžkou. U vchodu do chaty sotva jsme ometli sníh z pohorek, opřeli lyže o chatu, vítal nás pes Lord,
v kuchyni cinkalo nádobí a tatínek, který byl vždy u výdejního okénka
mezi prvními, aby „chytil polévkovou mísu“ a pak natáhl nosem vůni
posledního letošního řízku… Druhý den se postavil do dveří jídelny s papírem a tužkou v ruce vedoucí chaty pan Pešata. Zapisoval si, kdo a kolik
si objedná na poslední den roku chlebíčků, které tu jaksi byly navíc,
„mimo soutěž“ včetně bohaté večeře.
Poslední den roku se srazily stoly a v rohu jídelny spustila country kapela. Všichni se bavili se všemi, všichni měli na sobě tytéž nové teplákové
soupravy nebo košile. A před půlnocí se šlo z chaty ven, na čistý bílý
sníh, po kterém jsme jezdili na módním skibobu. Nad hlavami plula
hvězdná obloha, prskavky se vyhazovaly do výše. Kuli jsme plány
a předsevzetí a vydrželo nám to ještě celý další den strávený vycházkou
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k chatě Amor. Vypadalo to, že do pokoje v podkroví, tam, kde bylo vždy
přetopeno, kde opocené okenice při otvírání narážely na rampouchy, kde
škrobené ložní prádlo tak krásně klouzalo po našich pyžamech nejen večer, ale i po obědě, kdy se i usínalo nad knížkou a knihy padaly nám
samy – zmožené silným vzduchem – z ruky na koberec, budeme moci
jezdit věčně, a po nás další a další, že před závodní chatou, kterou mí
rodiče léta svépomocí pomáhali opravovat, nikdy nespatřím umělé jezírko s umělými kachničkami a vevnitř ceník současného majitele.
Klobouk versus rádiovka
Uvidět rádiovku na ulici je dnes vzácností. Dříve těchto pokliček na hlavách plulo městem nepočítaně – bílé, hnědé, modré…
Dědeček nosil klobouky, které sundával z hlavy vždy při českém nebo
i německém pozdravu. Na jediné hlavní ulici Josefova Dolu, která byla
pro mne bulvárem lemovaným stromořadím, bulvárem, nad nímž se zvedaly louky plné bylin i horských trav, tam nedaleko od hutě a jejího vysokého komínu, dědeček smekal klobouky a pak ukázal prstem na mne:
„To je od syna!“ Kolem pobíhaly děti v rádiovkách a krátkými stopkami
– anténkami – „ladili rádio“.
To ještě rádiovka ideologicky nesoupeřila – nebo už ano? – s kloboukem. Při pozdravu se nemusela smekat, neměla totiž okraje a někteří si ji
rolovali ven. Námi nebyla vnímána jako „jeden z viditelných symbolů
úpadku módy“ a nenosili ji jen „nechápaví a zaostalí venkované, nebo ti
jednodušší z nás – a z nižších vrstev“, jak se dnes tvrdí.
Včera jsem si znovu prohlížela fotografie ze vzpomínkové knihy Z mého
života Vítězslava Nezvala. Na fotce, kde je básník s Janem Zrzavým
v Paříži, má básník na hlavě klobouk, na fotce, kde píše Sbohem a šáteček i na fotce z cesty do Moskvy v roce 1934 přiletěla na Nezvalovu hlavu rádiovka. Ale není to tak docela jisté. Ani na jednom snímku není vidět anténka. Že by se básník vysmál době baretem?
Kabát a džuveč
Vždycky když přišel tatínek do dveří v novém kabátě, který si vybíral
vždy jen sám, smáli jsme se. Většinou šlo o „hacafraky“ – jednou s teplou odepínací vložkou a límcem z umělé kožešiny, podruhé šlo o „lamiňák“ (nemusel se ani dávat na věšák, kam jsi ho postavil, tam jsi ho
našel stát), nebo o tříčtvrteční kabát z modré uměliny připomínající
šusťák. Zvláštní postavení měly u nás „hodinové“ zimníky, tatínek si je
tak sám pojmenoval: „V tomhle kabátě si musíš za hodinu sednout na lavičku…“
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Je mi líto kabátů. Zvláště proto, že často slýcháme: „Ten člověk změnil
kabátek a zase jede!“ Kabáty za to nemohou, jako za to nemůže džuveč.
U nás příliš nezakotvil. Jedl ho s chutí celý Balkán, ale v době „sovětsko-jugoslávské roztržky“ byl prý prezentován jako výhradně bulharské jídlo, v letech šedesátých jako jugoslávské nebo srbské jídlo. Každou chvíli, podle větru, měnil džuveč „kabátek“.
Nespravedlnost
Maminka vzpomíná, jak u své babičky Reginy v Radějovicích u Prahy
jedla nadívaná holoubátka – a prý to byla pochoutka. Babička zpívala
národní píseň Letěla bělounká holubička, zpívala operním hlasem a jednu ruku si při zpěvu při nádechu pokládala na hrudník. Byl to pro ni obřad a já jsem naslouchala.
A co holubička míru? Létá si nejen biblí, ale zúčastnila se i mírových
štafet.
Hůř na tom byli králíci! Ani netuším, jestli se někdy dostali do básně.
Zato je ale braly výkupny a my je nosili – jako kožichy!
Před zrcadlem
Po dědečkovi mi zbyla stříbrná krabička – v ní kus ledku a pár žiletek.
Stále vidím jeho tvář s hrbolkem na pravé straně. Na stůl si postavil
zrcátko, rozdělal pěnu v bakelitovém kalíšku s nápisem Barbus. Šustění
po tváři, sotva slyšitelný koncert, který mi děda hrál, byl nádherný a já
věřila: nikdy neskončí. Tu tvář, která se postupně odkrývala, jsem znala
jako stokrát ohmataný program.
Ráda jsem četla papírové obaly žiletek a občas – s pocitem zvláštní úzkosti – některou žiletku i vybalila a zkusila jemně přejet ostří.
Tatínek se léta holil stejně jako jeho otec, ale jednou u nás prvně zavrčel
elektrický holicí strojek. Tatínek ho uměl i rozložit a vyčistit. Myslím, že
strojek se jmenoval Komet, vyráběl se v NDR, anebo šlo o značku Bebo
sher? Při holení jemně předl.
Holicích strojků byl nedostatek. K čemu pak Pitralon nebo voda po holení Ladon?
Někdy si se svými básněmi připadám jako Ladon – kvůli malému zájmu
byly nejen mé knížky staženy z prodeje. Přesto ale čekám, že rozjasním
nějakou tvář před zrcadlem knihy, tvář, za kterou se otočí báseň, alespoň
jednu tvář ve městě i v zarostlých zahradách nadšení…
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Umělá líheň
Jednou jsem si vyšla s básníkem na vysočanský blešák. Zastavili jsme se
u kempinkového stolečku, na kterém byla vyložena řada houslí. Jedny
jsem zkusila naladit. A básník zazpíval kousek árie z Figara. Snědý prodavač mu poklepal na rameno: „Ten se vám na housle naučí!!“ Drobná
příhoda se mi vybavila v souvislosti literárních kursů, které kdysi probíhaly na zámku Dobříš.
Kdo chce být básníkem, ať se přihlásí!“ žertoval někdy tatínek. A skutečně – na Dobříš zavezl autobus řadu těch nejnadějnějších autorů a tam je
učili psát. Byl mezi nimi i redaktor mé první básnické sbírky Jiří Binek.
Ale i další jména, jména, která mnohdy nevytvořila ani jednu přeživší
báseň nebo povídku, protože psaní se nedá naučit jako hudbě – ani jedním prstem Skákal pes. Čtu si ta jména jako báseň: Anna Bánovská,
Anna Drahá, Vladislav Drong, Joža Herink, Miloš Kolísko, Vlastislav
Oblůk, Růžena Zahrádková, Vlastimil Vrána, Erich Sojka, Milan Ferko,
Květuše Špryslová, Svatopluk Kuchař, Jiří Sumara…
Představuji si, jak se každé ráno po snídani řadili do svého kursu, k tomu
svému učiteli, jak k němu vzhlíželi… Kam se asi poděli? Tři týdny
do nich lektoři – básníci – „vtloukali“ básně, až přišli na to, že z umělé
líhně toho mnoho nevzlétne, že jednou byla snůška bez bílků, podruhé
bez žloutků. Básníci se vrátili na svá místa – kam asi jinam než do továren. Stali se z nich čtenáři. Některá jména se ale přece jen „ujala“ – Ivan
Klíma, Milan Kundera, Jan Procházka, Vladimír Škutina, Jan Skácel,
Karel Šiktanc…
Viděli na vlastní oči Vítězslava Nezvala, to jediné jim závidím!
Účesy
„A teď nám zahraj Hitlera!“ žadonil děda s tetou Helenkou v kuchyni,
aby byla zábava, aby se váleli smíchy po gauči. Bylo mi sedm let a na čele
jsem měla černou patku vlasů.
Ještě dříve mne stříhal zlý holič v Krhanicích, „podle kastrolu“. Většina
dětí mu plakala na křesle a všichni kolem Sázavy věděli o zlém holiči.
V deseti letech jsem za odměnu nosila na hlavě „foukanou“, která vydržela jen pár hodin. Jen do doby, než mne vyfotili ve Fotografii na Francouzské třídě.
Babička měla krásné vlasy, vlasy černé a silné jako žíně a takové měli
prý i její sourozenci, kteří zahynuli v táboře Malý Trostinec nedaleko
Minsku. Adéla měla krásné žíněné černé copy… Dozvěděla jsem se to až
jako dospělá a od té doby si na účesy nehraju.
Ale v dospívání jsem četla knížku Sám proti osudu, knížku o Beethove-
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novi. Okamžitě jsem zrušila culíky s beruškami a česala jsem se jako
slavný skladatel, hlavně aby účes vypadal umělecky a rozervaně, aby to
bylo hodně do čela a hodně rozcuchané.
Když jsem se narodila ještě „letěl“ eman, účes, který nosili „páskové“ –
eman byl kohout, který se někdy natíral i cukrovou vodou nebo pivem,
aby držel. Jméno mu prý dal vlásenkář Eman Kodym. Stál tehdy dost –
považte, kolem 16 korun! po emanovi přišel ježek. Který kluk byl
„na ježka“, tomu se dávaly krásně za krk „buráky“. Které dítě dnes ví, co to
byly „buráky“? A pamatujete muže, kteří vycházeli z kadeřnictví „na havla“?
Můj tatínek tak dlouho chodil. Dráždil máničky s vlasy až na ramena.
Chlebíček
Obložený chlebíček má anglické kořeny. V Anglii se prý mu říká odjakživa sendvič. Když jsem byla ještě malá holka, chlebíčku se anglicky
neříkalo, ale ani nemělo, protože sendvič není chlebíček. A i kdyby –
chlebíček – zejména ten s pravým kaviárem a s humry – musel být vděčný Sovětskému svazu. Chlebíčky jako jedna báseň (napsal někdy vůbec
někdo o nich báseň?) někdy nahrazovaly obědy, večeře a hlavně – byly
za babku.
A nejvíc snad chutnal jemný papír, v kterém domů chodily chlebíčky
z mléčných jídelen zabalené. Vždy na něm zbylo trochu té majonézy,
v níž byla zapíchnutá petrželka nebo proužek kapie – a my ten papír oblízli, jednou i dvakrát, než šel zmuchlaný i s táckem do koše. Mohlo nám
být jedno, že někde v dálce kupovali hráči golfu, aby si nemuseli sundávat rukavičky, sandwiche!
K čemu je dobrá zima
Narodila jsem se v roce 1956 a do jeslí v Havlíčkových sadech šla o dva
roky později. Kdyby to bylo o něco dříve, zastihla by i mne metoda „studeného odchovu telat“. Šlo o metodu horká studená, o metodu otužování
dětí.
Dnes se mi vybavilo ranní vstávání do tmy a soukání bavlněných punčocháčů se švem na stehna, vybavily se mi všechny bronchitidy, angíny,
rýmy, lékaři, sirupy, ale i hodné tety a cesta parkem kolem platanu –
domů…
Sto padesát kilometrů na sever odtud večer co večer praskaly v chalupě
dřevěné schody, po kterých stoupal dědeček – až do ledové ložnice vycpané duchnami vynášel nejen sebe, ale i svá tajemství. Na co asi myslel
před usnutím a o čem se mu zdálo?
A jednou mne tatínek vlekl pod pumpu na horské zahradě. Ledová voda
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se tříštila o krk, odskakovala do trávy a třpytila se na ostrých stvolech
krásnější než metafora a hbité prsty koncertního mistra…
Koktejl
Jednoho dne se i u nás rozeřval mixér Eta. Všechno kolem uskočilo, ale
maminka – tatínka za zády, protože se přece jenom nového stroje bála –
držela dlaň na víku skleněné mixovací nádoby. Potom už do sklenic tekly koktejly plné různého ovoce, zmrzliny a našlehaných bílků.
Na koktejl se chodilo i do automatů, nejvíce do Koruny. Koktejl prodávaný v Koruně doma nikdo nenapodobil, měl zvláštní příchuť – alespoň
pro mne – po jahodovém pudinku. A byl za pár haléřů, takže sem chodili
studenti i důchodci a lidé „všeho druhu“ – třeba ten pán, který tu mému
tátovi snědl porci zelí z chvilku nehlídaného talíře a ještě se dovolil: „Je
to zelíčko volné?“
Obrať list!
Koupání
„Že ty sis nemyla oči!“ vyhrkl na mne vždycky v Peci pod Sněžkou pan
Musil.
V chatě byly sprchy a pod nimi dřevěná podlaha, od které se při koupání
odrážela horká pára. Pára si sedala na sklo v okénku, za nímž visely rampouchy. Ze sprchy jsme vždy vycházeli nějak jiní, rozzářeni a vymydleni
mýdlem Šeřík – přímo k večeři.
„Teto, já jsem se už myla!“ hlásila tetě Helence v Josefově Dole sestřenice Jana. „Ale vždyť máš na nose brýle,“ dostala ji teta.
V Josefově Dole se voda v kuchyni do umyvadla pumpovala zvláštní
ruční pumpičkou – voda jako břitva. Hrnec s vodou na ohřev musel
na kamna. A byl to zážitek, když děda roztopil kotel i koupelnový válec
dřevěnými polínky v místnosti u kůlny, tam, kde se vždy v sobotu naplnila vana. Za řevu jsme procházeli Helenčinýma namydlenýma rukama.
Helenka také zažívala sprchu a děda hlídkoval za dveřmi s páskem v ruce
– a jak jsme rozpařeni vybíhali, šlehal jednoho po druhém…
Dodnes před sebou vidím bílou smaltovanou vaničku. Září uprostřed našeho vinohradského pokoje a z blízkých kamen Petra sálá teplo přiložených briket. Brikety se tak krásně rozpadaly – otevřít jako dítě dvířka
kamen a zadívat se dovnitř, to bylo jako vstoupit do zvláštního řeřavého
světa. Viděls v něm města, ulice, tváře, zahrady i sopku… Kamna sálala
na záda smaltované vaničky, do které jsem vstupovala jednou i druhou
nohou a bylo mi slavnostně. Tatínek ještě předem zkusil vodu. Dlaní
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s nataženými prsty, které připomínaly pádlo, několikrát vodu zčeřil.
Mohli jsme vyplout.
Uhlí
Mou poezii ovlivnilo uhlí. „Kdo nám dává uhlí?“ ptala se mě maminka.
Seděla jsem na gauči – před sebou rozloženou knihu Oldřicha Syrovátky
Zatím co ty spíš. Ukázala jsem na obrázek od Vladimíra Fuky, obrázek
dolu. „Horníci!“ vyhrkla jsem. Horníci se tam rýmovalo s chlapíci. Knížku jsem uměla ve třech letech zpaměti a básně z ní také předváděla. I ty
o pekařích, hvězdářích, o ránu a loučení… S tatínkem jsem skoro denně
chodila kolem neonové reklamy Palivo na Francouzské třídě. Odtud nám
vozili uhlí uhlíři, sestupovali jednou za rok domem, putny na zádech…
Tatínek vzpomínal, jak chodili za války na strašnické nádraží s ostatními
dětmi sbírat uhlí – a jak pak utíkali a přelézali zeď před hlídačem.
A pak jsem viděla tatínka, jak si v zimě denně obléká modrou začouzenou
montérkovou košili a s kyblíkem jde do sklepa, aby nám nanosil teplo.
Uměl krásně dělat ostrým kuchyňským nožem tříšťky, padaly jedna po druhé do krabic od bot. Prohlížela jsem si je, ani jedna nebyla stejná. Uměl to
stejně jako dědeček, i když v Josefově Dole se zatápělo nejvíc dřevěnými
kladívky z pianových mechanik, které nosila z továrny teta Helenka.
Pratetě Hermínce prý jednou uhlíři namlátili – při taneční zábavě. I ona
topila uhlím, s kterým se nedokázala rozloučit. Zakopával jsi u ní v holešovickém bytě jen o uhlí.
A u nás v domě žil ve třetím patře vynálezce – sestrojil si kladku a na ní
se houpal kyblík s uhlím. Kyblík mne vítal na chodbě domu jak rozhoupaný černý zvon. Nikdy jsem nenapsala báseň o uhlí. A přece jsem po něm
vstupovala do poezie – bosým srdcem.
Hvězda
Hvězdu jsem tenkrát znala jenom z oblohy. Nebo z vánočního stromku.
Až mnohem později mi na obálku nakreslila Hermínka šesticípou hvězdu a k ní přikreslila autíčko a připsala: „Tady máš dva papíry! Tvoje láska v záběhu.“ Moc se mi líbil hvězdář z knížky Zatím co ty spíš a někdy
v páté třídě jsem hltala z úst pana učitele Žaluda vše o protuberancích
a černých dírách, o neznámém světě hvězd. Ve verneovkách se to hemžilo hvězdami. V písních včetně Smetanovy Mé hvězdy také.
Žízeň
Děda s Helenkou za celý život vstoupili jen do jediného spolku – k hasičům. „Víš, co jsme dělali? My jezdili hasit žízeň…,“ vysvětlovala
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Helenka. V Josefově Dole jsme s dědou chodili často do hutě za Helenčiným synem Jirkou.
Uvnitř jsem viděla ozářené tváře sklářů a cítila, jak dýchala pec. „A co
Jiříčku piješ v tom vedru?“ ptala jsem se Jirky a nemohla oči odtrhnout
od barevných skleněných tyčí, které prý „přijdou do Afriky a tam je hodí
do řeky nebo z nich nadělají knoflíky…“ „No já tu piju slabé pivo, dávají nám ho zadarmo,“ usmál se Jirka. Dětem se za války dávalo na noc pít
jen čtyřstupňové, aby nezlobily nebo lépe spaly, ale pivo určené do horkých provozů mělo sedm stupňů.
Byla druhá polovina šedesátých let a někde v Ostravě se experimentovalo se sirupem Stromachos, který se míchal se sodovkou. Nápoj se u hutníků neujal, i když měl název skoro básnický – jako nějaký řecký ostrov.
To Baník Ostravský, Velkopopovické, Jas, Krakonoš, Březňák, Prácheňská perla, to bylo do žíznivých hrdel jiné sladové sypání!
Peníze
Vždycky byl z toho zvláštní den. Nesla jsem babičce Olze do Havlíčkových sadů padesátikorunu od maminky. Babička seděla na lavičce,
a když mne viděla, zvedla se – v jedné ruce svírala klíče od bytu v nedaleké Kozácké ulici. Chtěla, abych jí dala obálku před ostatními babičkami, aby se pochlubila, jakou má hodnou dceru i vnučku… I před svou
sestrou Hermínou, která si i z peněz dělala legraci: „To na mně, Olga,
peří neroste!“
Potom šla babička s bankovkou do spořitelny. Měla spořitelní knížku.
Dědeček mi z Josefova Dolu každé vánoce posílal složenkou stokorunu.
Schovávala jsem si ji do pokladničky – muchomůrky z umělé hmoty,
nebo do chaloupky, která se zamykala na malý zámeček.
Po dědově smrti nám Helenka ukazovala štos složenek, které posílal léta
po rozvodu babičce Matyldě – peníze na obě děti, mého tátu a jeho sestru Jiřinu. Štos složenek rozehnal rodinné dohady a odpověděl na mnoho
otázek. Z peněz, které zbyly po dědovi, koupila jsem si psací stroj.
Partiák
Na vršovickém náměstíčku bývalo Partiové zboží. Chodila jsem sem
od devíti let. Krám byl obložený dřevem a látkami, odstřižky, ubrusy,
nitěmi, kanavou a vyšíváním, polštáři, krám, v kterém bylo vždycky teplo…
Koupila jsem tu babičce z kapesného k vánocům šátek. Šátek nesměl
pod stromkem chybět.
Jednou jsem babičku potkala před Sklenářstvím na Francouzské třídě.
Plakala: „Umřel Stavěl!“ A slzy prolévané za kamaráda z práce, kterého
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jsem nemohla znát, se koulely po cípech šátku. Za našimi zády do podzimního večera svítily z výlohy vázy a sklenice. Lidé kolem spěchali, ale
kolem nás bylo ticho. Náhle mne – při pohledu na vlhké cípy šátku, poprvé napadlo – na věcech nezáleží!
Cigarety
„Po sněhu půjdu čistém bílém…“ píše Fráňa Šrámek. Já bych mohla
napsat báseň, která by začínala: „Po pruhu popele půjdu šedém.“
Od narození jsem byla obklopena lehkým kouřem. Stuhou lehkého dýmu
z kouřového silonu. Kouřil dědeček z Josefova Dolu, jeho druhá žena
Helenka, její syn Jirka, jeho žena Růženka, kouřil můj táta. Ale stejně
jako jsem vstoupila do světa poezie po kusu uhlí, vstupovala jsem do něj
po ohníčcích z cigaret. Ohníčky při černých hodinkách s dědečkem, kdy
se nabízelo rozluštění dědových tajemství, ale dědeček vždy mlčel,
a když mlčení před dítětem prolomil, tak větou „a stejně jednou všichni
vyletíme komínem, komínem stejným jaký jsme viděli dnes u hutě…
obrať list “. Ohníčky nad tatínkovými zapalovači – jeden ze zapalovačů
jsem našla – zrezlý – minulou sobotu při čištění zarostlé cesty k chatě…
Když jsme jednou projížděli cestou k moři rumunské město Sibiu, na benzínce na okénko tudora zaklepala neznámá paní: „Nechcete u mne přespat?“ Ničeho jsme se nebáli a za hodinku leželi ve vytopené ložnici
s péřovými peřinami. Vidím, jak na zdi kreslí stíny tatínkova cigareta,
poslední od nás – zítra si koupí v Bulharsku cigarety s namalovanými
horami na krabičce, Rodopy…
Krabičky od cigaret – nebyly to básně? A naklepávání i vyklepávání
cigaret štíhlými tatínkovými prsty? A popelníky – ze zeleného skla jade,
o jehož hranu dědeček típl cigaretu kratičkým ukazovákem, na kterém
byla jizvička?
A potom – tatínek i dědeček sedí po dlouhých letech zase spolu, potahují a vypouští kouř. Když jsem se narodila, prý se počítalo s kampaněmi
pod heslem na svátky nejlepší pokouření a S dobrým pokouřením dokonalá pohoda. Lípa, Detva – kus v roce 1962 za 10 haléřů, Máj 1955,
Sparta, Slavie, Orient, Šárka, Globus, Marica, Mars, Cleopatra, Vysoké
Tatry, Start… Všude byly k mání. Ale ty nevěříš, že všechny ty krabičky
– lešení mých příštích metafor – stavěly v tatínkových a dědečkových
rozpadlých kapsách prsty náhody.
První skutečný dotek
Bylo mi deset. Otevřela jsem památník a četla Děti od Jana Aldy. Báseň
mi nechala v práci krasopisem přepsat maminka – přepsal ji a barevným
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obrázkem tančící skupinky dětí doprovodil maminčin spolupracovník,
amatérský výtvarník. Četla jsem: „Bez jejich záře, drahých jmen, byl by
náš život smutný jen. Kdo usedal by na náš klín, kdo zaplašil by stesk
a stín? Život by rychle míjel nás, jak studený a cizí hlas.“
Ze začátku se nic nedělo, jenom se ve mně stupňovalo napětí. Ale ten
konec, studený a cizí hlas a ono míjení! Jako by mi někdo přiložil kus
ledu na hrudník, nebo spíš – hluboko za hrudník. Zachvěla jsem se jako
při lehké nemoci, při nemoci, kterou nepotvrdí žádný teploměr na světě.
A jako zloděj jsem v noci chodila ke knihovně, kde byl schovaný památník – a znova četla a četla o studeném hlase a míjení. Tušila jsem, že se
něco stalo, něco, co nelze popsat, někomu sdělit, něco, co je naprosto
výjimečné.
Tu chvíli – tam v obýváku nad památníkem když mi bylo deset let – bych
chtěla vrátit.
Šnek z koupelny
Za dveřmi koupelny stála – a často bránila otevírání koupelnových dveří
do předsíně – pračka. Vypadala jako nějaké zvíře krémové barvy s vnitřnostmi z šedého kovu, zvíře, kterému jsme sypali Tix i Rychlík, Deron
i Vlněnku, mýdlové vločky Korál, Hanku, prášek Šotek… a já jsem každou sobotu přikládala – navzdory varování – ruku na víko. Chvělo se
v rytmu divoké hudby.
Když pračka splnila svůj úkol, šňůra se vytáhla ze zdi, a nastalo rozmotávání košil z tepláků a ručníků z prostěradel, prádlo vypadalo jako hadí
klubko. Podívala jsem se dovnitř. Na dně tam oddychoval porcelánový šnek.
Lžíce
„Mé jméno není na plakátech, ani nehraji na pódiu, chodívám v obyčejných šatech, jak obyčejní lidé žiju“, napsal Vilém Závada.
Tuhle jsem se v tramvaji nechtěně doslechla, že za socialismu se jedlo
jedině lžící a příbor byl v jídelnách – aspoň ze začátku – vzácností.
A když někde byl, tak hliníkový. Jedině v hotelích prý byly příbory úplné
a nerezové, někde dokonce kvůli význačným cizincům stříbrné – a ty se
špatně udržovaly. Jinak se do jídelen nosily vlastní lžíce a ve vlastní kapse.
Starousedlice z Mirošovic, sousedka paní Šturmová, ke které babička
chodila celé léto i podzim, který zůstávala na chatě, jedla jedině lžící.
Brambory i knedlíky, houby, zelí i králíky. Z talířů hlubokých i mělkých,
ze společných mís – z takových, z kterých dnes jedí účastníci různých
ozdravných víkendů na farmách, protože je to „in“… Lepší příbory schovávala paní Šturmová netknuté a naleštěné na dně skříně – to kdyby ně-
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kdy někdo přišel… Stejně jako moje babička si lžíci oblíbila. Musela mít
ale ostré okraje jako malé rádlo, tak ostré, aby ukrojila i kus řízku a nic
jí z talíře neuteklo. Babička i paní Šturmová se svobodně rozhodly pro
lžíci. 		
Živé květy
Kupovala jsem je mamince. V průhledné skleněné lahvičce s kolínskou
rostly konvalinky, chrpa, jasmín, narcis, mimóza, levandule, akát, růže,
šeříky… Vyrábělo je karlovarské výrobní družstvo Vřídlo. Svého času
nechyběly v žádné dámské kabelce. „Přivoň si, šeřík!“ dávaly jsme přivonět spolužačkám o přestávce v lavicích. Třeba každý den. Před koncertem nebo i jen tak.
A dnes se živé květy vyrábějí – vzhledem k náročnosti technologie – jen
na zakázku. A já bych ještě jednou chtěla vidět, jak se sklání šeřík
za sklem, úplně stejně ve všední den jako ve svátek.
První kolo
První kolo mi půjčili kluci Jirka a Jára Žďánští. U jejich domu, vysokého
šedivého a smutného činžáku v Josefově Dole, poblíž školy, kam se
z oken bytu někdy rozléhal zvuk trubky jejich tatínka, sedla jsem prvně
do sedla červeného Pionýra. Jela jsem jen pár metrů – napoprvé a sama,
štěrk cesty u domu pod nohama. Vidím před sebou rovná řídítka a odřený
červený lak kola. Cítím pod sebou – stroj se probudil a žije.
Bylo to překrásné a nikdy toho nebylo dost. Měla jsem ze sedla rozhled
na naši zahradu plnou rybízů, na dědovu chalupu čp. 83, věděla jsem:
všichni jsou dnes doma a i zítra budou doma, a za rok a za další rok,
a ještě pak a ještě když se jednou na téhle cestě otočím – a vlasy mi při
jízdě čechral horský vítr z jizerských strání a luk.
Řetěz vrzal a čas ho ještě nepotřeboval přehodit na menší kolečko.
Aktovka a chladnička
Lednička Calex stála v předsíni – ta nejmenší s mrazničkou nahoře a bez
dvířek, ta na stříbrný pedál. Kdo ho stiskl, měl vždycky „našlápnuto“
na něco dobrého.
Tátova aktovka vždy v půl čtvrté přistála na ledničce. Obyčejná hnědá
aktovka z umělé hmoty a s kovovou přezkou vydávala při přistání na ledničku zvláštní zvuk, zvuk, podle kterého jsem poznala: všichni jsme už
doma.
Od té doby bytem proplulo hodně lepších ledniček, vyrobilo se hodně
funkčnějších aktovek a hodně dokonalých zvuků zaznělo. Proč tedy
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v předsíni mé duše stále stojí jenom ta první chladnička s aktovkou – nerozlučná dvojice?
Park
Kdo by to řekl, tati – na cestě parkem, při cestě, která vede kolem platanu, kolem jinanu, na cestě, na které tě nic nebolelo a den jsi připaloval
dalším dnem a odklepával večery do popelníku mlčení, na cestě, na které
ti bylo možná smutno a dítě nevědělo proč, na cestě, na které jsi bruslil
s jednou rukou za zády když tady bylo ještě kluziště, na cestě, na které jsi
mi podal ruku a já otírala tvář do tvého zimníku – věrněji než zvíře, na cestě kolem ledového vína na vinici v den, kdy ti zemřela maminka pod zřícenou vinohradskou věžičkou jednoho z nedalekých domů, na cestě
v dnešní den, kdy máš všechno za sebou, před sebou nebeské lehy i objetí…
Kdo by to řekl: na stejné cestě parkem píšu paměti!
Inkoustová tužka
Patří mezi nejdrobnější vzpomínky. Vzpomínky jako kamínek do zapalovače, očko na maminčině švestkově modrém kostýmu z krulu, sešlápnutí šicího stroje… Ano, maminka v tu chvíli šlapala pedál šicího
stroje a cosi šila, zatímco já jsem nepozorovaně chutnala hrot inkoustové
tužky. Pak jsem k ní vzhlédla. „Jé, ty máš modré rty a zuby, to nevíš, že
ses mohla otrávit, tužka je jedovatá…“ Spěchaly jsme s maminkou
k umyvadlu. Slovo otrávit mne vyděsilo – vždyť jsem ho slyšela prvně
ve spojení s koncem životů.
Pak už jsem inkoustovou tužku u nás doma neviděla, i když tu scénku
vidím téměř denně. Jakmile vstoupím do pokoje s prosklenými dveřmi,
slyším jemně příst šicí stroj a vidím maminčinu nohu na pedálu. A vzhlížím k ní.
A mnohem později mne napadlo – básníci pokoušejí osud stejně jako
tehdy já. Za každou napsanou básní mohou umřít a často už jsou bez Maminky, která by je zavedla k umyvadlu.
Důvěra
Důvěra je jak celofán – balíme do ní naději. A jak se jednou potrhá, nikdo
to nespraví. Jednou jsem ulehla. „Angína,“ řekl už potřetí za tu zimu
tatínek a sklepal teploměr. Bylo to zlé a horší. K horečkám se za dva dny
přidala ostrá bolest v podbřišku, na pravé straně. Maminka volala paní
doktorce Popelkové a ta doporučila dávat si na podbřišek horké obklady.
Ten den o půlnoci jsem se nemohla už ani postavit na nohy.
Vidím tatínka nad postelí, cítím jeho hmat: „To bude slepé střevo.“
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Sanitku jsme nevolali, ale rychlejší povoz – taxíka. Odvezl mne do dětské nemocnice na Karlov. Šlo to ráz na ráz a pamatuji si jen, jak mne
sestřička uložila do postýlky, která měla síť. A potom na obrovskou náplast, kterou jsem přejížděla prsty pod dekou. Na tu náplast jsem byla
hrdá. Tatínek mi zachránil život.
A paní doktorka Popelková od té doby obíhala naší rodinou. Dostala se
až k mému druhému dědovi Ondřejovi na Slovensko, do Bulharska, do Berlína, k moři, do hor, v ruce držela diplom, který by jí možná po maminčině stížnosti vzali, ale maminka si nestěžovala, a tak paní doktorka seděla
s námi u večeří i snídaní, pokyvovala hlavou a šedivým malým drdůlkem, ovládala sny – už nezmizela…
Přezdívky
Kanimůra. Pardál. Kometa. Kápo. Habešan. Královna ze Sáby. Čamburína. Enšpígl. Filoména. Kejklíř. Ašant. Přezdívky mi dávali jen v Josefově Dole, jen o prázdninách. Jen kdy se to hodilo. Vymýšlela je – až
na Kápo – teta Helenka, ta, kterou jednou napadlo: „Evo, kam utíkáš,
do Mekky na šneky, vezmi housle, já otevřu okna a budeme vybírat.“
Hrála jsem koncertino od Riedinga, ale kolem oken chalupy nikdo nešel.
Helenka uměla jedním prstem na piáno Já mám devět kanárů a říkalo se,
že se to naučila v nějakém šantánu. Měla ráda Humoresku, tu jsem jí
musela stále hrát. Kápo mi říkal děda, když prolomil mlčení. Domluvili
jsme se, že až budu paní prezidentová, on mi bude nosit kufry do letadla.
Říkalo se, že psal básně a jedna z nich – ta na Helenku – vyšla v nějakém
časopise, který asi už nikdy nikde nenajdu. Jednou se mi svěřil: „Znáš
jméno Olga Fastrová a Franta Sauer? Ty jsem znal…“ Mou první báseň,
která vyšla v roce 1975 v Tvorbě, nosil v kapse saka, dokud se nerozpadla. Stejně jak cihly přezdívek.
Zázračné děti
Malý Mozart se sestřičkou a se svým otcem – skladatelem – objížděli
evropské dvory. Když Wolfgangovi nestačily k zahrání skladby dvě ruce,
vzal notu na klavíru nosem. Kouzelník. Génius. Sestřička v hudbě už
musela být „jen dobrá“, i když snášela stejné útrapy dětských koncertních turné jako bratr. Nebo malý houslista Pepa Bartoň, o kterém dříve
psaly jako o naději snad každé hudební noviny. Možná už v pěti letech
„vystřihl“ koncert Maxe Brucha, jeden z nejmelodičtějších koncertů
houslové literatury. Nebo malý skladatel Prokofjev a jeho první opera
Velikán… Někdo své zázračno v hudbě přežil, někdo ne, někoho soutěž
vynesla, jiného zadupala do země.
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A česká poezie? Má zázračné děti? Vidím Markétu Procházkovou –
smutnou básnířku s copem, vidím ji s její první knížkou, kterou psala
jako dítě, za zády sny a touhy rodičů, vidím ji ještě smutnější a dospělejší na pohřbu Vladimíra Holana…
Ale před lety ke mně – na hodiny hudby – přišli kluci Kociánovi. „Že
jsou k sežrání?“ – uvedla je do mé třídy paní ředitelka. Bylo jim pět a rok
mi diktovali báseň. Svou báseň, kterou nikdy nenapíší. O vesmíru, průzkumných vozítkách, ale i o naší planetě. Možná by měli úspěch na pódiu, ale proč? Bylo by to jen nakrátko. Než kluci nastoupí do první třídy.
Než je tam naučí hodiny, a psát názvy dnů a měsíců, než zapomenou, že
„jeli s hasičema a některý děti musely sedět na klíně“.
Lampy
Záleží na tom do jakého města, čtvrti, domu, bytu se člověk narodí? Máchovou ulicí chodil lampář, chodil a rozsvěcel dlouhou tyčí lucerny.
Vzhlížela jsem k němu a později napsala: „světlo dere černé peří tmě“
a „Měsíc do daleka vyčesává z hlavy lupy hvězd“ a „na lůžko mi zlatý
prášek seje Orion“ a „nebe dírami hvězd vykašlává modř“ a „střechy
nám drží komínové palce…“
Kdepak jsou lampáři a jejich dlouhé tmavé pláště, kdepak jsou lampy,
o které jsem se opírala v čekání na to zvláštní plynové světlo? Voda je
vzala? Každou mou básní o světle, o hvězdách, o noci jde člověk s tyčí
na rameni!
První setkání s Nezvalem
Maminka si schovávala památník. Jednou jsem ho otevřela a četla ono
známé a pro památníky jako stvořené: „Sbohem, a kdybychom se víckrát
neviděli… siréna, lodní zvonec, tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám…“
Ta báseň byla psaná černým inkoustem a velmi drobným písmem. Kdo
se s maminkou loučil? Proč zvolil zrovna tyto verše? Náhoda? První zalovení ruky v knihovně, protože není čas a zítra píšeme kompozici z matiky?
Podpis spolužáka, který mamince báseň psal, chyběl – a památník v tmavých sametových deskách se někde ztratil. Spolužák zapomněl připsat
i jméno autora básně, takže jsem léta žila v domnění, že báseň napsal
nějaký kluk z kvarty gymnázia. Často jsem se k básni vracela, až jednou –
objevila jsem tytéž verše v knížce Sbohem a šáteček. Něco mnou zatřáslo
uprostřed knihovny a ta se zhoupla v kolenou – Nezval!
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Vindobona
Denně jsme chodili parkem – až tam, kde je vidět na vršovické nádraží.
Na lesklé hady kolejí, na jejich šestky a osmičky. Saze i pára osobních
vlaků byly cítit až sem – na vyhlídku. Opírali jsme se tu o zábradlí a jednou táta napřáhl ruku: Vindobona!
Bylo to něco. Něco, co se objeví jen někdy. Něco mimo tento svět. Červeno-krémový vlak pod námi jel svou elegantní jízdu. Tatínek pozoroval
protáhlý doutník Vindobony – i s restauračním vozem. Žádné saze, žádný dým a sedačky jak v letadle!
Vindobona jezdí dodnes – a v prodloužené trase z Hamburku do rakouského Villachu. Modernizovaná a klimatizovaná. Ale ta vteřina, a její dálkový spoj, který nesl na křídlech sen – ve kterém skončila depu?
Kostky
Žili jsme v kubistické domácnosti. Zásluhou flanelových košil, které jsem –
zvláště na dědovi – vídávala vyspravované a všelijak nastavované. Vyprané košile Helenka skládala – jako stavebnici. Voněly a krásně se rozkládaly, když si bral děda ze štosu košil vždy jen tu vyžehlenou a první…
Helenka uměla vyspravit rukávy, záda, límce a já si s oblibou „četla“
na dědovi flanelové obrazce. Přesýpaly se na jeho těle jak střípky barevných sklíček v kaleidoskopu, když vstával od stolu od přečtených novin,
když naléval mléko do misky kocourovi Mackovi, anebo když na dvoře
štípal dříví. Jednou ty kostky byly Paříží a jejími šedomodrými ulicemi,
podruhé zeleným lesem protkaným hnědí cest, a někdy sebou házely prostě jen tak bez ladu a skladu…
Vrhala jsem se po každém příjezdu z Prahy do Josefova Dolu na ty kostky, věšela se na ně, na jejich žebříky, a děda mne setřásal na podlahu.
Obrať list!
Stříbrná pacička
Nic než zarážka dveří z kuchyně do obýváku. Byla postříbřená a ve tvaru
zvířecí tlapky. Psa nebo geparda? Pouštěla teplo od kamen do obýváku
s černým psacím stolem a sekretářem – za sklem „bydlela“ bakelitová
panenka, panenka s růžovou háčkovanou sukýnkou namočenou v cukru.
Někdy jsem cukr – jen cípek panenčiny sukně – chutnala. A jindy jsem
zalézala pod psací stůl, kde byla moje „trucovna“. Byly sem slyšet hlasy
z kuchyně, rady a porady táty s dědou.
Někdy se k tomu přidal i hlas maminky a Helenky – fuga na jméno Bezpečí…
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Házení sněhu
Do rána nasněžilo metr – pod okna. Pozoruji tě, dědo, jak odhazuješ sníh.
Prokousáváš se od chalupy k hlavní cestě, lopata se zakusuje do sněhu,
který jak bílou cihlu nese vzhůru, lopata se obrací ve vzduchu, ten vzduch
je lehce modrý a jiskří jak promítací plátno.
Až bude ulička hotová, zadupeš několikrát na prahu, boty ometeš košťátkem. Vstoupíš na lino předsíně. Den se může rozběhnout…
Opera
Prodaná nevěsta. Aida. Armida. „Ale já už žádnou operu od á nevím!“
Takhle jsme s Tamarou Starnovskou na školním výletě hrály na operu.
Jak přivolat báseň
Některá báseň se musí přivolat. Třeba slovem oči. Nebo srdce. Žádné
slovo není otřepané. Ani oko, ani srdce – záleží, kam ta slova vsadíš. Les
má oči i srdce, jen je najít, když kolem vidíme jen spadané listí a mezi
ním, až po letech procházek, jeden list – ten Taťáně…
Ale některá báseň se na nás snese – přistává na papíře náhle a zčistajasna
jako výsadkář, který složil padák. Taková báseň si sama vynutí formu,
slova, rýmy, děje velké i drobné, sama si nás ohne, přinutí nás zazpívat,
i kdyby to bolelo.
Báseň sedí na hrnci umění jak poklička a sami se divíme – tohle jsem
napsal já? Její život před tím, než nám zakopla o papír, je tajemstvím.
Možná se rodí jako hvězda, nebo jde o střep meteoritu, který si pro zásah
vybral právě tebe, jenom tebe! Pravá báseň je jedinečná a vždy jen jedna.
Jako kolečko od trakaře, které sériově nelze vyrobit.
Tak už se utiš a poslouchej – stále tě objíždí!
Na sporo
Bylo mi dvanáct let, když jsem v parku poprvé nespatřila přes lavičku
přehozený kabát babiččiny kamarádky, paní Hájkové, která bydlela
ve Voroněžské ulici. Kabát už nebyl, ale já ho viděla! Dlouhý šedivý stín
na lavičce. Utíkala jsem do Voroněžské – k domovnímu zvonku. Jméno
babiččiny kamarádky jsem několikrát marně četla…
Byly mi tři, když u nás zazvonila policie: „Poznáváte tyhle šaty?“ Tatínek se zachvěl ve dveřích. Na jeho maminku Matyldu spadla věžička
z domu na Vinohradské třídě. Byt obsadily stíny, ploužili jsme se mezi
stíny. A stíny zněly zvláštně – jako plechy z vystydlého sporáku těch týdnů, kdy se žilo na sporo…
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Kůlna
Králíčci mi čumáčky pokládali na dlaň. Klec se zavírala na malou kličku,
takže by stačil jeden malý pohyb a králíčci by se rozeběhli po haldě naštípaného dřeva ven, až tam ke studni obklopené planou růží, až k dílně,
kde jsem sedávala u okna, před sebou závěsy pavučin a jeden zaprášený
pilník…
Dědův srp syčel každé ráno na zahradě, králíčci chroustali zeleň horských trav, stříhali černýma i šedýma ušima a voněli senem.
Nikdy jsem se neodvážila klece otevřít, dávat králíčkům jména, jen jsem
si nechávala očenichat přes drátěné otvory klecí své dlaně. Utíkala jsem
často doprostřed kůlny.
Vajíčka
Šly jsme se sestřenicí Janou na nákup. „Paní Honzejková, dejte nám
deset vajíček!“ poprosila jsem v krámě „erbovní“ prodavačku Josefova
Dolu.
Cestou zpátky na štěrkové cestě jsme vajíčka rozbily. Dívala jsem se, jak
žloutky přemáhají bílky a bílky skořápky. Některý žloutek spěchal
do trávy u cesty, jiný se na nás díval sytě žlutým okem. Vajíčka zápasila
na cestě o bývalý tvar, tvar stvořený do ruky. Tvar jako dokonalá báseň.
Dívaly jsme se s Janou na okopané špičky svých bot – která z nás zakopla
první? A co řekneme tetě, která se chystala péci jablečný nebo makový
„štrdůl“?
Spatřily jsme její velké ruce s trochu vystouplými klouby, velké, zázračné a upracované ruce pluly vzduchem nad rozbitými vajíčky, sypaly
mouku na vál a nad našimi hlavami vytahovaly těsto…
Nevím, jak to tehdy dopadlo s námi i se závinem. Rozbilo se ve mně
rozřešení, ale na cestách vidím skořápky…
Zlaté housle
„Eva a vážná hudba…!“ Všichni se smáli mým houslovým začátkům, ale
byly tím nejhezčím, co jsem s houslemi prožila.
Jak jsem k houslím přišla? Může za to živý sen. Sen Pokyn. Bylo mi jedenáct a půl – a ve snu se přede mne snášely zlaté housle!
Druhý den jsme šly s maminkou do prodejny hudebních nástrojů
na Francouzské třídě – housle jsem musela mít. Poprvé jsem pohladila
lak těch školních houslí, přičichla k filcovým pouzdrům i ke kalafuně,
o které jsem později napsala jednu z prvních básní.
S houslemi jsme zamířily do hudebních kursů Ústředního kulturního
domu železničářů. Tady učila paní učitelka Jaroslava Pokorná, která mne

• 29 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
přijala mezi své žáky i přesto, že „bylo pozdě“. Myslela jsme si, že prsty
levé ruky nepatří na hmatník, ale že hrají na ladících kolících houslí. Přede mnou ležel nakalafunovaný nový smyčec, voněl smrkem nebo modřínem a smůlou, a na strunách se začalo prášit – žíněmi uháněli koně.
Až tam, kde mi kynul Ludvík Beethoven…
Sobi
Jak je to dlouho, co se po tatínkovi procházeli sobi? do mého jednoho
roku jsme bydleli v maličké garsonce s jedním balkónem do ulice
Za poštou ve Strašnicích. Maminka pletla tatínkovi zimní svetr – na dvou
jehlicích pomalu po celé zimní večery vyrůstali z hnědé vlny sobi, rostli
i s parožím, které někdy shazovali, šlapali po sněhu a nad sebou měli
modrou oblohu. Odkud šli sobi a kam?
V práci je tatínkovi každý záviděl, každý se po nich otočil. „Ještě vsadit
rukávy a upravit véčko, a začistit lem – to bude oříšek,“ vzdychala někdy
nad pletením maminka. Paměť je ošidná, někdy jí utíkají oka a náš spěch
je páře, klubka odkutálí tam, kde je nikdo nenajde. Tatínkův svetr paměť
zahrabala mezi všední oblečení v zásuvkách mé mysli. Až dnes se přede
mnou vynořila zasněžená krajina, která nepřestala jiskřit. Sobi jdou
a jdou – uprostřed tatínkova hrudníku…
Klíč
Když se ještě domy v ulicích nemusely zamykat, když ještě nikdo nemusel nic a nikoho na světě rozklíčovat – ani důvěru mezi lidmi, nosil mě
tatínek v předsíni v náruči. Pět dlouhých metrů sem a tam. V předsíni
stála kredenc. Krémová. Dřevěná. S přihrádkou na chléb, která se zamykala kovovým klíčem. Tatínek se mnou chodil po kamenných šedočerných kostkách dlaždic a možná je i počítal jako ovečky před usnutím.
Klíč kredence – hladký a matný s kroužkem nahoře, připomínal přejeté
srdíčko. Obyčejný klíč, ale když se přihrádka pohnula…? Pozor – letí
hvězda!
Než se zavrtala do zavinovačky, škrtla mi o čelo.
Vietnam, Vietnam…
Každé ráno mne budilo do školy rádio. Maminka v půl sedmé pustila
malé bakelitové rádio vínové barvy na skříni, rádio, v kterém svítilo zelené oko a bylo dole „přepažené“ bakelitovou stupnicí. Plátěný, kulatý
a trochu zaprášený okrový reproduktor se chvěl: Vietnam, Vietnam…
Rádio líčilo, jak se bojovníci prosekávali mačetami džunglí, kolik jich
padlo a nemohlo se vrátit domů, kolik zemřelo dětí a starců. Každé ráno
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mi rádio tuhle válku přibalilo do kožené brašny, hned vedle svačiny
s uherákem, a já jsem s ní šla do školy ve Slovenské ulici.
Na ulici létaly domy i chatrče, oči se obracely k nebi, hořelo. Ještě o hlavní přestávce jsme se ve třídě prosekávali – otázkami a bezmocí. Ležel
před námi malý Tu.
Obrať list!
Skutečný básník
V osmnácti letech jsem básníky znala jen ze sbírek, které jsem hltala
v městské knihovně. Až jednou – jdu po karlovarské kolonádě, kde jsem
se léčila po operaci žlučníku. Oslovila mne paní, kterou jsem neznala.
„Nechcete si sednout, třeba támhle! A co děláte, vy že hrajete na housle
a píšete? A kde bydlíte?“ „Tady v lázních bydlím ve Wolkerovi a v Praze
v Máchově ulici“. „A já jsem z Ostravy a já znám skutečného básníka.
Jmenuje se Václav Hons.“ Vyskočila jsem: „Toho já znám z knížek a vy
jste ho skutečně viděla a skutečně jste s ním mluvila?“
Náhle se paní proměnila – v zábradlí a most, na jehož začátku jsem se
přidržela.
Špička
Na jaře jsem ráda obouvala boty s černou lakovanou špičkou. Na špičku
jsem se dívala někdy o přestávce nebo i během opery v Národním divadle. Špička se hodila i ke „kousavým“ nedělním šatům s drobnými žlutobílými kostičkami a dlouhým rukávem. Chodila po kostkách chodníků,
kostkách, které tvořily v naší ulici obrazce – než obrazce zalil asfalt. Patřila ke chvílím svátečním a tatínek na ni nenanášel krém, když v komoře
čistil všechny boty. Jedinou špičku přetřel flanelovým hadříkem – a zase
svítila. Časem se okopala. Zešedla.
Ale jde – a stále přede mnou.
Dopleta
Stroj byl k vidění u tety Jiřiny na stole. Připomínal nějaký stříbrný hudební nástroj, možná i loutnu. Teta na něm pletla jednoduchým vzorem
růžové šály a já vždy jednu dostávala k vánocům. Dopletu si s pýchou
prohlížela i moje sestřenice Jana.
Jana měla na jednom oku krytku z šedivého bakelitu. Její maminka nosila silné brýle, můj tatínek, který se vyučil optikem, také. Často měnil
jedny brýle za druhé, odkládal na stůl rámečky, které mi padaly z nosu.
Protíral si oči – Jako by říkal: „Počkej na mne!…“
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Život na větvi
Nejvíce živo je v korunách stromů. Sedím na větvi jabloně, pod sebou
vidím lavičku. Za sebou zahradu plnou černého a červeného rybízu. Rozeznám odtud horské zvonky v trávě, zvonky z čeledi trubačů. Za chvilku zašustí cestou v trávě přezka, protože v bačkorách se smělo i na zahradu. Všichni si sednou na lavičku pode mnou a já se budu z výšky kochat
jedním místečkem na dědečkově krku – opáleným proužkem… A také
manžetou na rukávu letní košile.
Cestuji po dědovi – opálený proužek nad límečkem, to je má Panamská
šíje. A když zvedá k ústům šálek kávy a modrá manžeta se pohne – to je
mé Tichomoří…
U Černohorských
Velký černý pes ležel před chalupou ve stráni. Chodili jsme se sem až
na kopec – dívat se, jak do krabic padají korálky. Paní Černohorská byla
Němka. „Pane Frantyna ,nechcete kytyčku?“ vítala nás.
Ještě zajímavější než její lámaná čeština byl stroj uprostřed kuchyně.
Paní Černohorská do něho vkládala skleněné pruty, v kterých byly bublinky, sešlápla nohou pedál a do krabice se sypaly korálky. Opodál hořel
plamen. Korálky padaly do krabice, jako když se náhle spustí letní déšť
na střechu, jako když kuchyní projede lehký blesk, jako když spustí
nějaký hudební nástroj. Vzduch voněl trochu kouřem a hodně dřevem
chalupy. A stroj olejem – byl celý z černého kovu, hýbal se, jako když se
člověk převaluje pod duchnou, jako člověk, který občas i spadne z postele. Mohl jsi ho pozorovat hodiny.
Ticho a prásk, ticho a prásk…
Fata morgana 2014
Když venku mrzne a fičí, mířím do Tróje, do skleníku Fata morgana.
Mezi liány. Do tropů. Měla jsem štěstí. Nepotkala jsem ve skleníku žádnou školní výpravu, ani nikoho s mobilem u ucha, ani s kamerou na krku.
Cestu skleníkem mi jen sem a tam křížily cedulky s reklamami na životní pojištění, protože neštěstí je prý pro podnikatele masožravé… Všude
zpívali tropičtí ptáčci, ale žádného jsem nespatřila. Pak jsem si všimla
amplionů… A když jsem „překousla“, že ptáčci jsou zřejmě nahraní, topila jsem se v deštném pralese, ve stromech, které se tu objímají jako
sourozenci, sourozenci bez majetku a sporů. Liánám jsem upsala duši –
tady by se psalo! Tady na stolové hoře ticha vysoko nad sněhem zaprášenou Prahou! Možná mne tu i dnes něco napadne.
A nápad přišel. Stojí tu přede mnou čalouněný gauč. Takový, na kterém
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jsme ještě všichni mohli sedět, a nikdo nechyběl, na kterém jsme se mohli objímat – nerozluční a nezištní jak liány, zatímco naše plíce se chvěly –
listy, kolem nichž nelétal černý motýl…
Báseň
Co je to báseň? K čemu je? Proč ji musím psát zrovna já? Jdi, napiš báseň, nemáme co jíst – kdo jen tohle napsal? na bochník chleba můžeš se
upsat. Nakladatelům platit. A proč tě báseň budí v noci? Některá se otvírá v noci, jiná ve dne. Jak květy na ostrově Malém Lošinji, květy Den
a noc. Ale jsou možná ještě oči, které si báseň přečtou. Jednou, dvakrát…
Až dnes mi došlo: jména a příjmení básníků nic neznamenají. Jen záhony. Zvláštní?
Sněží
Hodně se napsalo o sněhu a tichu, o vločce, hodně se nazpívalo o zimě.
Na obrazech nemám ráda zimu, je smutná, dává vyniknout pahýlům stromů, na kterých sedí osiřelí ptáčci. V Josefově Dole žil pan učitel Brož.
Každým rokem stavěl na náměstí sněhového muže – jizerského Krakonoše. Někdy jsem sněžné soše vlezla až do dlaně a klouzala se dolů.
A dopisy dědovi začínaly slovy: „A bude tam zas ta veliká socha?“
Chtěla bych ještě slyšet
Chtěla bych ještě slyšet, jak říká maminka svému tátovi: Tati. Jak říká
tatínek svému tátovi: Tati. Jak říká maminka své mamince: Mami. A táta
své mamince: Mami. Jak říká děda tátovi: Vašku. A jak na mne volá děda,
babička, táta: Evo!
Chtěla bych ještě vidět
Sama sebe – psát pod lavicí. Rub opony v Majakovského sále. Maminku
zahrát rychlou větu z Měsíční sonáty a Píseň lásky. Pianino Hlucháň. Jak
se montovala chata a rostla podezdívka. Babičku s ohněm ve tváři, před
kterou hoří les. Slovník Unikum s kulatým razítkem Auschwitz, slovník,
který záhadně přišel a záhadně se vytratil z Josefova Dolu. Svítící LED
tkaničky našich souhvězdí. Kolečko od hodinek Prim – mne ho dědův prst.
Cestu kolem řeky ve Vraném nad Vltavou, na které čtu Romanci pro
křídlovku. Jeruzalém. Můj první den po devatenáctých narozeninách,
den mého druhého stvoření. Slaný vzduch, který se chvěje a voní –
od silice.
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Chtěla bych ještě cítit
Jak pod rukou běží papír, který nestačí písmu. Chvíli po hádce – jak ji
sešívá zvuk čistého nádobí vyskládaného na naše stoly. Tátovu ruku
na své hlavě: „Ty sis myslela, že budeš Paganini?“ Pod bosou nohou
nové lino. Jaro v zatáčce.
Chtěla bych ještě znát
Z čeho byl svět, než začal rezivět.
Obrať list!
Nechcete pustit sednout?
A je to tady. Nejsme děti. Už asi rok a půl se přede mnou zvedají lidé
ze sedadel tramvají. Ale vždyť já jedu jen tu jednu stanici! Ale vždyť
nejhezčí básně člověka napadají v pohybu – „miláčku dej mi černou
tmu“ mne napadlo kdysi v bazénu při potápění, takže jsem musela rychle
vyběhnout a mokrýma rukama psát do sešitku. Tuhle mne verš zas dostal
při dobíhání tramvaje. „Nechceš si sednout?“ zeptala jsem se ho a on se
do mne stulil jako do sedačky. Zadarmo nejel, to si pište!
Ve staré tělocvičně
Jsou básníci z požehnání. Jsou básníci z náhody. Jsou básníci z omylu
přírody. Jsou básníci, kteří básní tím, že druhému básníkovi stříhají vlasy
a pak je zametou, a pak napíší o zimě a zvonku. A jsou básníci z vlastní
pevné vůle a cviku. Mají na psaní svou školu a své metody. Chtěli být
básníky nebo i museli, protože psali rodiče. Znají rytmy, rýmy, ale jejich
verše jsou z mramoru a v knížkách stojí jako sochy. Nikdo se po nich
neotočí podruhé, natož po třetí. Jsou básníci zimní. Jarní. Letní. Občasní.
Čemu se báseň říká? Prosím tě, nedělej to, varovali mne, když jsem chtěla položit v rohu tělocvičny dlaně na rozpálená kamna. Básník se musí
popálit, a co víc – přivolávat k plotně druhé. Jeho jediné ano zní jako
milion ano, jeho jedno ne zní jako miliony ne. Dříve jsme si pohazovali
slovy jen tak. Jako by stále bylo nějak před zápasem. Teď vánek váží víc
než olovo. A každé slovo zvedáme ze země jak medicinbal. Trefí koš?
Metaři
„Ticho zametá do ústraní řeč“ napsala jsem, když mi bylo dvacet let.
Léta jsem postávala u okna a přes sklo s jemnými bublinkami a hrbolky
se dívala na koňský dvůr. Byli tam slyšet metaři – se svými kárkami a březovými košťaty. Drobné jak oranžový písek prosévalo je ráno sítem noci.
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Dvůr mi přidělila náhoda. Když mi bylo něco přes rok, vyměnili jsme
garsonku ve Strašnicích za pokoj s kuchyní – za byt paní Jankovské
v Máchové ulici 15 na Vinohradech. V tomhle bytě se tiskly za války
letáky. Pan Jankovský, novinář, aby neprozradil ilegální skupinu, skočil
pod tramvaj. Naproti jeho dveřím bydlela paní Špačková, která měla
dceru Lídu. Až jako dospělá jsem se dozvěděla, že tu nějaký čas bydlel
s ní i básník Neumann. Fotili ho do novin, jak stojí s dýmkou před domem. Jako studentce se mi z jeho díla líbilo jen jedno – jméno Kostka.
Když jsem četla Srdce a mračna, ptala jsem se: je to jméno, nebo příjmení?
A pod námi bydlel pan Orlický. Pravým jménem Vopička. Můžete ho
vidět ještě někdy o vánocích v televizi jako zbrojnoše ve filmu Pyšná
princezna, kde se ptá: „Už ji našli?“ Poslouchala jsem se strachem jeho
nářek, táhlý nářek člověka, kterého chodili léta převazovat, a on se nemohl pohnout… A jeho žena – baletka v divadle. V předsíni visela zarámovaná fotografie umělce s napomádovanými vlasy. A kousek od našeho
bytu žila paní Klinková – kulhala na jednu nohu. Jako děvčátko spadla
do studny. A nad ní zdravotní sestra Marta Dušková. Jednou připsala
na svou dopisní schránku – MUDr. David Bucner. Nikdo ho neznal,
nikdo ho neviděl… A pan Novák „zažranej do politiky“ – ráno ho našli
bez života v posteli. Měl dcery – Zuzanku a Zoju. A pan Doutnáč – zneškodnil na půdě nevybuchlou bombu po náletu na Prahu. Potkávám jeho
syna Vladimíra, smutného syna, kterému nedávno odešla žena. A kluci
Zelenkovi – s taškami na zádech sjížděli o půl osmé ráno zábradlí. A pan
Seibert. A elektrikář, který vlezl až do kalichu kostela u vinohradské
vodárny… A ještě ten člověk, kterého našli na dlažbě našeho domu
u sklepa – skočil… Tam, kde voněla okna a dveře lakem a proháněl se
štětec lakýrníka Škáby… A kdysi, hodně dávno bydlel tu francouzský
legionář. A nad všemi těmi lidmi vznášel se jako přízrak stavitel – dům
ošidil a v některém bytě se oběsil. Nebylo to v čísle 4? A můžu to zamést
pod koberec?
Metafory na cvičišti
Na podzim 1970. Ještě jsem nevěděla co je metafora a ona už vybíhala –
na houslový hmatník. Mé básně mají počátek také na houslovém hmatníku. Paní profesorka Voldanová říkala: „Prsty jsou jako vojáci, v téhle
pasáži musí prsty klapat tak, že to uslyší i lidé v první řadě, žák musí
přijít na hodinu v brnění, to brnění je příznak trpělivosti…“
A profesor Voldan? Vyznával metodu houslového taylorismu a také
o tom napsal houslovou školu. Metodu ORMPIC. Už nevím, co ta pís-
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mena znamenala. Ale minimalizovala čas potřebný k vrcholnému zvládnutí nejtěžších míst koncertů i etud. Redukce, repetičky, smyky, to vše se
opakovalo v přísném řádu. Nikdy nebylo padla. „Pohraj si s tím, bude to
skvost, šperk na krku skladby,“ utěšoval profesor žáka, když měl žák už
ze všeho pláč na krajíčku. A při ladění, které muselo být tiché a krátké,
varoval: „Šedesátiletý harfenista čtyřicet let života proladil.“ Někdy mi
četl Matku od Otokara Březiny. Nemohl tušit, že dnes napíši „Šel žitím
otec můj…“ Ani že budu za pár let recitovat na chalupě Voldanových
do magnetofonu Sony svou báseň z prvotiny Noci bez krajnic. Jmenovala
se Slina nad plamenem, a já v očích dvou hudebníků zastihla plamínky
něčeho, co se podobalo tiché závisti nad tvorbou. Něčeho, na co oni při
vší úctě k houslím nedosáhli. Možná i proto občas pan profesor prohodil:
„Každý z hráčů orchestru, každý, který tam v houfu sedí a něco ševcuje,
toužil být sólistou…“
Někdy jsem záviděla učňům – kuchařům, zedníkům, truhlářům, všem,
kteří měli volné večery i soboty. A prázdnou hlavu. Mně se v ní – do doby
než jsem napsala první báseň, do chvíle než mi přišel dopis z Tvorby,
v němž se mluvilo o případném otištění – procházel v rozevlátém plášti
bůh, bůh, pro kterého jsem každé ráno na šest i osm hodin vyháněla prsty
na hmatník. Beethoven.
Rukavička
Za sklem sekretáře leží malá bílá filcová rukavička. Neváže se k ní žádná
příhoda, nelze o ní nic napsat, snad jen to, že si ji babička svlékala v knihkupectví, že ji pokládala na skleněný pult, když pro mne vybírala knížku
k narozeninám, když z peněženky vyčesávala stokorunu po stokoruně…
Lípy
Kolik let chodila jsem s básníkem stejnou cestou do Doudleb kolem lipového kvarteta – hrálo do kroku a my si ani nevšimli melodie. Až letos
lípy spustily jinak. Začaly nám pod nimi jít básně, lipové básně. Proč se
zjevily básně pod lipami? Proč ne jinde a na jiných místech? V jiné zemi,
v jiném ročním období? V jinou hodinu než v hodinu polední? Kdo odpoví? Nevíme vůbec nic, když do ruky bereme notýsky a pera, když se
nadechujeme květů hustých jak smetana, jako by to bylo naposledy, když
nás ta vůně pokládá na trávník lehké dřímoty, když náhle z obyčejných
slov vyletí včela – s žihadlem dvouverší…
Básníkův odpočinek
Básníci nejsou nikdy na penzi. Odpočívají krátce. Když je kniha dopsá-
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na, nemůžou sami sebe už číst. Touží sbírku básní setřást ze sebe, zadupat všechny verše – jako když přijdeme z lesa a máme nohavice i trička
plná modřínového jehličí.
Chtěla bych vedle sebe postavit košík hub. Nadechnout se nad ním a nemyslet: nádech je plachtící káně… Ach aspoň jednou sbírat jen houby!
Kapradí
„Děti, co je tohle?“ ptala se na školním výletě v první třídě paní učitelka
Libuše Váňová. Kruh dětí mlčel, minuta mlčení v lese. Jedině já jsem
vyhrkla: „Kapradí!“ Všichni se po mně otočili, celá třída, a pak jsme tiše
pokračovali dál v cestě.
Kruh – živý plot, kterému tu a tam už chybí plaňky, kruh, který ohraničil
hrdost – mám kolem sebe na každé procházce.
Poslední skok
Stáli jsme poslední plaveckou hodinu na blocích vinohradského bazénu.
Neskočila jsem. Najednou jsem nemohla, blok se začal ježit. „Neboj se,
skoč,“ povzbuzovala instruktorka Evička. Měla jsem na sobě plavky
z trikotýnu, a se zelenou sukýnkou. Než děti uplavaly první pětadvacítku, skočila jsem. A potom kdosi za mými zády klepl mi na mokré rameno: „Tak vidíš, poslední skok a bylas první…“
Nemá snad báseň před námi náskok? Neplave dokonalá už pár metrů nad
námi či pod námi, anebo vedle nás – zatímco strach před prázdným papírem přešlapuje na blocích?
Co může odloudit báseň
Pokud nejsme v naprostém tichu, ve svém prostředí nebo v lese, uprostřed hor, v prázdném bazénu, kde šplouchá jen voda, a nezkoušíme
motýlka, abychom vyrušili sami sebe, v tropickém skleníku, může báseň
odloudit všechno. Jsou básníci, které inspiruje hluk a ruch, píší na nádraží, v kavárnách, v tramvaji, kde to šumí a křičí hovorem do mobilů. Patřím mezi ně napůl. Vyjít si na nádraží – ano, ale pokud tam není nával.
Básně ke mně přicházejí většinou po tichém koberci. Představte si, že
držím pod krkem rým, chci v tramvaji vytáhnout z kapsy notýsek a tužku, balancuji v zatáčce mezi tyčí a podlahou a najednou se ozve nade
mnou: „Tak hele Marie, to je konec, ale já to platit nebudu!“ Celá tramvaj ví o Marii. Báseň nemá šanci, už má na krku oprátku. Na odloudění
básně nejsou paragrafy ani soudy, ani obhájci, nikdo nic nebude řešit,
ani neumí, nemáme na to školy, peníze, důkazy, ale já tvrdím: je to trestné!
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Co bude dál?
Kdo jen může tušit
číms mi verši byl?
Do temného sklepa
louče nanosils
Slovíčko – tvé sémě
tam klíčit začíná
Cítím jak věta roste ze mne
zásluhou zahradníka Hrubína
Pod jeho rukama zpívám
hraji si s vláhou na sklíčka
Můj další osud v moci drží
ta zablácená Země – sudička
Irenka Ungrová s babičkou
Tahle holčička chodila naší ulici stále jen s babičkou. Jednou mi vysvětlili: rodiče Irenky už nežijí, zabili se při automobilové havárii. Nikdy
jsem do té doby neslyšela slovo havárie, automobilová už vůbec ne, nebylo tolik srážek na silnicích a jezdilo se mnohem pomaleji než dnes,
a potom – zajímala jsem se spíše o hvězdnou oblohu a čas. Takový šikovný cestovatel po světě může třeba třikrát po sobě slavit vánoce, narozeniny, být mladší, anebo přijít na nádraží o den dříve…
„To už jsou i ony v nulovém pásmu, kde se to nedá spočítat, viď?“ zeptala jsem se tatínka, když Irenka s babičkou přecházely mlčky kolem
nás.
Obrať list!
Koně
„Ty koni drátěná,“ častovala mne se smíchem teta Helenka. A táta říkal
o dědovi: „Možná zas vsadil na špatnýho koně.“ A bydleli jsme v bytě
s výhledem na koňský dvůr, pod oknem jsem měla jejich pítka a bývalé
stáje – a dvůr zdobila koňská hlava. A o prastrýčkovi Pepíkovi z Radějovic vím jen to, že měl rád koně. A před nástupem do transportu šel jednoho hladit. A co stálo na našem sekretáři, na co jsem se v době lehkých
nemocí dívala z postele – na keramickou hlavu koně s lesklou zelenou
hřívou. Prateta Hermínka vyprávěla: „Dělala jsem taky kočího, sedla
jsem si na kozlík a do rukou vzala opratě…“ A o mém druhém dědovi,
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který uměl jen maďarsky (jmenoval se Gocs, což znamená kočí), vyprávěla: „Řekl mi servus a já zas na něj ser koně, pojedeme!“
Dvě vzpomínky
Až docela nedávno jsem vyslechla dvě vzpomínky, jediné vzpomínky
na dětství mého druhého dědečka Ondřeje. Narodil se v Moldavě nad
Bodvou v rodině školníka. V rodině, kde bylo dohromady šest dětí.
Mezi nimi bratr Štefanko.
Jednou Štefanko vlezl do kočárku mému dědovi a děda na něj vykřikl:
„Hybaj z mojho kočíku!“
A jednou maminka dědy Ondřeje hledala ve spíži povidla. „Nevíš, Andráši,
kde jsou povidla?“ Kluk kroutil hlavou – měl modrou pusu!
Sourozenci
Josef, Štefan, Maryška, Eržika, Anna, Láďa – sourozenci se na fotce drží
kolem pasu, všichni v černém. „Paní, proč tak pláčete,“ ptali se Irenky,
dcery dědova bratra Josefa. Vycházela z košické nemocnice, kde v roce
1980 ležel děda a už se nevrátil. „Čím je pro vás ten pán, že tak pláčete?“
oslovil kdosi neznámý Irenku na chodbě.
Dědu Ondřeje měli všichni rádi. Když jednou přijel domů do Moldavy
nad Bodvou autem, všechno se k autu seběhlo, všichni si chtěli sáhnout
na auto i na dědu, celá vesnice…
Děda vystoupil z vozu a všem rozdával peníze…
Vyznamenání
Děda Ondřej rozuměl kůžím, vysekával umělecké vzory do lodiček, věděl, co jsou to floky a řetízek, učil se u něj bratr Láďa, syn jeho sestry
Ďula, učedník Bóďa, všichni měřili pražským dámám lýtka… Sám se
vyučil se v Moldavě nad Bodvou u obuvníka Sněžného. Měl rád pivo, to
„smotanový“ – chodili na něj s mým tatínkem, když stavěli chatu –
k Matysovům v Mirošovicích.
Když jsem za dědou přijela do Košic a on už doma stonal, plakal, jak
mne uviděl. Za války vyběhal mamince maďarskou národnost. Němcům
podrážel, šil i leštil boty a vykřikoval: „Počkejte až jednou… u Staligradu pochcípaj všichni, je tam mráz!“ Vlajkaře Jančíka vyvlekl na konci
války z bytu až na ulici… Vlajkař dostal Malý dekret. A děda spolu s bratrem Štefanem vyznamenání.
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Rabín z Jesenice
Hermínka vypráví: „My s Pepíkem utíkali od rabína z Jesenice přes
les…“
Byl to rabín, který pořád spal.
Rodokmen
Jen jednou ke mně Hermínka zvedla hlavu: „A víš… co jsme…?“ Jsme
Osvětim. Treblinka. Majdanek. Malý Trostinec. Drát. Žízeň. Hlad. A můžem si cpát břicha horem dolem. A můžem konvertovat k pijákům.
Nedokončený nákup
Maminka si hrála v Radějovicích s dětmi Krausovými. Potom je odvezli.
Nikdo už je neviděl. Ale maminka stále chodí do krámu se smíšeným
zbožím, kterým pluje jarmulka: Pane Kraus, prosím semtele!
Aný
Často mne babička brávala na návštěvu – v Bulharské ulici číslo 22,
v suterénním bytě, bydlela babiččina sousedka a kamarádka.
Seděla jsem tam dlouhá odpoledne u kulatého stolu s dečkou, pozorovala své punčošky nebo bačkory, nudila jsem se – kamarádka mluvila s babičkou o věcech, kterým jsem nerozuměla, o jménech, které jsem neznala. Kdo to je Plaček, Lambert, a kdo Bezpalec? Vidím před sebou černou
rozmazanou skvrnu – babiččinu nejmilejší kamarádku. Kývá hlavou.
A babička jí každou chvíli říká: Aný, Aný…
Odkaz
Kdo je největší básník? Žijící. Český. A kdo jsem já? Zapadnu aspoň
jako sklíčko do prachu cesty? A poběží po ní někdo?
Strejda Topinka
Nevlastní bratr tatínkovy mámy. I když jsme u něj prý jednou jedinkrát
byli, nepamatuji si ho jinak než na fotografii, stojí tam uprostřed zahrady.
Snad měl domek i zahradu. Všude s sebou nosil postižení – kulhal…
A byl prý strašně hodnej.
Obrať list!
Báseň na půjčku
Měla jsem spolužáka – studoval dva roky na konzervatoři balet. Po letech mi napsal. Z vojny na Šumavě. A napsal nejen on. Skamarádil se
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tam s vojákem, který rád recitoval, a spolu založili skupinu, která pořádala večírky poezie.
Jednou mi napsal: „Pošlete něco a my to zkusíme!“ Poslala jsem báseň,
kterou jsem nazvala Tam. Báseň o domově. Asi po půl roce přišel další
dopis: „Pošlete ještě něco!“ Nevím, co mne to tenkrát napadlo, ale do dopisu s odpovědí jsem připsala i báseň Vladimíra Holana. A podepsala ji!
Tenkrát jsem žila Holanem – jako mnozí jiní. A chtěla jsem psát jako on!
Chviličku bylo „ticho po pěšině“ a potom rána. Přišla odpověď. Kamarád mého spolužáka mi napsal: „To je ale přece Holan, ta vaše báseň
o borovici…“ A báseň od Holana přepsal a vložil do dopisu.
Ten dopis nosím v sobě. Není komu se vyzpovídat, není kde se udat a ani
si tu strašnou chvíli nejde nikde odsedět ani splatit. Nebylo by ale daleko
horší, kdyby se na nic nepřišlo? Netouží snad každý básník, aby ho na první přečtení každý čtenář rozpoznal?
Lebka
„Motala“ jsem se kolem tatínkovy skříně a tajně si zkoušela jeho proužkovaný oblek, oblek svatební, který mu ušil na míru dědečkův bratr Štefan. Mistrovská práce. Procházela jsem se v obleku, který mi byl strašně
velký, po pokoji, namátkou sáhnu do kapsy – a vytáhnu tu věc. Byla to
malá lebka z moduritu. A dodnes si lámu hlavu, kde se v kapse vzala.
Lebka zírá z prázdné dlaně prázdnými očními důlky.
Čtyři stehna
„Dobře vaříš, málo mastíš,“ říkala vždycky sama sobě Helenka, když
nám nandavala na talíře. Jednou bylo pečené kuře. „Evo, chceš stehno?“
Chtěla jsem, ale aby měl stehno také děda, táta, maminka… Myslela
jsem si: kuře má stehna čtyři…
Nádraží
Často jsem psala v loukách, v polích, v lese… Báseň Rodný kraj, kde
zakopávám o Smetanovu hudbu, vznikla na louce, báseň o krokusech
v květnových Tatrách, nebe mi sypalo na hlavu „konzervy dešťového
hrášku“ a prázdniny – dva volné měsíce se „choulily uprostřed vykotlaného pařezu“. Psala jsem u moří – Jaderského, Tyrhénského, Baltského,
Středozemního, Mrtvého i Rudého. A pod lípami, piniemi, pod eukalyptem v Tel Avivu, pod platany, psala jsem cestou na Lipovou stráň v Kostelci nad Orlicí, psala jsem opřená o kůru smrku na chatě poblíž Sázavy,
na pěšinách kolem vody ve Vraném nad Vltavou…
Jsou básníci sídlišť, nikdy nevyjdou ze svého ateliéru, stačí jim zaťukání
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větvičky zlatého deště na sklo okna, jsou básníci plenéru. Chodci. Vybalí
„nádobíčko“ na mezi a se sešitkem lehnou do trávy. I oni se ale potřebují
vrátit. Potřebují nádraží.
Rodný kraj
Za ranního rozbřesku
jdu vysokou travou
dříve než si slunce
uplete z paprsků
hřejivou vestu
a znavená včela
složí do kalíšků křídla
chci mít v nohou kilometry
abych viděla kam až se cesty
rozpřáhly
a přitom dobře vím
jak se tady jde strašně pomalu
V obratlích sedí city
škrtí každý krok
o doušek malinové šťávy
z hrníčku dětství
o kůru stromů kterou nestačila
pohladit bílá chodidla
o potok co nám nevypláchl ústa
po zakázané cigaretě
a nejhorší je
že ti po pár metrech
podrazí nohy
Smetanova
symfonická báseň
Dort Jadran
Dávali jsme si ho v Dětském domě. U nohou odpočívaly „měkké“ dárky
– balíčky s novým kabátem, svetry… V nových kabátech a svetrech čekal nový život. O číslo větší. Pro pražské děti, i pro ty přespolní. Rodiče
a příbuzní si od nás ještě hodně slibovali.
Moje začátečnická hra na housle udivovala a já jsem ještě neviděla, že je
nás houslistů „jako psů“. A že se jednou bude psát, že jsme rostli ve skleníku ideologie, i ve chvíli, kdy jsme lžičkou krájeli dort Jadran.
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Já jsem ty skleníky viděla. V novém svetru jsem se odrážela k nebi.
Natáčky
Prosévali jsme mezi prsty kovové natáčky – a ony padaly do krabice. Ty
štíhlé stříbrné i ty tlustší.
Slyšíš to krupobití? Kde jsou hlavy, na kterých každý týden zabouřil
nový účes?
Dny otevřených dveří
Žila jsem chvíli v době, kdy se nezavíraly domovní dveře, kdy jsme
mohli prolézat sklepy a dvory, s baterkami v rukou nebo v puse. Ke vstupu do školy nikdo nepotřeboval mít u sebe občanský průkaz – jako dnes,
kdy je Den otevřených dveří v mé první škole.
Kamarádka mi vyprávěla: „A to já jsem o deset let starší než ty a na Nový
rok si lidé z našeho sídliště přáli na ulici, nikdo nikoho neznal, úplně
normálně si podávali pod lucernami ruce…“
Není to jen tak
„Jde každému smrt mlčky vstříc, nemilosrdná pilná žnečka“, napsal Jaroslav Seifert. Tatínek někdy říkal: „Umřít, to není jen tak.“ V mnichovském podchodu skácel se před námi muž. U pošty v Moravské ulici vyskočil přede mne někdo z okna. V Josefově Dole uhořel při požáru kina
truhlář Valášek – mou mysl dosud olizují plameny. Sestra dědy Ondřeje,
Anna, si vzala život. Prý v tom hrál roli i její muž – strojvůdce Šároši, ale
i její dcera Eva. Anna krasavice! Chtěla, aby si dcera vybrala nějakého
mladšího ženicha. Eva se vdala – za mnohem staršího Josefa Gottwalda.
Jožino byl podobný prezidentovi a všude dával k dobrému, že je jeho
„blízký příbuzný“. Oba měli otevřené dveře po celé republice! Prastrýc
Štefan byl stínem našeho bytu i srdcí – zápasil s těžkou nemocí a já slyšela jako dítě šepot: „Kdy už to bude, kdy to bude…“ V bytě pod námi
křičel pan Orlický. Obvazovali mu proleženiny. Jedno odpoledne přišla
maminka domů: „Ráno umřel Koča.“ Její šéf. A nebylo mu šedesát. Prateta Hermínka se se mnou loučila v nemocnici švihnutím prstů přes stehno. Do rána naříkala. Zradilo ji srdce. Helenku našel její syn Jirka
po čtyřech dnech v jabloneckém bytě. Kdyby tam přijel dřív, kdyby…
Jirka odešel rychlostí blesku – v koupelně. Děda do rána v jablonecké
nemocnici volal: „Helenko!“ Pak jsem ho nechtěla už vidět a tatínek
utrousil: „Dobře, že jsi tam nešla, vypadal jak zvíře…“ Helenka hladila
sklo, za kterým ležel: „Vrať se mi!“ Tatínek zmizel v pondělí 1. 2. 2010
ráno, a já jsem o tom, že před tím týden ležel v nemocnici, nic nevěděla.
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Nechtěl mne plašit! Večer před smrtí hrál karty a pan Matuška z Tróje mu
dal svůj řízek. Za tři dny táta volal, nepřijatý hovor byl z jeho čísla – a to
byl mobil zavřený ve skříni! Displej jsem vyfotila. Nikdo mi neuvěří, ale
byla to posila! na jaře o dva roky později volá mi do lesa básník: „Tak mi
umřela maminka, teď…“ Najednou bylo strašně času.
Obrať list!
Nic víc?
„Chceš vidět básníka?“ optal se mne někdy kolem roku 1975 Karel Sýs.
Tak jsem viděla poprvé Petra Skarlanta – jeho poezie mi připomínala
šumivé bonbóny. Petr Skarlant nás očekával na rohu vinohradské Polské
ulice, kde tehdy bydlel. Co bylo dál, o čem jsme povídali, nevím. Pamatuji si ale, že měl na sobě medové manžestráky. A když jdu Polskou ulicí,
vidím ho čekat – na medovém rohu té chvíle…
Oblíbené metafory
Každý máme své vlastní oblíbené metafory. Občas si je odříkávám. Třeba tyhle: tulipány kolenou do sebe zamykají pestíky zánětů, mlčení
do ústraní zametá řeč, chtěli jsme se jak broučci skrýt pod vikýřem kůry,
stařeny vyčesávají na jaře z holí první lupy sluníčka, sukně se suší
na slunci jako žhavý pětník…
Známkování
Když tatínek četl mou knížku Kosti jsou vrženy, plakal. Je poezie, která
rozplakává, jsou slzy jejím metrem? „Talent se přece nedá známkovat,
Máňuško…,“ přel se se svou ženou, profesorkou Voldanovou, její muž.
Někdy jsem měla z houslí trojku, jindy čtyřku. Známkují básníka čtenáři? Známkují ho jejich slzy? Úsměv, smích, nebo i lehký posměšek?
A slzy samotné jsou jako vratké loďky, po tvářích je žene pokaždé jiný
vítr. Tak drobná báseň, v které jsme kdysi nic neviděli, která pro nás byla
léta „na kolenou“, povstane. Dvouverší se tyčí jako obr. Šeď se změní
na duhu. A obráceně.
Když mi na můj dopis s přiloženými básničkami poprvé odepsal Karel
Sýs z Tvorby „A nechcete se někdy stavit?“, letěla jsem do knihovny.
Pootevřený anděl mi padl do ruky. Přinesla jsem knihu do kabinetu konzervatoře našemu češtináři Vlčkovi: „Podívejte se, kdo mi píše, znáte to
jméno?“ Vlček, který znal Nezvala a každý týden před nás pokládal mísu
s jeho oblíbenými indiánky, a třídu měnil na kavárny a na monstrance
barů, kam básník chodil, Vlček, který nám ten den líčil Dykovu Devátou
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vlnu, která „nakonec smete všechno kolem“, zakroutil hlavou. Pak začal
listovat: „To je něco hodně mladýho, viď?“
Rozbušilo se mi srdce.
Rod
Nejstarší Frantina, kterého jsem objevila v matrice, byl domkář Vojtěch
ze Zběšiček u Milevska. Děda mého dědy Václava se narodil v roce 1903
v Benešově do rodiny pošťáka Jana Frantiny, do rodiny šesti dětí
ve Vnoučkově ulici: Jaroslava, Františka, Zdeňka, Jana, Karla, Milady.
Karel se zabil na motorce. Jan – bohém, malíř ze záliby, knihař, kameník,
mluvil ve verších a sám si svázal Rychlé šípy. Vidím ho jako černou
skvrnu. Skvrna se sklání ke mně na sjezdu Frantinů, který svolal děda,
když mi bylo asi šest let. Bohém Jan podával mi ruku – měl zvláštní,
měkký stisk! Od té doby jsem ho už nikdy neviděla. Našli ho v sedmdesátých letech minulého století v přízemí vily na Hanspaulce, čtyři roky
nevycházel z bytu, čtyři roky mu chodila pošta a někdo musel za něj
platit účty… Psalo se o tom v černé kronice jako o záhadné smrti. Děda
nám podával noviny: „Nechte kolovat!“
Kolem nás kolovala mumie!
Obrať list!
Podzim
Jenom jednou jsem přistoupila k dědečkovi: „Dědečku, ty se modlíš?“
Dědeček ležel na gauči, na hrudníku stříšku z dlaní. Cosi šeptal a jeho rty
šustily: „Každý něčemu musí věřit!“ Poslouchala jsem šustění. Co se
v něm odehrávalo? Jako by někdo spěchal, jako by někdo utíkal, zástupy
nebo jednotlivec, jako by někdo něco třídil, anebo obracel listy…
Když podzim začal za okny.
Schody
„Achtung achtung vídrhole, sbal si kufr, ať jsi dole,“ volala na mne Helenka a já letěla ze schodů. Červeně lakované dřevěné schody, uprostřed
vydřené naším pobíháním, schody, po kterých denně stoupal dědeček
k ložnici, schody k obrovskému zrcadlu a žlutým skříním, které zívaly
otázkami…
Chtěla bys je vidět?
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Svítá
V Auschwitzu už museli dávno pochodovat, drápat se na náklaďáky, hltat
poslední polévku, hledat jediný diamant v miliónech zubních past, sedět
před všemi ještě živými na židli s půlkou tváře a cedulí kolem krku „vrátil jsem se“, potácet se na fenolovou injekci, psát domů „je tu fajn, nemějte o nás strach“…
A já mám volný den. Mohu hrát, plavat, vařit, lelkovat, mohu psát, hádat se
o smysl reklamy Máme vás rádi, nebo smysl reklamy Nejslavnější agent
pojištěn u nás – jediné cestovní pojištění bez limitu, nebo o reklamu Lepší
vězení než domov důchodců, o smysl úsilí zasadit všem příbuzným
do dlažby Kámen zmizelých, jet vlakem do Braníka, dívat se do výlohy
na pravý kamčatský kaviár – 5 dkg za 90 korun, nebo na knihu Brambory
na vloupačku, zatřást dědečkem kdekoliv v této knize, jen aby už mluvil,
vyhnout se ruskému filmu Člověk číslo 217, který jsem nikdy neviděla, ale
varuje mne před ním maminka, jet třeba na výlet do Drážďan, do muzea
Ericha Kästnera, kde mají v šuplíčcích rozškatulkovaný celý jeho život,
taháš za šuplíčky s fotkami a ofocenými články, protože tak je to nejlevnější, protože zloděje už nechytíme, nezachrání to ani malý Dienstag, Emile…
Osvobození – trochu se stydím.
Rajská a spol.
Prý děti v naší době měly často k večeři jen čtyři krajíce namazané máslem. Ale my jsme se sestřenicí Janou „házely“ tetinu rajskou omáčku
z okna kuchyně na zahradu. Rajská tekla po oknech… Strašný hřích,
který nikdy neodčiním, byl na světě. Ale my jsme k večeři měly i rybičky
i vajíčko, i salám a obložená vejce.
Opravdovým hříchem společných jídelen a šedé výživové politiky prý
bývaly knedlíky. Miluška z Braníka to vyvrací: „Jak to, nelži, to máš
z těch nových knih, já dětem ve škole vařila luštěniny, brambory, kolínka, sladká jídla, bramborovou a hrachovou kaši, ale ty knedlíky kluci
milovali nejvíc – chodili si přidávat!“
Chudák knedlík. Odnesl to. Jako krajíce mazané máslem. Vždycky to
někdo nebo něco musí odnést. Za nové strávníky. I za básníky. V Peci
pod Sněžkou, v závodní chatě, k snídani podávala paní vedoucí Chudanová k rohlíkům i kousky másla. Vypadaly vedle kopečků marmelád
jako plátky sněhu, po kterých přejela rolba. Marmelády svítily – meruňková, jahodová, malinová, borůvková, svítily jako světýlka metafor, která jednou možná nebudou smět do tiskárny… Ale snídaňové nože ještě
dlouho cinkaly, zatímco knedlík se převaloval v obřím hrnci.
Kdyby tušil, co ho za 50 let čeká, chtělo by se mu na talíře?
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Inženýr
„Jindro, kampak dnes jdeš, zase se učit k inženýrovi?“ volala maminka
na kamaráda z Bulharské ulice. Netušila, že o patnáct let později udělají
si z ní legraci její spoluzaměstnanci v blízkém Koohinoru: „Vyjdi z kanceláře a zavolej sem Čumrdu a Šoustala.“ Mamince to nebylo ani trochu
podezřelé, vyšla na chodbu a dva úředníky vyvolávala…
Kdo to byl – inženýr z Bulharské ulice? Vypadal divně a mluvil nasládlým zpěvavým hlasem. „Jindříšku, já tě miluju,“ šeptal za dveřmi svého
bytu dvanáctiletému klukovi do ucha. Tam za dveřmi mu tiskl ruce, uplácel ho sladkostmi a penězi. A perfektními znalostmi o elektřině. Jednou
pozval inženýr do bytu Jindříška i mou maminku. „To ti byl binec, tolik
knih, hadrů a hrnců jsem nikdy neviděla, hned jsem utekla,“ vzpomíná
maminka.
Jindra pocházel z chudé rodiny. Za návštěvy u inženýra se styděl. Vychovávala ho ale jen maminka, která nic netušila o skutečném jádru synova
vyučování, a ani by mu nevěřila. Vždycky, když ulicí spěchal uřícený
Jindra s knihami v podpaží, nabízela mé babičce: „Kdybys, Olinko, musela i ty do transportu, já se už o Evičku postarám…“
Neodeslaný dopis
Bylo mi sedm let, když jsme se s tetou Helenkou jely podívat na její příbuzné do Pihelu. Na plotně tam měli hrnec a v něm kubu s houbami.
Při obědě jsem uviděla u stolu i Luboše. Nevím, jak se to stalo, ale vzali
jsme se ještě to odpoledne ve žluté ložnici. Před velkým zrcadlem jsme se
drželi kolem pasu a políbili. Potom mi Luboš utekl na hřiště a na zmrzlinu. Teta mne utěšovala a smála se: „To víš, kluci, pořád by někde lítali
a hráli čutanou!“
Po návratu do Josefova Dolu psala jsem do Prahy: „Tatínku já se vdávám!“
Děda dopis – i když mluvil o nesmyslech a bláznivinách, o tom, že takové věci, které se nestaly a nikdy nestanou, nemůžeme tátovi psát – poslal
z pošty. Ale jenom jako.
Skupina
Nikdy jsem nebyla v žádné skupině, ani mne to netáhlo skupiny zakládat.
Skupina Psavých, Nepsavých, Přejících, Nepřejících, Děti noci, Děti
dne, Kostkovaní, Pruhovaní, Generace 1, 2, 3…? Záleželo mi jenom
na básních, jen na tom psát a psát. Šla jsem svou cestou a vedle mne
druzí. Možná to bylo někdy ke škodě, skupina má přece jenom větší sílu
a jeden si někdy myslí, že osamocený sluneční paprsek nikoho neopálí,
že musí být ve svazku…

• 47 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
Často jsme na tohle téma mluvili cestou z recitačních večerů v Rubínu
nebo v Michalské ulici – s Evou Hrubou, Jiřinou Axmanovou, která recitovala krásným, trochu přidušeným hlasem verše nejenom naše i svoje,
ale třeba i Skácelovy, s Jiřinou Zelenou, která pracovala v Památníku
národního písemnictví a podílela se na večerech mladých autorů Dílna,
s Janem Badalcem, který napsal do své básně verš „kustod neschopnost“
a dnes provází turisty literární Prahou coby bezdomovec, sbírá na ulicích
odložené knihy a prodává je v antikvariátu, s jeho sestrou básnířkou
Zuzanou Trojanovou – chtěla vidět na vlastní oči papeže a zemřela při
nehodě v autě, někdy i s Marcelou Chmarovou, s Maruškou Smrčkovou,
studentkou střední zdravotní školu v Belgické ulici, která psala básně,
s tím klukem, který měl rád divadlo a na čtení básní dojížděl až z Ústí
nad Labem…
Nikdy z těch plánů naštěstí nic nebylo a stará setmělá Praha zasypaná
sněhem nám ubíhala pod nohama. Jako pásmo. Jako kamenný almanach.
Cesta na vlak
O něco jsme se pohádali – a do krve. Stalo se v kuchyni a bylo mi pět.
„Teto, já se oblíknu a jdu na vlak, jedu do Prahy! A chci s sebou Macka,“
hlásila jsem ještě s rozpáleným čelem, a házela na sebe v setmělém rohu
obývacího pokoje oblečení. „A máš peníze?“ dobírala si mne teta i děda.
V ruce jsem žmoulala kovový desetník. Na lístek na vlak. Smáli se mi,
ale připravili pytel. Hodila jsem si ho na záda a vykročila do neznáma.
K nádraží.
Chalupy svítily do tmy, sníh křupal pod nohama, ve vzduchu poletovaly
bílé jehličky. Ušla jsem pár metrů, kocour v pytli se nehýbal… a Praha
byla tak strašně blízko!
Pak jsem se ke všemu otočila zády. Teta mne objímala, jako bych se vrátila z daleké ciziny, Macek honil papírovou kouli po linu, v kuchyni
voněl štrůdl a dědeček četl za stolem noviny. Oba se znovu rozesmáli:
„My jsme ti do pytle dali botu!“
Lehké zemětřesení
„Ty co jsi rozdala, ještě všechno máš,“ říkala teta, když jsem rozbalovala
jeden z balíků, který mi poslali z Prahy. Byl plný tatranek i kornoutů
s lentilkami – a pod nimi ležela
padesátikoruna. „Berte si,“ nabízela jsem přidušeným hlasem a s krabicí
všechny obešla. Sestřenici Janu, bratrance Mirka, Jiřinku, Leničku, dospělé… „Jen si to nech, my tě jedináčku známe!“ smáli se.
Až jednou. V krámě se zbožím smíšeným paní Honzejkové jsem uviděla
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za pultem čokoládové kaštany. „Kup mi je, teto, tetičko,“ žadonila jsem.
„Kup si je,“ zkoušela mne Helenka. „Teto, nejsem blázen, stojí tři koruny…!“ „A já mám být ten blázen?“ odpověděla teta. Zachvěla jsem se,
ale tak, že to nikdo nepostřehl. Celé to mohlo trvat pár vteřin. Podlaha
krámku jela mi pod nohama, ucítila jsem závan neznámé bolesti. Byla
jak okno, které se do mne vysypalo, jak popálené křídlo, které do mne
spadlo a chvělo se samotou…
Mlčky – a prvně bez kaštanů – s nákupem stoupaly jsme k chalupě.
Hra na ulice
Významní básníci mají svou ulici. A názvy ulic se mění, cedule se střídají
a občas vyměňují, jako se mění doby, v kterých žijeme.
Máchova ulice přežila od svého založení všechno, žádné jiné jméno
nemusela vystrkovat loktem z řady. Vrchlického také. A Šrámkova, Dykova, Nerudova, Zeyerova, Macharova, Haškova, Bieblova, Sovova,
Halasova, Bassova, Nezvalova…
K novějším básníkům jsou názvy ulic vždycky skoupé. V roce 1980 existovala ulice Závadova, Hrubínova, Sekorova, Nesvadbova. Ulice Evy
Frantinové by v tehdejším plánku patřila mezi Euklidovu a Exnárovu.
Ulice Karla Sýse – mezi ulici Karla Tomáše a Karlickou. Ulice Jiřího
Žáčka mezi ulici Jiříčkové a Jiřinkovou. Ulice Marcely Chmarové, která
milovala koně, mezi ulici Maratónskou a Marchlewského. Ulice kritika
Alexeje Mikuláška mezi ulici Aldašínskou, která pod křídlem skrývala
i alej Českých exulantů, a mezi ulici Aloisovskou. To podle křestních
jmen.
A nyní podle příjmení. Ulice lidového básníka z Lična, který píše podle
počasí, dnes o metelici a fujavici, zítra si můžete vzít deštníky, ulice
šťastného Jana Dawidka by pásla mezi Davídkovu a Děbolínskou. Ulice
Holanova (nikde jsem ji v plánku z roku 1980 nenašla!) mezi Holandskou a Holčovickou. Ulice letošního básnického objevu, ulice Josefa
Prskavce, mezi ulici Prvomájovou a Přátelství. Ulice Jaroslava Čejky
najdete mezi Jaroslavickou a Jasanovou. Ulici Dušana Spáčila mezi
Spádovou a Spálenou. Ulici Josefa Šimona, básníka, o kterém jsem se
dnes dozvěděla, že stůně, přestěhovala bych co možno nejdál od ulice
Šikmé… Ulice Karla Sýse podruhé – sousedila by jen na jedné straně se
Syrůčkovou, na druhé by už vybíhala do polí, do náručí Lhotákových
obrazů…
Všichni bychom měli štěstí – nesousedili bychom s ulicemi K děrám ani
K dolům, Nad roklí, V mokřinách, ani s Konzumní, Vězeňskou, Nemocniční, Hladovcovou, s ulicí V soudní, s Rohateckou, Tunelářů, s ulicí
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na křečku, na křivině, Zubatého, Lazarskou, Solnou a Kostlivého.
A co byste říkali tomu, začínat nebo i končit pár čísly svého díla, těmi
domečky z karet, do kterých se nastěhoval proklínaný, ale přesto krásný
a jenom náš osud, u Oddechové? U družstva Ideál? U družstva Tempo?
U Jana Čerstvého? U Maličké? U Rekreační? U Lehárovy? U družstva
klid? U družstva život? U Chráněné? U Proti proudu? A přesto – nebo
právě proto – současně u ulice svědomí – u Pokojné? U ulice Ke kompasu, který ukazuje jen na jih? na lepším? U Bezprašné? V sudech? U Pravé nebo u Levé? A už konečně namísto Svárovské dotknout se aspoň
jednou cihlou ulice Smírné a ulice V kruhu?
Na celý život
„Tu kaši Helenko, nemíchej, my si s dědou vezmeme brambory!“ Kdo
ví, co je to žlučníkový záchvat, pochopí. Helenka se svíjela u kuchyňského stolu. Bramborům říkala branibory. Žluté a osolené pláčem padaly mi
z hrnce do talíře, některé mi spadly i na lino, bubnovaly na poplach…
A v noci, v dlouhém tichu, kdy jsme sami, kdy bylo slyšet i kapky léku
jak padají na lžíci, a jak se na sněhu za okny rozednívá, jak stíny kloužou po okně, přirostlo Helence navždy k ústům: „To se mi od tebe tak
líbilo!“
Těžítko
Chtěla bych si ho potěžkat. Těžítko, které jsi obrátil dnem vzhůru, těžítko, ve kterém se sypal kolem horského hořce skutečný sníh. Nebylo
z umělé hmoty, bylo ze skla. Stálo vždy na psacím stole, tam, kde byla
i růžová mramorová psací souprava s kalamářem a perem, které mělo
věčně zaschlý hrot.
Někam se těžítko ztratilo, když se děda s Helenkou nečekaně a bez avíza
během týdne stěhovali z Josefova Dolu do pražského Braníka. Ale slyšela jsem, že se dostalo k vzdáleným a mně neznámým příbuzným až
na Slovensko, kam jsem se chtěla rozjet, dát za těžítko cokoliv. Rozjet se
do vesnice se jménem Těhla…
Kolik jiných očí se tam na těžítko dívá, kolik rukou ho převrací a je tam
ještě vůbec? Smiř se! S tím, že některé věci musí zmizet, musí se vytratit
zadními vrátky, aby nikdy neodešly. Aby se samy o mnoho let později
udaly básni a omotal se kolem nich verš jak něžná nebo i drsná oprátka.
A čas podtrhl stoličku!
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Černé sešity
Sešity v černých měkkých, trochu lesklých deskách, sešity se zelenými
nebo i červenými linkami, sešity plátěných tenkých hřbetů, útočiště zelených inkoustů, sešity ohnutých rohů, prázdné čekající sešity, ale i sešity,
do kterých psal děda perem čísla, a ta čísla podtrhával a pro něco a pro někoho sčítal, a ta drobná inkoustová čísla tekla stránkou přes tenké jezy,
jezy tenké jako vlas, jako řeka.
Chci veslovat!
Krul
Maminka dlouho nosila kabát z modrého krulu. Krul byla látka na podzimní kabáty, hřejivá látka, látka trochu hrbolatá a tvořená z malých pevných uzlíků. Otírala jsem se o kabát tváří – vždy když jsme spolu stály
na Francouzské ulici a maminka mluvila s někým mně neznámým. Doma
jsem dlaní přejížděla lesklou podšívku a ona chladila mou dlaň. Kabát
pak zmizel. Měl šťastný osud – unosil se.
A komu patří ramínko, na kterém visíme my?
Kam patřím
Když jsem měla odlétat poprvé do Izraele, Hermínka se zamyslela
a na obálku, ve které byl příspěvek na mou cestu, malovala hvězdu:
„No jsou tam naši, ale je to cizina.“ „A řekni jim tam, ať si daj řízek!“
„A to letadlo, to je něco jako loď?“
Než jsem odlétala zpět domů, slíbila jsem: Izraeli, já se vrátím, slyš, já se
tam a tam vrátím…
Stal se ze mne jeruzalémský chodec. Ale mé první krůčky začaly ve strašnické ulici za poštou, tam u kamen. Vzpomínám, jak jsem se rozběhla
poprvé po linoleu. Pohyb po lesklých kostkách byl opojný! na jeho konci mne chytala náruč. Náruč se rozpadla – možná se vejde i do krabičky
od vyškrtaných zápalek těch chvil – ale pohyb zůstal. I když občas zaskřípe. Někdy se narovnáváme pomalu, jako bychom se chtěli ohlédnout
ještě jednou po linu, po ohni v kamnech, jako když se otvírají dvoukřídlé
dveře. Co je za nimi?
Ze světa básnických samot
Někdo potřebuje ke psaní bzučení kavárenských úlů, jinému vadí i to, že
vidí včelu. Včela může být zvonek u dveří, esemeska v mobilu, ťuknutí
na rameno: „Tebe jsem tak dlouho už neviděl…“A je po básni, je vyprodáno.
„Vypadni, tak už vypadni,“ skřípeme uvnitř sebe zuby, když se s takovou
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situací setkáme nebo po zazvonění otevíráme dveře a napůl nepřítomni
mluvíme se sousedkou, která potřebuje půjčit trochu soli, a ještě to a ono,
sobecky vyháníme nejmilejší sousedku od dveří. Nápad se v nás houpe
jak těžké prádlo na tenké šňůře. Když mám nápad a přecházím ulici,
na které vidím někoho známého, utíkám. K papíru! Hází se ve mně slova
jako v bedně, jednou šperk, jednou bižuterie, lezu po stromech slov,
vybírám nejlepší plody, česká jablka, sama jsem dovozem i vývozem,
tykám si se štěstím, ale i se zoufalstvím, nakonec závidím obyčejnému
hovoru, hovoru, z kterého nikdo nechce nic udělat, závidím slovům poskládaným účelově, jen abychom si řekli v krámě o kilo cukru nebo soli,
ale hovor dává možnost všem, protože v sobě skrývá báseň, trsy slov, jen
sáhni do větví, ty a ty a ty, říkám si kolikrát a představuji si jak píše celý
dům, jak celá ulice v létě v zimě zalehne všechny sady a města, a země
je tvořena jen žebříky, jak u mne zvoní zástupy a chtějí poradu kam
s tím…
Želva
Syn maminčiny sestřenice Kláry z Turni nad Bodvou, Karči, těžce onemocněl. Přijely jsme s maminkou za ním, abychom ho ještě viděly. Jeho
strýc Pavel ve dveřích zašeptal: „S tím jsme nepočítali, s tímhle ne…“
Karči rok věřil léčiteli z Bratislavy, ale pak musel stejně nosit krunýř,
který mu držel páteř. Pomaličku se rozpadala. „Ťukni si, želva, ale dnes
do Hačavy dojde,“ žertoval přede mnou. Sbírali jsme na výletě do Hačavy velké žampiony, rozdělali oheň a opékali klobásy. Po roce nám Klára
ukazovala na displeji mobilu Karčiho tvář – vyfotila v nemocnici jeho
poslední pohled.
Obrať list!
Sporáček
Koupil mi ho děda v prodejně hraček. Malý sporáček krémové barvy,
s hořáky a nádobím, s troubou na pečení, která šla otevírat jenom ztuha.
Stál na kovových nožkách a já začala vařit. Nezamýšlela jsem se nad tím,
jaká já jsem kuchařka, a jestli bude to a to jídlo na pořadu dne jako první
chod nebo poslední.
Poslední dědovo jídlo byl bramborový guláš. Poslední jídlo pratety Hermínky sklenice znojemských okurek. Tatínek snědl dva řízky a pak se
ještě jednou napil piva. Co měla teta Helenka, obě babičky, můj druhý
děda Ondřej, nevím… Možná Nejsmutnější nic, které míchala vařečka
beznaděje, anebo minutku připravenou na lávovém grilu Loučení.
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„Neboj se, sejdeme se tam všichni spolu a u jednoho stolu – určitě se to
poštěstí!“ utěšuje mne maminka. A guláš, okurky, řízky a pivo hrají
ve mně jak na pódiu jídelny hotelu (z kterého vystěhovali už skoro všechny pokoje) labutí píseň.
Plyn
„Pojď, Evo, půjdeme do hasičárny pro novou bombu,“ řekl děda. Kdyby
to dnes někdo někomu psal jako esemesku do mobilu, zavřeli by celé metro a policie by prohledávala stanice.
Za mého dětství znali jsme jenom bomby plynové, určené k vaření a ohřevu vody, i když nás z rádia děsilo slovo napalm, z novin fotka vietnamské
popálené holčičky, která oběhla svět. Vzali jsme s dědou vozík a jeli
do hasičárny. Bomby stály vedle sebe, dlouhé a štíhlé, stály jako modrý
zástup, jako by čekaly na povel. Plyn jemně voněl. Nic jsem nevěděla
o Adéle, Regině, Josefovi, pradědečkovi Michalovi, o Krausových z Radějovic, Hermínka ještě nekroutila hlavou „Evo, ale oni šli do plynu…?“,
ještě nevypadl přede mnou z knihovny slovník Unikum, ve kterém kde se
můj prst zarazil o kulaté fialové razítko…
Bombu jsme naložili. Doma ji děda připojil na gumové hadičky. Jemně to
zasyčelo. Jako když zmije někde uvnitř kmitá rozeklaným jazykem.
Často jsem až na konec dlouhé předsíně a do tmavého kouta chodila
k bombě – a někdy ji i objímala. Jako když někdo někoho bere kolem
ramen.
Obrať list!
Rozjeďte to neomezeně
Reklama Vodafonu nabádá k větší a větší rychlosti. Někdy už nemůžeme
být rychlejší. „Dřív než za pět minut tam nebudu, copak mám křídla?“
křičí někdo za mým ramenem do mobilu. „Nechte ho řvát, on neví, že
za pět minut může bejt mrtvej,“ komentuje hlasový výkon na tramvajové
zastávce nějaká paní. Čeká na tramvaj a holí ťuká do stejného místa
v dlažební kostce. Holí objíždí kamenný plácek o rozměru deseti centimetrů.
Někdy závidím lidem, kteří mají malý akční rádius, kteří se nehnou pár
metrů od domova, kteří se vrátili s kufrem z nádraží, ještě než odjeli.
Ke svému stolu, knize, psaní, drahému člověku. Vědí, co je cizina. A ostrov
Samota mezi lidmi.
Strýc Honza se vodí s tetou. Stále se vodí za ruce – a už přes šedesát let.
Nevadí, že procházka trvá jako obejití jednoho bloku domů, oni to takhle
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neměří. Potkávají v parku běžce s hadičkou v puse a s lahví nějakého
zdravého nápoje za pasem – to aby se běžec mohl napít i při výkonu, aby
nemusel ani chvilku postát. Zatímco na ty pomalejší, na ty, kteří nejsou
ničím omezeni, protože přestali tak strašně chtít, padá jak do cílové
pásky udýchaná báseň…
Ráno
Jen občas na mne dýchne báseň – jsem zrcadlo, v kterém se vzhlížíš ty
a ty i ty.
Pera
Pera z černého bakelitu, pera s bakelitovou šroubovací baculatou násadkou a váčkem na plnění inkoustu, s lesklými hroty, chodila všude s námi.
Do truhlárny, do sklárny, na poštu… Nosils je dědečku v náprsní kapse
saka jako kasař nádobíčko. Procházky byly nekonečné a domů nás zaháněly jen deště… V náprsní kapse na věšáku seděla pak pera jako zmoklé
vrány. Než ve tvých dlaních rozevřely křídla.
Až umřem
„Až umřem stanem se květinami, ve dne budem lidem pro radost a v noci
budem sami“ – verše Konstantina Biebla jsem si často a nahlas recitovala od šestnácti let. Konstantin Biebl skončil svůj život tragicky, skokem
z okna. Vešel by se život básníka do tří nebo do čtyř litrů? Dá se život
změřit na litry?
Brouzdám internetem a narážím na katalog uren. Jakou chceš? Tatínek
říkal: „mrtvý – prd ví“… Takže jakou urnu ti vyberou příbuzní? Křišťálovou ze zaručeně českého skla, skleněnou, dřevěnou, keramickou, ocelovou, měděnou, mosaznou, žulovou, mini, karbonovou? Uměleckou?
Piano, Slzu, Čáru života, Polibek, Držím tě, Chudý ale bohatý? Mohou ji
mít – i s podpisem autora! Keramická je jako ze sametu se zlatým lemem, dřevěná z jasanu, dubu, javoru nebo hrušně. Mini si mohou doma
postavit na psací stůl nebo do knihovny. A mohou ji s sebou nosit kamkoliv. A ekologickou? Pro pohřeb do země se urna v hlíně rozpadne –
a vyraší z ní květina. Pro pohřeb do moře je schránka na pár litrů člověka
ze soli – během chvilky se rozpustí.
Boží nástěnka
„Urychlená zpověď – o svátcích 2014 pohotovost!“ Nápisu na nástěnce kostela jsem nemohla uvěřit. „Zabil jsem“ – rychle se to vychrlí, ale jaké bude
rozhřešení, když není čas a starému roku už týden dáváme umělé dýchání?
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Jákob poslal ke svému bratrovi Ezauovi posly. Měli urovnat tahanice
a hádky mezi Jákobem a Izákem, tahanice o prvenství. To poselství čítalo samé anděly. Opravdové. Prý neznají závist, nenávist, hodiny, dny,
roky, hru na hudební nástroje, ani soutěžení. Letěli tedy bez letadla nebo
šli bez cest a obutí – za zády světlo z Chrámového svícnu?
Kšeft z obrazovky
Rakev Silver. Black. Obřadní. Dubová. Montana.
A nad nimi se houpe lehká jak vánek dětská bílá – 80 cm, 120 cm, 160 cm…
Obrať list!
To je on, Lanžeron!
Zkusím to odhadnout: z tisícovky houslistů je osm stovek dobrých, takových, kteří si mohou sednout do orchestru. K pultu prvních nebo druhých
houslí. A někdy i k pultu viol, k nástroji, který je tak trochu ve světě
smyčcařů otloukánkem a někteří ho nazývají „jen oteklými houslemi“.
Bylo mi -náct, když jsem stála na balkóně jednoho velkého koncertního
sálu a pode mnou proudili posluchači – do šaten. Najednou kdosi
za mými zády prohodil: „Za padesát let tu nebudou, nikdo z nich …“
Na levé ruce jsem měla mozoly od houslových cvičení, na pravém ukazováku mozol od držení smyčce, na levé straně krku otlak od podbradku –
poznávací znamení houslistů i violistů.
Ten večer hrál David Oistrach. Rodák z Oděsy. Musel znát dobře Lanžeron, pláž, o které psal Isaak Babel v jedné povídce. Babel si chodil
na prkna Lanžeronu lehnout, ložírovat … Díval se na moře, zkoumal
suky prken, povídal si s místními kluky, snil o dálkách – pod hlavou
odřené a sluncem vyšisované houslové pouzdro. Jednou to ale muselo
prasknout! Jednou se učitel houslí vypravil za jeho tatínkem. Byla to
mela. Babel utekl – musel se někde zabarikádovat.
Vzpomněla jsem si na povídku, když mi Hanka, kolegyně z amatérského
komorního orchestru vyprávěla: „Můj bratr, houslista Bohuslav Matoušek, vyhrával jednu Kociánovu soutěž za druhou, skoro necvičil, snad
hodinu, dvě denně, ani na AMU, no já to nechápu, a ta paměť, všechno
mu šlo – i matematika, on klidně mohl být elektroinženýrem a určitě by
něco vynalezl, nebo spravovat budíky, spravil mi jeden, takový, který se
v žádných rukou nemohl rozejít, vypravoval mi ale, že se mu svěřil Václav Hudeček: to mně táta zavíral na osm hodin do místnosti a dokud jsem
těch osm hodin neodcvičil nemohl jsem ven…“
Umění dlouhé, život krátký. Bohuslav Matoušek mohl každý den chodit
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na Lanžeron, Václav Hudeček také. Oba si – v každé denní i noční době
– mohli už jako děti stoupnout před orchestr, „vypálili“ na nás Beethovena nebo Brahmse – a pohledy hráčů po nich s tichým úžasem klouzaly.
Co ale s tím tatínkem?
Silonová mikina
Běžím z kopce v silonové mikině petrolejové barvy. Něco mne škráblo
na hrudníku, něco se tam lehce zhouplo – a hned dvakrát. Škráblo to
sladce, ale do očí mi to vehnalo slzy. Netekly. Stihla jsem slzy zadržet
a jak skleněné korálky vysypat před Helenku.
Smála se: „Už ti rostou, už ti rostou!“
Na pile
Srstnatá prkna. Pokládáme na ně tvář i tělo. Stojíme po kotníky v pilinách. Tam, poblíž lyžařského můstku pro žáky, z kterého už nikdo neskočí
na širokých lyžích. Kde dopad nemlaskne do sněhu. Tam poblíž nádraží,
kde ještě staví malé vlaky. Stojíme tam, kde kulatá pila hrála naposledy
Bolero – stále tu stejnou vysokou melodii fléten, které zrezly.
A dřevo do nás vstupovalo a hranatými lokty si klestilo cestu, poráželo
v nás všechno zbytečné – dřív, nežli se z něj staly dveře, židle, skříně,
stoly, věšáky, stoličky do předsíně…
Přátelství s papírem
Jak je to dlouho co básně uzavřely přátelství s papírem? A s internetem?
I když mé některé básně kolují po internetu, dávám přednost papíru.
Můj první papír – průhledný bílý pauzák, natažený jak obrovské škrobené prostěradlo na tatínkově rýsovacím prkně. Papír plný malinkých čísel,
kružnic, čar tenkých jak vlas, neznámých křížků… Běda, když jsem
na pauzák něco přikreslila pastelkou!
Pak přišly dopisní papíry. „Kdo nám to píše?“ – otázka, kterou neuslyším, otázka nad leteckou obálkou nebo nad ozdobným rohem dopisního
papíru. A za týden šustil bytem i balicí papír…
Po soupravách dopisních papírů, z kterých jsem ještě číst neuměla, přišly
skicáky – sešity na kreslení. Nádherný zažloutlý papír, z kterého někdy
bylo cítit dřevo – pod rukou se jeho plocha malinko ježila. Po skicácích
přišly čtvrtky. Malovalo se na ně vodovými barvami i temperou. Vodové
barvy jsem měla raději. Nejraději ty úplně nové a pak ty na odchodu –
v kalíšku z umělé hmoty zbýval jen prstýnek modré nebo žluté barvy.
Tak akorát na peří papouška.
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Po čtvrtkách přišly sešity. První básně jsem psala perem do tlustých
linkovaných černých sešitů – sešity byly tři, a já je nesla na podzim roku
1975 do redakce Tvorby. Jejich obsah ještě nikdo nespatřil a já měla
trému, když jsem na konci chodby ve čtvrtém patře uviděla světlo a otevřené dveře.
Kozačky
Chodila jsem si je tajně zkoušet do předsíně. Helenčiny nové kozačky
číslo 43. A Helenka se smála: „To víš, tohle jsou velké šůty, já můžu
šacovat letadla!“
Topila jsem se v kozačkách, a ráda skákala před chalupou do tetiných
stop. Když nezasněžilo, když je neroztopilo sluníčko, zůstávaly stopy
na bílé cestě od čtyř hodin ráno až do tří dopoledne.
Obrať list!
Angína
„Pálíš! Zavolám mamince,“ přiložila mi ruku na čelo paní družinářka
Skálová, ta, která chodila věčně ve stejně pruhovaném svetru, jaký nosili na televizní obrazovce rozhodčí hokejových zápasů. Seděla jsem
v družině ve žlutém svetru, když se objevila ve dveřích maminka. V její
tváři jsem četla úlek, jen slabý náznak úleku, jako by mne maminka
viděla poprvé v neznámé situaci, kterou už přece tolikrát prožila: „Evi…?
Pojď, půjdeme domů, kde máš tašku?“ – vzala mne za ruku. Projížděla mnou
jako na bruslích lehká zima, když jsme míjely rozsvícená okna bytů ve Slovenské ulici.
A mnohem později jsem psala: „angína – zatopila mi řeřavými prsty
v krku do bíla…“
První žid
Můj první žid seděl v jakémsi bytě, v jakémsi temném rohu, v jakémsi
domě bez výtahu, možná na Vinohradech nebo jinde, kam mne zavedla
na přednášku o duchovnu a hudbě malá spolužačka… Ze vzdálenosti tří
metrů jsem si prohlížela člověka. A byl to zvláštní, dosud nepoznaný pocit. Seděl stranou společnosti jako by zhroucený na židli a vyzařovalo
z něho …no ani nevím co, snad obavy a samota. Vypadalo to, že o něčem
přemýšlí, nebo spíš – že všechno vzdává… Mohl být jen o pět, deset let
starší než my. Měl černé husté vlasy zastřižené krátce. Byl v pečlivě
střiženém obleku, ale možná měl na sobě ještě světlý baloňák. Jen jednou
ke mně zvedl těžká víčka, aby je zase sklopil…
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Kdo tohle bude číst
Kdo tohle bude číst a kdo tu knihu zaplatí? Otázka… Copak jsou básníci
hokynáři? Nebo bankéři? Jedinou odměnou je radost, radost z psaní.
Nemám talent na prodej svých knih. Někdy se stydím je i rozdat a –
v knihovně, aby knihovnice neviděla – spouštím do bedny nadepsané
Čtenáři sobě – výtisk Sešívaného cherubína. Sbírku si třeba někdo přečte
a z Prahy se dostane na periferii. Tam, kde mezi kolejemi prorůstá zelená
tráva.
Tuhle mi volala Eva Hrubá: „Musíš si zvyknout, dneska se básně čtou
po hospodách, ze začátku to vypadá hrozně, hospoda hučí a sklenice cinkají, ale pak se atmosféra otočí a lidi to hltají… a knihy, ty se dneska
holčičko jen rozdávají, nikoliv prodávají…“
Vydal by dnes něco Nezval, Holan, Halas, Biebl? A četl by je někdo?
Franz
Je na tričku, na hrníčku, točí se kolem něj stará Praha, vydávají se o něm
studie – inu Franz Kafka. Někdo. Pro mnohé turisty skutečně jen někdo
– kdo zná dobře dílo Franze Kafky? Studenti, ti jeho knihy vyjmenují
od Zámku až po…, ale kdo tomu všemu, co je v knihách, rozumí? Kdo
má na ty všechny moudré knihy „heslo“? Snad vědci.
Když mi bylo sedmnáct a oblékala jsem na sebe „retro zimníky“ z první
republiky a bílé, trochu zažloutlé košile se stojáčky, nosila jsem domů
plátěné kufry plné pavučin a jiného harampádí, v kterém jsem hledala
duši; když mi bylo sedmnáct, měla jsem „období půd“, jako měli kdysi
malíři období modré či žluté, a objevila jsem tabák Amfora, který omamoval tak, že se básně sypaly z rukávu a pak už se k nim nevracelo, a dostal se mi do ruky Zámek. Číst Zámek bylo moderní. Ale když třída měla
o díle diskutovat, nastalo ticho. A mně se chtělo spisovatelem zatřást,
vstávej Franz, no tak vstávej a napiš to znova…
Náhle mi připadal spící, bez života, barev, bez chutí, a jen na dietě – jako
by se nenarodil.
Tenký led
Babička volá z břehu mirošovického rybníka: „Véno, nechoďte tam!“
Ale tatínek šlápl na zamrzlou plochu – najednou byl po kolena ve vodě
a v mokrých nohavicích jel vlakem domů. Smály jsme se celou cestu:
nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe…
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To samý, to samý
Byla jsem v peřinách a slyšela přes otevřené dveře: „Helenko, to samý,
to samý“, „Evo, to samý, to samý, do obchodu ho nedostanu, nosí stále
tu jednu košili, mlčí a mlčí, kouří a kouří, kolik denně, Lípy nebo Startky,
to samý, to samý, no už jeho máma mi říkala: jednou se Vašek zavřel tři
dny v pokoji a nevycházel, co tam dělal, nikdo neví, to samý…“
Helenka s mámou bavily se o tátovi a o dědovi. Snad proto, že se oba
celou válku a ještě i po ní dlouho neviděli, setkávali se každý večer
na mostě Šepot za kuchyňskými dveřmi…
Kámen ve vlaku
Jeli jsme z chaty a najednou se mi sype sklo do vlasů i do klína. Někdo
hodil kámen do vlaku! Tatínek vytáhl široký kožený řemen pod oknem,
kterým se okno vlaku otvíralo, a zacvaknul ho na dírku – vyklonil se
z okna, ale ve tmě nikoho nezahlédl. Všichni se polekali a nejvíc babička.
Ach, kámen, který proletí okenicí vlaku, to bylo ještě něco mimořádného!
Napínání záclon
U nás v ulici byl vystavený rám a na něm krajková záclona. Napínala se,
vytahovala se: Jsem z krajek! Dívala jsem se na záclonu, na její krajku
i na prázdná místa. Byla mým prvním obrazem.
Kus ledu
Před hospodou U sadu ležel kus ledu. Prý ho vyrobili na Štvanici a půjde
do sklepa chladit dřevěné pivní sudy. Z kusu ledu se kouřilo, někdy byl
rozseknutý vejpůl.
Perleťové knoflíky
Všelijak zprohýbané na pruhovaném svetru, který mi pletla maminka –
stojím ve třídě před fotografem s knížkou, na které je vidět sýkorka
v budce.
Hlídání dětí
„Copak se děti hlídaly jako dnes? Vyrostl jsem v Malešicích, tam nic, nic
nebylo, jen pole, byl to venkov, my pořád lítali venku, na hlavách helmy
po Němcích, z války, a ani nám to nepřišlo, že nedávno válka skončila,
a k obědu se volalo z oken…,“ svěřil se mi v bazénu pan Markýz.
„Evo, Jano!, kde jste, večeře!“ volala teta Helenka přes zahradu. Měla
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strach. Ale my byli naproti, u Marků, kde jsme se dívaly na miminko.
Ale maminka jednou v Radějovicích vlítla pod kosu a na žebřiňáku ji
vezli k doktorovi.
Kopřivy
„Já ti dám vysokou školu,“ křičel tatínek jedno léto na rybízové zahradě.
V ruce měl velkou kopřivu a utíkal za mnou. Oběhli jsme několikrát
kolečko, rybízové keře se mi míhaly před očima. Viděla jsem před sebou
velkou budovu, budovu, z níž vycházejí všichni moudří – a netušila,
že se vysoká škola týká i koňů. Skákala jsem po zahradě a kopřiva mne
hnala.
Kredenc
Helenka vyprávěla: „Děda to ráno třásl kredencí, třásl kredencí tak dlouho, než se rozbily všechny skleničky a hrníčky, a potom bylo ticho, proč
třese kredencí jsem se ho nikdy neptala…“
Chtěl děda z hrníčku své duše vyklepat na zem zaschlý lógr nějaké vzpomínky? Nebo v něm snad zápasila báseň, celá básnická sbírka, kterou
nemohl a neuměl napsat?
Každý den vidím kredenc krémové barvy se zaskleným rohem, s rohem
z prolamovaných sklíček, denně se přede mnou kredenc otevírá!
Dejte si rizoto!
Před lety jsme se vypravili s básníkem do chaty Dopravního podniku
Lučanka v Jizerských horách. Sedíme ve vyhlášené restauraci U Toníčka.
A blíží se k nám naše známá, paní Cejnarová. „Dobrý den, já sem jdu
z Pasek, dělala jsem vnoučatům Hitlera, střílely po mně, já se kácela
na zem. Jsem z toho rozlámaná – a co si dáte dobrého?“ Nevěděli jsme
a všelijak převraceli jídelní lístek. „Víte co, já vám poradím, dejte si
rizoto!“
Paní Cejnarovou – která už nežije – nosím v sobě s tím vynikajícím rizotem, které nám nabídli U Toníčka. Kolik lidí v nás žije díky jedné větě?
Vila
Přišla jsem na svět, když ještě kočárky jezdily nízko nad zemí a každé
ze čtyř koleček mělo nad sebou malý stříbrný blatník. A každý takový
kočárek měl okénko ze slídy, která praskala. Po slídě krásně stékaly praménky i prameny deště. Krásně se pod slídou spalo na projížďkách Josefovým Dolem, tam nahoře u velké vily, kde děda s Helenkou jeden čas
bydleli.
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Stěhovali se čtyřikrát – Helenka si nemohla v Josefově Dole vybrat nějaký menší kopec, do kterého by se tak nenadřela s nákupy, kopec, který by
nemusela v pět ráno za tmy sbíhat vysokým sněhem, když utíkala na nádraží a odtud odjížděla do továrny pianových mechanik. Na první
nádhernou vilu, kterou jsem já už nikdy zevnitř nepoznala, maminka
vzpomíná. Stála nad horským údolím, plná skla a secesního nábytku,
tajemných zákoutí. Vila po Němcích. Tady seděla maminka s tatínkem
nedlouho po svatbě. Tady seděli, když sem přijeli poprvé a trochu na zapřenou. Představuji si tatínka v bílé košili, maminku v šatech… a lampu,
která jim svítí do tváří matným světlem. Tady děda ukazovákem, na kterém se míhala jizva, poklepával o hranu stolu. Tady se po všech věcech
i po Helence děda otáčel – jedno oko provždy zakalené.
Naše věci
„Dál se mnou nechoď, já mám v kavárně schůzku a probírat budeme jen
naše věci,“ řekl mi jednou děda na procházce Jabloncem. Potom mi mizel cestou do kopce, až tam, kde byla kavárna. Jmenovala se Svět nebo
jinak? Nevím. S kým se tam sešel? S bývalými kamarády? Co mohli probírat? Místní poměry? do kavárny jsem nesměla.
Jednou mi maminka vyprávěla, že Helenčin syn Jirka nesměl ke stolu.
Maminka s tatínkem seděli u stolu, když zahlédli v kuchyni stín. Sahal
po talíři, který si někam stranou odnášel. „Kdo je to?“ ptala se maminka.
„To je můj syn Jirka, vychovala ho babička v Pihelu…,“ vysvětlovala
situaci Helenka.
Kdo je jeho tatínek se Jirka nikdy nedozvěděl. A my jsme léta věřili pověsti, že děda „nechtěl vzít Jirku z Pihelu do Josefova Dolu“! Helenka
nás milovala, milovala dědu. „Dědečku, co chceš k večeři,“ obíhalo celý
její život. Byl to děda, který Jirku pozval ke stolu a zařídil, aby se i vyučil. Někdy jdou věci úplně obráceně.
Obrať list!
Sudička
Až včera jsem se od maminky dozvěděla: mám sudičku! ve filmu Byl
jednou jeden král maminka spatřila jednu ze tří princezen, tu, která si pořád zpívala. Princeznu ve filmu z roku 1954 hraje Stella Májová. Za druhé
světové války byla Stella Májová nasazená – balila léky v továrně. To se
ještě jmenovala Weingärtnerová. Jméno Májová jí vybrali kolegové podle
měsíce, v kterém začínala točit filmy. Hrála ve filmu Anděl na horách, ale
i ve Stříbrném větru, její bratr byl pěvcem v olomoucké opeře.
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Nějak se přihodilo, že Stella Májová hledala začátkem září 1956 kolegyni z „divadla na Fidlovačce v Nuslích“ v porodnici u Apolináře. Hledala
ve všech pokojích a sklonila se krátce i nade mnou: „To je ale hezké
miminko!“
Půjdem spolu do Betléma
Nevím proč – nejde mi psát o Izraeli. Ani básně, ani povídky, ani vzpomínky…
Jednou jsem cestou z Jeruzaléma do Betléma hodila na zem pár drobných
šekelů prosícímu chlapci. Bylo to na přechodu, na hranici, za kterou děti
nesmí. Chlapec natahoval ruku k podlaze a zároveň ho okřikoval hlas
z amplionu. Šekely se leskly na betonu, na cizím území, chlapec plakal,
a potom ke mně zvedl oči, aby do těch mých řekl vyčítavě: „Palestina…“
Modré číslo
Ležím si na pláži v Tel Avivu. Přistoupí ke mně stařena. Vyhrnuje si rukáv: „Vidíš, tohle jsem já, to číslo z tábora jsem já, celý můj život je
v tom modrym čísle, to nesmyješ, a víš, jak nám tu říkaj mladý? Mejdla!“
Stopy
„Že když má někdo větší nohu, tak je chytřejší, než ten, který má nohu
menší?“ ptala jsem se tatínka. Šli jsme do vršovické prodejny obuvi, kde
sis mohl vyzkoušet v umělohmotných stopách, jestli ti noha vyrostla
nebo ne. V prodejně byly stopy od nejmenších po ty největší a já jsem
ráda do stop, které nemířily nikam, které nikdy nebudou brouzdat
po pláži, ani po světových velkoměstech, já jsem tak ráda do stop, které
neměly žádný cíl než dobře poradit, pokládala chodidla. Prodavačky
zatím nosily na pult krabice, v kterých šustil hedvábný papír, krabice,
z kterých stoupala zvláštní vůně kůže i koženky.
Přijít domů s krabicí nových kozaček „kordovanek“ nebo jarních střevíčků s lakovanou špičkou, to byla událost. „Zkus si je ještě jednou…,“
naléhali doma všichni. A já se s oním zvláštním pocitem procházela
po koberci…
Echo
„Ta nová televize strašně chrčí a chrčí proto, že není ve dřevě, že je celá
z umělé hmoty a asi byla také laciná…,“ komentuje maminka zvuk nové
televize.
Echo bylo celé ve dřevě a mělo zvuk. Ale bylo to „jenom“ rádio v našem
obýváku se žlutým nábytkem.
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K Echu jsem byla přikovaná, když vysílali rozhlasové hry, hry, v kterých
to bouřilo mořskou bouří, nebo ve hře pršelo – a to tak, že jste museli
vykouknout z okna, jestli opravdu neprší –, jedině díky Echu mohla jsem
slyšet hlas tatínka své spolužačky ze základní školy Alenky Rozhoňové,
hlas herce Miloše Rozhoně, jedině díky Echu mohla jsem točit knoflíky
a mačkat „zuby“ rádia, které vypadaly jako malá klávesnice maličkého
harmonia.
Když se v pokoji zhaslo, Echo svítilo, a jak z něj vycházela slova nebo
hudba, nadechovalo se a vydechovalo…
Manon z louky
Jedno z mých prvních setkání s poezií se odehrálo v louce. Boženka
Chudanová, učitelka, ale tehdy paní vedoucí závodní chaty v Peci
pod Sněžkou, Boženka, která prý znala spisovatele Jana Otčenáška, Boženka, kterou před tím zklamal důlní inženýr a před svatbou jí napsal
„musím se ženit“, Boženka, která inženýra čekala rok v okně, a pak ještě
dlouho v léčebně, Boženka, která si pak vzala pana vedoucího Chudana,
který nám jezdil každé ráno s traktorem pro rohlíky k snídani, pana
Chudana, který bojoval ve válce a byl prý samý šrám a jizva, Boženka,
která s ním měla syna Evžena, budoucího chemika i lyžaře, kterého jsem
vídávala skloněného nad úkoly v kuchyni u stolu když mu bylo deset let,
Boženka Chudanová nás k sobě jednou zavolala…
Vytvořily jsme kolem ní v louce kruh, modrý kruh, protože jsme měli
na sobě většinou teplákové soupravy. A pak to začalo. „Manon, Manon,
Manon hříšnice…“ Zavalila mne slova. Kdo neuslyšel v pěti letech, nepochopí. Zavalily mne rýmy a cosi neznámého, krásného. Ostatní děti se
brzy rozprchly, ale já mohla na Božence nechat oči. Všechen ten zázrak
říkala zpaměti a doprovázela jemnými gesty. Unášelo mne to jako řeka,
řeka narážela na kameny a kameny odpovídaly, a slova vzlétala a padala,
a byl v tom zvláštní strašný smutek, takový, který žádný básník nedovede
vysvětlit. Za každým slovem bylo slyšet gong smutku a já jsem cítila –
ten samý gong nosím v sobě.
Když Boženka skončila, šly jsme mlčky loukou do chaty s prosklenou
verandou, do jiného světa. Mnohem později jsem si k tomu odpoledni
z říše zázraků přiřadila: Vítězslav Nezval.
Řeči
„To je člověk, to je člověk, umí řeči…,“ slýchala jsem často. Helenka se
v pozdních večerních hodinách, skoro až v noci, učila před televizní
obrazovkou anglicky i francouzsky. Špulila na obrazovku rty: „the, thséé,
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d, d, d…“ Její angličtině jsme se s dědou smáli. A francouzština? „Levlezedotramvajémamadlélopesijé,“ vyhrkla na mne jednou a já věřila, že je
to něco francouzsky. „Co to znamená, teto?“ naléhala jsem, ale teta mne
uzemnila: „Halte dý kuše, achtung achtung vídrhole, sbal si kufr, ať jsi
dole!“ Letěla jsem ze schodů půdy až do kuchyně. „A teď řekni Popocatépetl!“ přitlačila mne ke zdi Helenka. A můj jazyk v kuchyni klopýtal
jak voda říčky Jedlové po balvanech.
Skleněné tyče
Na dvorku před hutí je balí do dřevité vlny Jirkova žena, které jsme neřekli jinak než Růža. Skleněné tyče určené nejen do zahrad, tyče mléčně
bílé, fialové, bleděmodré, karmínové, světlehnědé, černé – chodila jsem
denně kolem vás. Viděla jsem, jak přicházíte v huti na svět, rozpálené
do ruda, jak vás Jirka „táhne“ a pomaličku chladnete. Později jste se mi
hodily do rýmu v jedné básni, psala jsem v ní „tyče – plyše“ a také o tyčích zlomených, které připomínaly plyš. Zlomené tyče, jejich konce,
přikládali jsme si opatrně k oku – zvědaví, jestli něco přes sklo uvidíme.
Uviděli jsme barevná kolečka, menší a potom větší, kola, z kterých možná budou knoflíky nebo korále na krk. Stáli jsme před hutí na cestě plné
kamínků i písků, zlomky tyčí u oka – možná, že uvidíme v temně modrém středu tyče novou planetu.
A potom někdo křikl: „Co děláš, zahoď to!“
Ukaž cejchu!
Chodila jsem po chalupách a ukazovala cejchu. Po každém obědě. Lidé
mi poklepávali na bříško a smáli se: „Tak vyřiď tetě, že dobře vaří!“
Všechno jsem vyřídila a doma se smáli. Každé prázdniny mi teta přešívala knoflíky, chlubila se, že i mého bratrance Mirka naučila jíst, že u něj
začala dobrou slepičí polévkou. Potom už kuchyní neznělo žádné za maminku, za tatínka… Kdo bude králem? Touhle otázkou začínalo každé
větší jídlo. Často jsem byla králem já.
Dnes už nemohu chodit po chalupách, nevyjdou z nich manželé Černohorští, ani pan doktor Ledecký, ani dědeček. Kdybych chodila s básněmi, možná by mi přibouchli dveře před nosem, možná by mne pozvali
na zahradu, možná by se také smáli, kdybych dokázala zveršovat nějakou reklamu, třeba na borůvkové koláče v pytlíku, možná by prstem
poklepali na mírně vyklenuté bříško básně.
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Záhady
Hermínka se mi jednou svěřila: „Můj táta Michal Fuchs si někdy nechal
říkat Eduarde…“ Sestra Hermínky, moje babička Olga, byla nemanželským dítětem Reginy Fuchsové z Jankova a já jsem vypátrala: její táta
byl pošťák z Jankova, pošťák, který měl syny operní pěvce. Byl možná
„z příbuzenstva“ a jmenoval se také Fuchs. Prababičku si poštmistr vzít
nemohl a tak si ji vzal jeho bratranec Michal. Proč si ale nechal říkat
Eduarde a ještě jenom někdy, nikdo neví a nevysvětlí. Ani jeho nejmladší dcera Hermínka, mazánek rodu, Hermínka, která chodila tajně lízat
v Radějovicích smetanu a při zábavách, na kterých hrál kapelník Hotový,
roznášela i s mou babičkou v sále pivo, které točila „pod míru“. Kapelník
Hotový na mého pradědu složil báseň. „Když se srazí dva krajáče mlíka,
to není žádnej špás, sejra to spraví zas… v borovinách auto hučí a do žida
strčí, to není žádnej špás, raděj zlomit vaz…“ Kam báseň nebo píseň
zmizela? na jednu záhadu se někdy vrší další!
Ta láska
Do mých dvanácti let to bylo slovo. A přišlo léto 1968. Autobus DAF nás
zavezl z pražského Smíchova do italského Prata. Jeli jsme „na zahraniční
pionýrák“ – existovala dohoda šikovného člověka z maminčiny práce
s místními jeptiškami, u kterých jsme tři týdny bydleli, s místní průvodkyní, která nás provázela Pisou, Florencií, Římem, Sienou, Benátkami,
vesničkou Vinci, kde mi dali v muzeu Leonarda pamětní minci. Existovala také dohoda se starostou města Prato, který nás první večer vřele
přijal na historické radnici a nalil klukům trochu červeného vína. Visela
jsem průvodkyni na rtech a zapisovala si…
Všechny památky ale bledly proti tomu, co jsem viděla v Itálii poslední
den, v den odjezdu. Už jsme seděli v autobuse, seděli a čekali. Byla to
minuta ticha – za všechny krásné zážitky. Podívala jsem se z malého
okénka. Tam, venku u plotu našeho penzionu, stála Miluška a naproti ní
Alberto. Zahlédla jsem jeho modrou motorku opřenou o plot. A potom
jsem to uviděla – ti dva, ti o dva roky starší nežli já se přes plot líbali.
Nemohli se od sebe odtrhnout. To už se na ten obraz díval celý autobus
a celý autobus se rozplakal. „To už se nikdy neuvidí?“ plakali jsme.
„Proč?“ ptali jsme se sami sebe. Vtom řidič nastartoval motor, otevřely
se dveře a Miluška nastoupila.
Jak procházela uličkou, jak se tak dívala přes nás někam do dálky, jak
byla provždycky už jiná, něco strašného mne uhodilo – začala jsem se
bát. Amore!
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Maličkost z Radějovic
„Víš co? Pojedeme zítra do Vídně za Almou a za Mahlerem, nebo
za Werfelem…“ navrhoval prý někdy praděda Fuchs prababičce. Vyučil
se číšníkem ve vídeňské kavárně. Možná poblíž Opery. Možná se bavil
se skladatelem i s Almou… Zapamatovala si to tak moje babička a potom mi o tom vyprávěla maminka.
Možná to není pravda, možná spletla dohromady nějaká docela jiná jména, nebo šlo o stejná jména, za nimiž byli jiní lidé i kulisy století… v mé
mysli ale uhánějí koně – za Almou a Mahlerem do Vídně…
Maličkost z Tvorby
Byl den první, den stvoření, když mi básník řekl: „Máte dětský ruce.“
Ptáci se rozkřídlili na střechách za oknem podzimu 1975. Můj pohled
padl na věšák, kde se dotýkaly rukávy našich kabátů.
Předloktí
Každý má na sobě něco rád. Něco, co má rád mimořádně. Mám ráda svá
předloktí. Opálená předloktí prohlížela jsem si už jako dítě na kamenných schodech před naší chalupou – nevím proč, byla jsem na ně pyšná
a nazvala je v jedné básně kuželkami. S chutí jsem si vytahovala rukávy
teplákových bund a hladila si předloktí. Připomínaly štíhlé opálené vázy.
Černoušek, který si loupal banán
„Víte, co je u vás zima, u nás je léto…“ vysvětloval ve Vamberku nějaké
paní v restauraci Kubánec. „Byl černej jak támhleta skříň,“ popsala by ho
Hermínka. Prvního černouška jsem viděla v malé smaltované vaně. Byl
z gumy, z gumy, která praskala, a v jedné ruce držel oloupaný banán.
Zažíval se mnou první koupání.
Mašle
Se spolužačkou Tamarou Starnovskou jsme měly stejné gumové mašle
do vlasů. Ony to nebyly ani mašle, byly to obruče, přes které padaly vlasy až na ramena. Musely jsme je mít stejné a paní učitelka Váňová říkala
na třídní schůzce: „Ty holky to musí tlačit a musí je z toho bolet hlava!“
Nedaly jsme si říci a maminky dál šily a dál sháněly gumy.
Jak táta bruslil
Brusle ze starých kopaček na fotbal, ruka za zády. Nevím, jak to rozvést…
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Ticho
Tuhle jsem slyšela v rádiu, že ticho je luxus. A že jsou ticha různá. Ticho
v dlaních milenců – mají na sobě rukavice z ovčí vlny, než rukavicím
nějaké ošklivé slovo ustřihne prsty. Ticho před výstřelem na startu, když
ztichnou tribuny i běžci. Ticho po poslední zahrané notě – posluchači se
prvně zhluboka nadechnou a potlesky prší. Jiné ticho v Praze, jiné v Japonsku. A ticho, které se rozprostírá na obraze Nádraží, který namaloval
Kamil Lhoták spolu s Vladimírem Fukou – obraz je rušný, ale přesto
dýchá tichem. Tichý je mladík v černých brýlích, tiché jsou nádražní hodiny. Ticho v rámečku: „Drahý tatínek, dědeček, soused a dobrý člověk,
muzikant, šachista, fotbalista, rozhodčí. Dnes je to rok, co píšťalka oněměla.“ Ticho prvního dne bez táty, který hrál poslední večer svého života
karty a snědl dva řízky. A mnohem veselejší ticho, které mne dostalo
vždy z angín, kdy zašustila v kamnech rozpadající se briketa, kdy na zem
z ruky spadla knížka, kdy ještě k nám domů chodil pan doktor a sněžilo…
Ticho, které vítězně jako přesný metronom přetíná moje lžíce, jak bije
o talíř se slepičí polévkou. Ale tichem se nejen léčí, tichem se dá i zabít.
Vy knížky nevydané, které nikdo nepochválí, nepohaní, básníci v hájenkách poezie můžete křičet jak na lesy: Tady jsem! Nezabíjejte mne
tichem! Slyší někdo?
Troufnout si
Vždy když jdu z plaveckého bazénu AXA na autobus, udeří mne do očí
výzva na reklamním sloupku: „Troufni si na jemnost!“ Doba nabádá
k výskokům, chytání pod krkem, broušení drápů orlích i myších, kladení
ok a pastí, které už ani nepřikrýváme chvojím. A přece je tak jemné jméno vsi poblíž Benešova – Chvojen. A jemný žloutkový krém ve věnečcích v benešovské cukrárně, kde se ještě sedí na červeně polstrovaných
židlích z dob mého dětství. A ještě i dnes žijí jemné holčičky a chlapečci
s culíky nebo ježkem. Holčičky, které hrají na piano nejen Šepot květin,
nebo umí naladit housle, chlapečci, kteří unikli počítačovému střílení,
sbírají třeba nádražní znělky, zkoušejí zadout do lesního rohu, malují,
čtou Grina. Když z toho nevyrostou, co s nimi bude, čím se uživí, ptají se
zoufalé matky, jejichž matky dřív s pýchou odháněly od dveří spolužáky:
„Nerušte, Kája teď zrovna skládá…“ A ještě někde žijí jemní staří lidé –
jako staleté karmínové brože na šatech.
„Uhni dědku a neříkej s dovolením, já jsem zvyklej, když vystupuju,
říkat pardon!“ zaslechla jsem dnes ve stopětatřicítce. Starší pán ustoupil
mladíkovi v saku a kravatě, v očích strach. A v dlaních sevřel jemnost –
opeřence, který je ohroženým druhem.
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Rodná světnička
„To musíme na vlak do Benešova, tam přestoupíme na další vlak do Postupic a z Postupic pěšky do Nové Vsi, přes lesy, cestou, kterou jsme
jezdili jako kluci na kole do školy, jeden hlídal u silnice, aby se někdo
z toho kopce nevymáznul, ale holky, ty jezdily autobusem, ten tenkrát
jezdil ještě několikrát za den…“
Byl horký letní den, když jsme vystoupili v Postupicích, odkud je to jen
kousek na zámek Jemniště. „Už je taky v soukromých rukou,“ mávl
Honza směrem k zámku a stejně tak mávl k ceduli na jednom statku,
který jsme míjeli. Na dveřích visela cedule „Panství“. A spatřit v české
hospodě asijskou obsluhu – od dědečka po jeho děti, to byl zážitek. Kde
se vzali v Postupicích a z takové dálky, ptala by se určitě i moje babička.
Uzené i čínu měli výbornou, a my mohli pokračovat v cestě, která vedla
kolem školy, v které se učil Svatopluk Čech. Ó vy lípy, ani stín verše
ve mně nezůstal, pamatuji se ale na obálku Čechovy knížky.
Jak jsme se blížili k Nové Vsi, vykreslil Honza porodní babku s nůší,
v které nosila pleny, čisté a poskládané, vykreslil i dračku peří – pod jejími sukněmi jako dítě snil a uši napínal, vykreslil před námi i kamarádku dračky – opilá jednou uklouzla na tamtom schodu, možná po pírku,
vykreslil sousedy a kluky, kteří chodili kropit blízký potok, a kropili
s písní na rtech Čechy krásné Čechy mé, a kropili obloukem po proudu
i proti proudu, hlavy zvrácené do modré oblohy, vykreslil dědu – jak
seká louku kosou, a jak vyrábí košťata kosíšťata, maminku – „jdi a polib
naposledy maminku“, pobídli jedenáctiletého kluka v benešovském kostele – dva dny před vánoci…
Došli jsme do Nové Vsi. Honza vytáhl z kapsy malou zažloutlou fotku.
Je na ní v dětském oblečku před vchodem. Chvíli jsme postáli za plotem
dávno prodané chalupy, která se změnila v dům. Já vzala za kliku
u uzamčených vrátek, okolo kterých možná chodil Karel Nový na nedalekou samotu Chudláz. A potom jsem se ptala: Co je víc? Mít jako Honza
Jelínek svou rodnou světničku, anebo vidět prvně svět z okna porodnice? 		
O čase
Už jsem si zvykla: z rádia, televize, zní „Děkuji za váš čas“. Všechno
je ou kej, in. Jenže mne „váš čas“ dráždí za ušními boltci jako smirek.
Je čas snad vila, auto, půjčka na dovolenou, dovolená na půjčku? Plavec
se v bazénu pere s vteřinami a trenér vysvětluje holčičce: „Když se vynoříš na konci bazénu a můžeš ještě potom mluvit, tak máš táákovouhle
rezervu…“ A nad bazénem sedí plavčík – v ruce buclatý kafáč, sedí
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na dlaždicích a v suchu jako na mramorovém posedu: „Já a plavat závodně, no kdysi jo, ale už jsem starej, vždyť mi je padesát.“ Jenomže pár
metrů od něj v šatně úřaduje jeho máma Evička, která se do bazénu kvůli kloubům už nedostane a mně učila plavat. Vypíše permanentku, dá
klíč, jde sem i v sobotu, to všechno jen proto, aby nebyla doma sama.
A když se na ni dívám jak si klestí cestu šatnou pomocí berlí, čas si mi
sedne za krk – jak vrána, kterou přepadla letošní zima.
Čas může být i laso. Jela jsem metrem a přede mnou stál dospělý, ale
malý človíček. Táta by se mu v duchu smál: „Má malou postýlku, talířek,
kupuje košile na dětském…“ Tenhle měl krásně dohladka oholenou tvář,
oblek, kravatu – a u nohou tahací harmoniku v papírovém pouzdře.
Hádala jsem, zda ta harmonika opravdu patří k němu. Nebo tamtomu
pánovi, který stál vedle. Za chvíli vymydlený človíček vzal na stanici
Můstek pouzdro a vyšel ze dveří vagónu. Já jela o dvě stanice dál. A hrklo
ve mně, když mne na dlouhých schodech předběhl ten samý člověk, prostě on, to samé sáčko, kravata, ale bez harmoniky!? I kdyby běžel, nemohl to stihnout. A kam dal harmoniku? Vždyť bych ho po jeho prvním
výstupu na stanici Můstek musela v poloprázdném vagonu vidět! Ale
hlavně – co udělal s harmonikou? A proč si na schodech stoupl právě
přede mne? Lituji své ostýchavosti, měla jsem otázku po celou dobu
jízdy na dlouhých schodech ve stanici Náměstí Míru na jazyku: „Prosím
vás, vždyť jste vystoupil na Můstku, kde jste se vzal tady, a kde máte
harmoniku?“ Zatím jsem ale v úleku civěla na jeho záda. A zmítala se
v lase času.
Čas není náš. A přece trochu času si každý schovává v sametovém pouzdře jaké je na prstýnky a řetízky. Třeba čas, v kterém se děda nepřestává
holit, stojí před zrcátkem a napíná tvář, vypíná ji jak malíř plátno, pak
točí štětkou v bakelitovém kelímku, nakonec kamenec sviští… Nebo jak
s tátou jdeme parkem a on si zapaluje cigaretu. Do večeře je času dost!
Cestou domů táta prstem klepne na kapotu – skutečně neskutečně – našeho tudora. Často mám před sebou tu ulici, v které parkovalo pětapadesát let naše léto. Tyrkysové a stříbrné. A v té ulici najdete i Zlatnictví mé
paměti – jak se bojím, že jednou stáhne roletu!
Ostří
„Babi ne, proboha, něco si uděláš!“ křičeli jsme na babičku. Přála bych
vám to vidět – jak se rozkročila v barchetové zástěře, v té modré, nebo
v té žlutohnědé propínací, rozkročila se jako na startu závodu. Půl metru
od kulatého stolu doma nebo na chatě před kredencí. A pak to přišlo.
Babička vzala do ruky disk s hnědou kůrkou, opřela si ho o břicho
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a – proti sobě zakrojila. V bochníku zapraskalo jako bys šlápl na slídu.
Ten krajíc nikdy nebyl rovný, trochu se svažoval. Rozeznal jsi v něm ale
průduchy, které se zamazaly sádlem a sypaly cibulí. Báseň beze slov.
Nedávno se přede mnou obraz krájející babičky objevil. Bochník v obchodě zastrčíme do stroje a vypadnou krajíce, jeden jak druhý. Pohodlné,
ale kde je barchetová zástěra, náš zatajený dech, dlouhý ostrý nůž, blesk
stříbra, křivá patka… Zmizelo umění krájet bochníky. A zmizel úsměv
babiček, když si – nejen před dítětem a každý týden – stoupaly s medailí
„na bednu“.
Culík nad čelem
Co na tom – udělat si culík nad čelem jako Jana Pivo z Braníku? Pro
manažera nedůstojné. Pro ředitelku banky něco příšerného. Co by řekli
klienti? Neuzavřu jedinou smlouvu! Culíky – černé, medové, rezavé
smetáky vysoko nad ušima. Culíky se i tupírovaly, dávaly se na ně mašle.
V tramvajích se na ně culilo – a nakonec jim odzvonilo.
Jana Pivo si ale včera udělala jen jeden culík vysoko nad čelem – možná
proto, abychom se smáli, že vypadá jak uličnice kolem šedesátky, když
s tím jedním culíkem nad čelem zdobila vánoční cukroví. „Hele, jak je
pěkná tahle kometa, já ji ještě poleju čokoládou a posypu oříšky,“ hlásila.
Na plechu svítilo plno komet a já si vzpomněla na tetu Helenku. „Ty
kometo,“ říkala mi často.
Komety a hvězdy! Se zakloněnou hlavou dívala jsem se na zahradě
na oblohu a do bačkor mi lezl mráz… Vlasy, rozpuštěné kolem uší, čekaly na culíky. Do rukou jsem chytala dopisní obálky vloček. Otočila jsem
se – a viděla svítící okna. Za nimi táta s dědou vedli rozhovor. Ještě se
četlo, lepily známky, psalo… Planeta Mobil neobjevena…
A svět je jenom jeden
„Proč já nevařím na Hradě, proč, protože nemám hvězdu,“ rozčilovala se
v Josefově Dole uprostřed kuchyně teta Helenka a pravou dlaní se bila
do prsou, zrovna na to místo, kde máme srdce. Potom si sedla na gauč:
„Že já mám ale dneska kušnu…“ „Tak napiš prezidentovi, umíš i nudle
s mákem,“ radil děda.
Vzpomněla jsem si na ty scény, scény zaniklého světa i lidí, když jsem
pročítala katalog letošního Festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět. Protesty. Nepokoje. Revolta. Kdo by je neznal. Nechutnala nám se sestřenicí Janou rajská omáčka – a když se děda nedíval,
stékala po oknech, místo aby skončila o kus dál v zahradě. A proč jsem
vlastně dědovi pošlapala kopr?
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V jeho očích jsem byla malý terorista a nahoře mi to spočítají. Měla bych
se zúčastnit panelové debaty nad filmem Z popelnice do lednice. Je to
film o „ odpadkové potápěčce“, která zachraňuje vyhazované jídlo
ze supermarketů. Anebo bych si mohla ulovit některého z bobříků. Nejen
ten samizdatový – na jeho získání zapůjčí psací stroj, papír a kopírák:
„Vyzkoušíte si, kolik námahy zabere přepsat část textu zakázaného autora.“ Inu – stejný stroj, kopírák, papír, ale jiná námaha, František Hrubín
se nemusel zas tolik nadřít, nebo přece jen… Co je proti tomu lovení
bobříka Sociální ekonomie: „Vyzkoušíte si, jak obtížná je cesta ze společenského dna. Počítačová hra Ghett Out vám ukáže život na okraji…“
Zkusit si, co zažili předkové z Domu Davidova a nejen oni, co zažívají
mnozí lidé i dnes? A co Bobřík nákupu? Katalog nabízí „plíšek válečného konfliktu v našem mobilu, plátek pokácených pralesů na talíři…“ –
a už vyrážíme s nákupním vozíkem. Následuje Bobřík otesánek. „Stránky novin plní informace o hladomorech v různých částech světa, a přitom je na Zemi dostatek jídla pro všechny. Pozveme vás na speciální
raut, kde si můžete naložit na talíř jen množství jídla odpovídající zemi
vašeho původu.“ Já myslím, že si všichni na světě nakládáme podle kapsy. Někdo lososa a kaviár, druhý menu z popelnicového jídelního lístku.
Ale v restauraci Beseda si dávali do nosu všichni – když zavřu oči a vidím sál, a jak se nesla piva na porculánové tácky, když vidím za stolem
dědu a sebe, a věšák plný klobouků, a jak se klobouky mezi sebou každé
poledne strkaly a někdy padaly na zem, říkám si – vždyť my už tehdy
plnili lidskoprávní bobřík. Jenom se za něj nedávalo razítko.
Kdo se baví a kdo ne
Dnes mi udělala radost paní z obchodu Lidl: „Tu helmu na kolo tu si
kupte, to je důležitý a to světýlko za hlavou se mi na ní moc líbí.“ Při
vybírání helmy došlo také na turistické hůlky, pochod do Říčan, kolečkové brusle, varování před pády a na radu, jak připravovat ovesné vločky.
Taková hodná paní, ani in, ani out, taková, která se nebojí říci „a já mám
taky chatu, v Senohrabech, a my tam budeme chovat pět slepic, psali, že
to stačí na roční spotřebu vajec pro dva, vajíčka stojí víc než litr benzínu“. A u pokladny jsem po letech zahlédla svého strejdu. Stýská se mu
po prodané zahrádce v Hostouni, kde mají stavět domy s byty, ale „ten
cípek zahrádky by tam možná zůstal a my s tetou bychom se tam přes
léto zas vrátili“.
Nebo pan Kubálek Opona. Včera šel kolem nádražní restaurace v Braníku – zrovna když vlak, kterým sem jezdíme z Vršovic, zastavil: „Jé já vás
vidím prvně vystupovat z vlaku!“ Byl z toho večer v nádražní restauraci
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plný povídání o Národním divadle, zpěvácích, kulisách, o práci mezi
nimi, o oponě, za kterou pan Kubálek slyšel za ta léta mnohé, o opeře, ale
i historii a knížkách. „Ještě jednou dva prcínky a jeden vaječňák!“ volal
pan Kubálek na obsluhu. U stolu naproti večeřeli průvodčí v modrých
uniformách a jedna dáma se tu začala před výčepem přezouvat z lodiček
do kozaček! I když mne nezná, mávala na mne – chtěla se dát do řeči.
A byl den třetí. Ráno u Komerční banky. Jeden po druhém sem přicházejí obyvatelé našeho domu – pro přeplatek, který nám mají po ukončené
privatizaci bytů rozdat bývalí jednatelé. Řadíme se – v očích jiskří, ještě
to musím přepočítat… Přemýšlím, kdo by šel na pivo. Možná támhleten
pán, ale bože, jak ten se jmenuje, navíc prý postoupil byt, který koupil
i s nájemníkem, přítelkyni. Možná paní Seibertová, ta ale bydlí léta
na chatě. S manželem, který pamatuje básníka S. K. Neumanna. Jako
kluk viděl pan Seibert, jak si básník pěchuje dýmku a před naším domem
ho fotí do novin, pamatuje herce Lubora Tokoše, a vynálezce Hofmanna –
vynalezl kladku na kyblík s uhlím, který se houpal uprostřed domu,
a francouzského legionáře a sokolku z prvního patra, která nutila svoji
matku na kruhy a koně, a baletku z přízemí, a dveře bytu paní Klinkové,
naproti přece bydlel Liška, jak někdo nezavřel dveře, vylétl na chodbu …
Jak ráda bych se dnes pobavila s bývalými nájemníky. Nepotřebovali navigaci v mobilu. Já ani nevím, kdo byl kdy z našeho domu nejdál. Někteří, kteří přešlapují přede mnou ve frontě, objíždějí svět. A vedou řeči: „Já
bych ho z podniku být tebou nevyhazoval, odborník to není, ale je to
pracovní síla…“ „Takových můžeme mít, má sloužit!“ A přimhouřeným
okem – jak vykřičníky v černých oblecích – ve dne v noci, z domů, z aut,
z teras notebooků, obhlížejí své teritorium. Území, přes které vlak nejede.
		
Polštářová škola
Nemám ji. Ani první třídu, ani nultý ročník. Nikdy jsem neměla jiná
okna nežli ta do dvora. Ale bylo pěkné těmi okny do dvora pozorovat
hemžení metařů a košťat, dívat se na pítko, ke kterému chodili koně pít.
Obhlédnu odtud střechy – až k domu pana Luně, který se také myslím
podepsal pod petici, aby nám dvůr nezastavěli novým moderním domem.
Z Varšavské ulice zdobí dvůr koňská hlava. Od doby, co metaři sbalili
košťata a vozíky, se o koních nic nedozvím, mohu leda podat zprávu
o množství holubů na střechách.
To básník měl štěstí. Jeho maminka mi řekla: „Jé ten byl malinkej, dvě
kila třicet, a těžko se dral na svět…“ Ale už tehdy žil oknem. Babička
dopoledne vařila a dítě hlásilo: „Jde paní Šafránková, nese tašku, pruho-
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vanou, teď zahne k benzínce, a támhle vede kolo pán, jé někdo frčí
na motorce k restauraci, babičko, co tam bude dělat, začíná pršet…“
A lidé chodili sem a tam, dělali „kuk“ na chlapce, básníka, kterého znali
z tříkolky, z lavičky v nedalekém parku. Lidé i děti vyložení v oknech
mizí. Není čas, a koho zajímá, kdo kam jde, co nese, s kým mluví, co má
na sobě, není mu špatně, že se tak kymácí, a co jeho dcera, pořídila
na úřadě ve městě… Proč také. Můžeme si skajpovat, mobil nám začne
promítat film s nejbližšími, kdykoliv, kdekoliv. Na takovém mobilu,
když vyťukáš Máchova 15, objeví se náš dům a v jednom z oken rozmazaný stín – paní Némethová. Jásáme: „Tuhle znám, bydlí hned za lítačkama!“ Také nám mobil ukáže kudy kam, za jak dlouho tam jsme autem,
kolik kilometrů ujedeme z Prahy do Říma, nebo ulici Krále Jiřího v Jeruzalémě, kde jsem jednou našla výlohu lékárny plnou citátů. A štěstí, že
jsem si ulici musela letos znova vyšlápnout, abych zjistila: krám zůstal,
lékárník se odstěhoval.
Budou dukáty?
Hvězdu berlínské zoo, medvídka Knuta, který loni zemřel, možná ještě
uvidíme. Americký vědec Mark Westhusin má úmysl zvíře „okopírovat“.
Když se dívám na fotku bílého chundeláče, říkám si: Verdiho Aida se
klonuje po světě třeba každý den a ti nejlepší zpěváci neuhnou od zápisu
ani o vlásek tónu. A co Lazebník sevillský! Jednou jsme šli na Kubě
po náměstí, kde z oken hrála hudba. Neuměle a líně, žestě sotva popadaly
dech. Šlo o zkoušku orchestru amatérů, který zkoušel předehru k Lazebníkovi, ale na procházku náměstím se nedá zapomenout. A co Prodaná
nevěsta! Tou se už zabývá i rock. Proč ji nepřešít, podšívku nevystříhat,
rukávy nezkrátit, sbor nerozpustit, proč Esmeraldě nedat náhradní volno,
Vaška neposlat na penzi? „Árie jsem obral o harmonii, osekal je na kost,
aby se mi vyloupla jednoduchá písnička, a té jsem dal novější kabátek.
Znám jednu dívku koncipovanou jako big beat a Milostné
zvířátko coby reggae. To si umím klidně představit jako skutečný hit,“
vysvětluje v jednom rozhovoru hudebník a aranžér Ivan Hlas, který v inscenaci, kterou uvedlo divadlo ABC pod názvem Bedřich Smetana The
Greatest hits, dostal roli – při vší úctě ke skladateli. Ve hře prý nejde
o výraz národní identity, „ale o jeden pitomoučký zápas o přežití jednoho
divadla, i když je možné, že lesy symfoňáků budou divákům scházet“.
Lesy krásné, lesy mé, duše má se studem pne!
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Zvědavost
„Ta vleze do každého šuplíku,“ stěžovala si – naoko rozzlobená – teta.
Neunikla mi stará alba, knihovna, panenka s háčkovanou sukýnkou máčenou v cukrové polevě, která stála v sekretáři, kufřík s jabloneckou
bižuterií, těžítko ve kterém sněží, krabice s kladívky do pianin, která
nosila domů z továrny teta na zátop, dědovy brýle, spižírna s láhvemi
okurek, o kousek dál dřevník a tajemná stará dílna se zaprášeným brouskem na okně… Ale před obědem jsem se musela převléknout z jedněch
tepláků do druhých. Oběd byl obřad – teta uvařila koprovku! Chyběl
nám kaviár beluga, bio vejce, creme fraiche, černý lanýž, želé z vína tokaj nebo petrželové velouté, žáby…? A – při vší úctě k umění kuchařů –
už vůbec ne návštěva restaurace La Degustation Boheme Bourgeoise.
Restaurace byla oceněná Michelinskou hvězdou. Je to známka kvality
udělovaná francouzským knižním průvodcem Michelin a inspektoři mohou udělit podniku jednu až tři hvězdy. Ceny v takových podnicích jsou
hvězdné, nad jídelním lístkem se mnoha lidem jiskří v očích. Jenom
dezert – jablečný závin – tu stojí 140 korun. Naštěstí jsou hosté, kteří si
dávají stranou do kasičky, aby ochutnali, co na té koprové za dva a půl
tisíce může být. „Je to drahé, ale takové je všechno, co je perfektní. Když
půjdete na fotbal, taky to stojí hodně peněz, ale já mám za to, že když vás
baví jídlo, tak za něj ty peníze dáte. Podle mě stojí tolik, kolik to stát
má,“ říká šéfkuchař, který vyrůstal na koprovce, a kolega přizvukuje:
„Každý se musí rozhodnout, jestli chce investovat do kvalitního jídla,
nebo jít třeba na Matějskou. Já můžu doporučit to první, kvalitní jídlo by
mělo být kulturním standardem a ne záležitostí elit.“
Inu – za zvědavost se platí!
První slovo
Vidím to jako dnes – jdeme s tatínkem Máchovou ulicí, přecházíme koleje na Francouzské, tatínek sahá do kapsy zimníku pro drobné, a já čtu
své první slovo: Tabák. Byla to omamná chvíle, magičtější než zboží
uvnitř trafiky. Střídaly se tu Marsky, Startky, Klejky, před tím Šárky,
Partizánky, papíry Vážka, kožené váčky, které člověk mohl stáhnout
šňůrkou, benzín do zapalovače v umělohmotných váčcích, plechové krabičky, dýmky, jantarové špičky, tabák v balíčcích, třeba ten Taras Bulba,
voněly tady dálky a k nohám šplouchlo moře – z krabic doutníků malovaných zlatem. Občas mi nějakou prázdnou krabičku trafikant dal a já
jsem k ní přiváněla.
I když jsem nikdy nekouřila, tabák se vine mým životem. Tatínek do dlaně škrtl sirkou o škrtátko, to samé udělal děda a černá hodinka mohla
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začít. Skleněné popelníky – ze zeleného skla – pluly kolem stolu jak při
seanci. A seance to byly! Už jak tatínek vyklepával předposlední cigaretu
z krabičky, nebo když děda típnul Startku o okraj popelníku: „Dnes Vašku
jdeme spát.“
Tehdy jsem potichu vylézala zpod psacího stolu, hlavou mi táhly jejich
myšlenky, shledání táty se synem v Jizerských horách – po osmnácti letech od války. Byly to básnické večery, kdy do tmy kuchyně blikaly dvě
žárovičky, kdy jsem ještě neslyšela Bachovu kantátu O dýmce a nechtěla
ji zahrát, kdy se Kuba ukazovala jen v Meoskopu – Karneval v Havaně
na kotouči s nafocenými obrázky, a kdy nás v Rumunsku teprve čekala
bafající cikánka na rohu ulice města Arad… A ještě dnes mám někde
schovaný tatínkův nedopalek, pod který nastavuji zapalovač!
Slepice plaší smrt
František Halas přirovnal vejce ke slovům. Všichni známe verše „Postavit vejce po Kolumbovi / básník to činí posté / se všemi slovy…“ Ale
nejen básníkům „zůstává prvenství objevů známých věcí / a smutek
cesty polární / co v moři končí“. Na jeden objev přišel i český knihkupec.
Ke každé knížce přidá pár vajec a libuje si: „Zvýšil se mi obrat, lidi berou
i básně!“ Kupující ale musí umět dobře sčítat i odečítat. Kolik mne ta
knížka vlastně stála? Vydání jedné sbírky básní vychází na 600 vajec, ale
ne, vyjde to na 6000 vajec! Počkejte – vajíčko stojí trochu jinak v Lidlu,
Kauflandu, u soukromníka u nás v Praze za rohem, nebo ve vesničce
v Jizerských horách, kde jsme se sestřenicí Janou jednou zakoply a celé
plato se rozlilo do mateřídoušky u cesty – kolika knížkám mohlo pomoci! Kolik těch žloutků by nám dnes svítilo na cestu českým polárním
krajem jako baterky! Nebo snad celý náklad vysypat radši do moře?
Příště
„Tohle jsem nikde nezažil, přivítali nás tak srdečně, jako do rodiny, nejdřív pohoštění, štrůdl, takový jsem nikde nejedl, s jablky a mákem,
a když jsem mluvil o soutěži, řekl jsem, že oni jsou tím hlavním klíčem,
my jsme jen zámečníci, potlesk, ale ne obyčejnej, jako sílící déšť, všichni skoro plakali, ředitel taky dojatej mi řekl majster, to musíte s tím
zámečníkem opakovat, tak krásně hovorítě, pak mluvili druzí z poroty,
jeden slovensky, potlesk jak hrom, jako bouřka, byli jsme dojatí, a také
byla hudba, hrála se na harfu árii o Měsíčku, v Pezinku snad poprvé,
a Dvořák, to jsem řekl já, a další vlna potlesku, ani jsi nedořekl větu,
Honza Jelínek dělal rozhovory, Roman Janouch mluvil ve slovenštině,
léčil se tam někde v horách, a Dáša Žaludová také krásně mluvila o všech
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i o tobě, jsi trochu nepraktická básnířka, a zas potlesk, vůbec to nebylo
žádné řečnění, všechno z nás spadlo, i z Ivana Davida, mluvil taky krásně, najednou jako bys byl v rodině, a nějaká chyba nebo nota pod pultem,
to nevadí, a potom zase pohoštění, nechcete to zabalit do autobusu, jé
buďte ještě tady, jé stejně budeme zase spolu Česko i Slovensko, my taky
máme rádi poezii, nechcete ještě kafe, a toho objímání, a ta sváteční nálada jela s námi i zpátky v autobuse, takže ta cesta v jednom dni tam
a zpátky vůbec kupodivu neunavila, zítra bych jel znova, bylo tam něco
jako zázrak, jako slovanská slavnost, tam jsi měla být, mohla jsi přistoupit ještě na I. P. Pavlova, kdybys jim tam přečetla báseň o Tatrách, nebo
zahrála na housle, to by byl potlesk, nosili by tě na ramenou…“ Takhle
mi líčil přítel vyhlášení výsledků soutěže psychiatrických léčeben Kouzelný klíč.
Letos se konalo v Pezinku. Byla prosluněná březnová středa a já žila docela obyčejný pražský den. Krásnou slovenskou léčebnu, sál, park, nedočkavé pacienty, hudbu, jsem si představovala v knihovně u internetu.
A mučila mne zvědavost spolu s pocitem marnosti. Obrazovka nenahradí
stisk rukou, pohled do očí, barvu hlasu. Říkám si: příště! Ale příště je jen
šos kabátu, který utíká – nikdy nezakopne!
Poprvé
„Dobrý den!“ pozdravila Zuzanka a jinak než jindy se smála. „Vy nic
nevidíte, vy jste si ještě nevšimla?“ Pár vteřin jsem opravdu nic neviděla
a potom v uších spatřila náušnice s bílými kamínky. A pak si pro Zuzanku přišel tatínek: „Tak se na to podíváme, je to pěkný, ty úplně záříš.“
A záře přeskočila z dcery na otce. Říkala jsem si: dnes mnoha desetiletým holčičkám píchali uši, mají nové náušnice s bílými kamínky, všechny
se otáčejí před zrcadlem, dávají hádat – jako když hledáme mezi dvěma
obrázky – najdi ten rozdíl…
Ale kampak se ztratí tahle chvíle? Ztratí se šťastný okamžik, nebo je
někde zapsaný – na kartičku a navždycky? Ztratí se ze Zuzanky, vypadne
i z tatínka už cestou na tramvajovou zastávku, nebo o něm budou vyprávět? A jak dlouho my jsme nebyli rozzářeni? Jak dlouho nebylo poprvé?
Poprvé beru do ruky smyčec. Prvně se dívám na svět přes kalafunu a vidím
les. A pak poprvé píšu báseň. Poprvé utíkám – s tou první otištěnou – ulicí.
A děda si ji vystřihne z novin, aby ji nosil – a pro mne dosud nosí! – v náprsní kapse saka. Děda září a s básní chodí Jabloncem. Aby ji ukazoval.
Aby stále vyvolával – jako básníci – prvotní záři. A lidé k ní obraceli
tvář. Dokud se papír nerozpadne.
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Důlek na přeskáčku
Po kocourovi Mackovi zůstal v trávě důlek. Děda prošoupával v prkýnku
židle lesklé slunce. A důlek v polštáři, nad kterým slyším: „Babičku
odvezli.“ A když se poslední den balil stan, uviděli jsme na zemi vydřený
čtverec a v něm tři důlky. Chybí ti stále společná procházka kolem vršovického ďolíčku? Teta Jiřina – ve tváři měla dolíčky. Když ji vidím, jak
jde se strejdou ulicí, říkám si: zázrak, dcera mého dědy žije! Důlky v mateřídoušce nebo v heřmánku, důlky po hříbkách, které snad ještě sesbíráme. Josefův Důl. Důlek v chráněné dílně mé paměti. Zastavěný kuchyní
i zahradou s rybízy. A vdolky s důlkem, do kterých spouští v Peci pod
Sněžkou Boženka Chudanová po lžičce povidel. Ty byly! A důlek rodného města. „Víš co,“ řekl jednou děda, „vezmi Vašku auto, chci ještě vidět
Benešov, své rodné město.“ A důlky v laciných houslových hmatnících
po letitém cvičení. A důlky v pouzdrech ostatních nástrojů, fléten i tub.
A v nátrubcích lesních rohů. Důlek v dlani, do které ruka nezapadne.
Důlek po suku. Po zubech vytržených. Důlek po nemocných. Jiný důlek
v bílém škrobeném polštáři na rekreaci v horách. Jiný po tatínkově těle
v horské trávě Kopského sedla, když to ještě nebyla cizina. Objímajme
sa. Slovenština – řetěz důlků. Důlky v kalendáři, které se nestačí narodit,
jak rychle prsty obrací. Důlek ve vatě – pokus o naklíčení hrášku v první
třídě. Důlek vánoční – kapří hlava. Důlek na obraze – míček se nedokutálel… Důlek klína babičky: chceš se znovu stulit? Důlky hnízd. Důlek
miláčka. Já padám! Důlek na kuličky uhlazený a učesaný. Důlky po životech v miskách a hrníčcích s kávou a rozlámaným chlebem. A důlky
v peněženkách na haléře. Postýlky připravené na první důlek: „A jak
chceš, aby se jmenoval,“ ptala se teta sestřenice Jany a ona pípla „Míra“.
Důlky uprostřed zvonku tříkolek. A důlky zvonků domovních. Důlky
ve schránkách vyzvednutých i nevyzvednutých smutkem. Důlky v ohništích, nad kterými se v tu chvíli radují děti. Důlky pro lžíci tajemství. Důlky
nádražní. V lavicích pro cestující i ve vlacích. Důlek v houpací síti pana
Štěreva – náš domácí se stále houpe na zahradě v Sozopolu a den je tropický. Důlky v písku pláže. Důlek mezi pery gauče, který jsme vyskákali
a teta se jím propadla i s šálkem kávy. Důlek vykroužený tancem jejího
syna. Důlek přetažený víčky slepého prodavače cukrovinek v Nábulusu.
A důlky pro skleněné oči. Důlky po nábojích v hrudnících domů. Koule
– zrcadlo důlku. Důlky v ovoci, když pecka odejde. A v květinových kalíšcích. A okapové důlky – domy deště se schodišti listí. Důl Štěstí – kdypak se námi naposledy řítil jeho výtah jako do šachet? Možná ve Vraném
nad Vltavou, v restauraci. Kněz v trenýrkách tu hrál a zpíval „Ty jsi moje
slunce…“ A za rok důlek prázdna u stolu. Hluboký talíř, který neodstrčíš.
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Rovina
Narovnej se. Řekni na rovinu, jak to bylo. Jdi to vyrovnat k sousedům.
Rovný rovného si hledá. Maďarsko, to je rovina. Anebo Polabí. Krajina
bez sopky a skály. A co rovinka ledu na rybníku rovná jak čepel. Černé
zrcadlo. A když roztaje, pluje po něm labuť – tak jako pluje smyčec
po struně ve stejnojmenné skladbě. Po ledu jít tak čistém, bílém – chtěl
jednou táta na kraji mirošovického rybníka. Ale ouha! A básníci – i když
žijí v rovinách – nemohou žít jenom z rovin, jen z pusty – i tou musí
občas uhánět Pendolino nápadu, s rozsvícenými okny, jídelním lístkem,
dobrodružstvím… Potom se nápad vrší na papír, slova rachotí jak haldy
koksu, které u nás padaly z puten léta do sklepa – až vznikne báseň. Když
ji čteš nahlas, stoupáš a padáš, někdy se rytmus podobá vysočině, jindy
pohoří, někdy rytmus sjede do jeskyně, nebo si ho přehazují mořské vlny
– a potom se možná přijdou tři tečky… cílová rovinka, do které dobíhá
pointa.
Hora
Jednou jsme šli s tatínkem po Liščí hoře. Na cestě před námi upadl chlapec. Můj táta mu koleno zavázal, a když nám chlapec mizel z očí, řekl:
„Táta je ten, kdo se stará.“ Až pak jsem se dozvěděla, že táta chodil kdysi do Junáka, a že klubovna a tábory ho dostaly ze stesku po vlastním
tátovi – děda byl dlouho mimo domov. „To víš, tábor jsme si stavěli
sami, stany, kuchyně, štípání dřeva na oheň, učili jsme se znát les, proto
je se mnou tábornickej život…“ svěřil mi táta jednou nad opékáním buřtů. Uměl je pěkně naříznout, vypadaly jak růže. A za mnoho let přišla
pozvánka. Na obálce: bratr Václav Frantina. A uvnitř fotka zakladatele
strašnického oddílu „stopětačtyřicítky“, „Táty“ Jakuba Slípky. Můj táta
už nemohl v roce 2011 na sraz Junáků Volnosti přijít. Setkala jsem se ale
s člověkem, který mi ukazoval fotografii autobusu, kterým jeli kluci
na výlet do Karlových Varů, nebo do továrny na hudební nástroje v Kraslicích – tehdy hrál na housle každý druhý kluk, a Junáci ze Strašnic, kteří
se scházeli v dávno zbourané dřevěné klubovně v Gutově ulici, nebo pak
v zámečku Miramare, měli houslový orchestr… Ale na žádné z fotek
jsem neviděla tátu – až na téhle! Tady je táta se skupinkou kluků na táboře, někteří mají v rukou ešusy, někdo je ještě v pyžamu, další se pitvoří…
Táta objímá kmen stromu, je opálený jako Indián, na ruce se mu něco
leskne, leskne se to stejně jako spona opasku krátkých kalhot, ale hodinky to nejsou. Možná náramek? Kolem krku má táta omotaný šátek, padá
mu na nahá ramena, táta je šťasten, že sami postavili stany, a možná, že
měl hlídku, nebo službu v kuchyni, byl horký letní den a právě začínal…
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Z dlouhého seznamu „stopětačtyřicítky“ žije jen několik kluků, o které
se staral bratr Slípka, a po svém návratu z koncentráku je dal dohromady.
Aby si navzájem ovázali odřené koleno.
Sklenáři
Měla jsem ráda zaslepená okna, okénka chalup. Ta rovná s bublinkami,
ta trochu přihrblá, zavátá sněhem. Někdy sis na nich mohl přečíst staré
noviny, útržky inzerátů, nebo i básní, někdy byla ta okna s prasklou tabulkou chráněna náplastí, prkýnkem, polštáři, srolovanou dekou, někdy
za nimi byl vidět hrníček s motivem třešní nebo švestek, anebo broušená
vázička ze sklárny, anebo pavučina, někdy stín tváře a stoletý cíp záclony,
kočičí tlapka – bydlí tam někdo? A kdo tam bydlel, kam se odstěhoval?
Okénka zaslepená otázkami. Bez vás a také bez míčů, bez sněhových
koulí, bez letícího talíře, bez přibouchnutí, bez nenechavců nebyli by
sklenáři. „Jen na to nesahej, sem by měl přijít sklenář,“ varovali rodiče.
A včera poprvé přišli. Sklenáři z Jaromírovy ulice. Během hodiny rozbité okno vysadili, odvezli a přivezli zpátky. Takové okno, ke kterému
jsem naposledy přiváněla na chatě – ještě když tatínek špachtličkou uhlazoval kyt kolem rámů okenic. „Učí se ještě sklenařina?“ „Učí, a není
vůbec složitá, sklo vysadit, sklo zasadit, s kytem si potykat, je to jednodušší než Mozart…“ smáli se sklenáři. Jak dlouho se připravujeme
na koncert? Jak dlouho se mučíme nad veršem? „Už na mne netáhne, už
můžu být klidný a zas mám před očima výhled na střechy,“ děkují lidé
sklenářům. A já si říkám: také bych chtěla opouštět sklíčené, vracet se
k radostným… A ještě umět řemeslo.
Vzkaz ze zatáčky
Často nevíme o nejbližších. Ještěže sestra mého dědy Ondřeje Anna, které říkáme Kronika, vysype ze sebe nejen rodokmen, ale i jména, svátky,
data narození, ukáže na dům v Moldavě nad Bodvou: „Tady se vyučil
tvůj děda u mistra, jmenoval se Sněžný…“, ukáže: „Támhle jsme bydleli a pásli husy, a do postele si dávali nahřáté cihly, aby nebylo zima,
a támhle jsem chodila za svým tátou, který se měl strašně rád s tvým
dědou, do mlýna s obědem, pěkně to tam rachotilo, když se mlelo…“
Mlýn není, dům nestojí, cihly se rozpadly, kočík s dítětem vzala voda.
Táta chtěl jednou při úklidu vyhodit krabici fotek – mezi nimi i tu, na které sedí sedmiletý na dvorku na zídce a na nohou má bačkory na přezku.
„Vždyť je to hezká fotografie,“ zastavila ho maminka. Co bylo ještě
v krabici? Nikdy se to nedozvím. Ale tuhle mi táta svěřil ve snu:
„Nebreč, vždyť já tu jezdím na motorce!“ Ráno jsem se smála: táta a mo-
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torka! A pak mi maminka prozradila: „Jé, tohle tedy ještě nevíš, motorky
byly jeho vášní, strejda mu půjčoval Indiána, chodili jsme na závody, táta
musel vidět Šťastnýho, jednou měl angínu a my nemohli v sobotu vyjet,
no neštěstí, tak jsem ho viděla v posteli, jak jako z legrace startuje, a jednou jsme jeli na výlet, já letěla do pole, táta to nabral ze zatáčky…“
Jehla
Teta bere do ruky sametový jehelníček pokrytý skleněnými hlavičkami
špendlíků. Byly modré, zelené, fialové, žluté… A pak se snaží trefit do ouška, sliní nit, ta se napřimuje, teta jde k oknu, postrkuje si brýle: „Zkus to
ty!“ Představila jsem si nit jako dravou rybu. Ráda jsem navlékala a dívala se, jak teta zašívá roztrhané tepláky a stává se součástí bodláků,
kmenu jabloně, ostrých kamenů v řece Kamenici, zápasů na zahradě,
trní… Ráda jsem seděla na gauči a dívala se na její ruce, které uměly
opravdu všechno. Tenkrát mi připadaly velké, s měkkými paličkami
na koncích prstů. A jehla se v nich zmítala. Za okny pršelo do strání,
z kterých se po dešti začala vypařovat vůně. To pak děda otevřel dveře:
„Běž!“ A já jsem běžela kopřivami, pod nohama mi skřípal písek cest
smíchaný s omletými sklíčky, běžela jsem kolem skleněných tyčí, které
se válely před hutí na dřevité vlně…A když jsem se vracela, a když slunce sešívalo oblohu, děda stál ještě na prahu.
Prst zapíchnutý na straně 75
Jedno máme s Vlastou Rut Sidonovou společné. Vlasta přelézala tentýž
plaňkový plot, možná také milovala barevná sklíčka, skleněné tyče
a sklárny, možná zkoušela koupel v potoce, břitvu co sahala po lýtka,
anebo prkýnka lyží s vázáním Massag – a slyšela ticho. Jizerské. Plné
tajemství, které se stěhovalo do prázdných domů po válce. Možná jsme
se i viděly – ráda jsem jezdívala s dědou z Josefova Dolu do Liberce!
Držím v ruce knížku Jídelna Šalom a jiné povídky z dnešní židovské Prahy, kterou Vlastě vydalo nakladatelství BVD, knížku s fialovým obalem.
Někdy mám zvyk číst tam, kde zapíchnu prst: „To, že prababička pocházela ze židovské rodiny, se přísně tajilo. Z příbuzných to věděl jen málokdo. Ženy, tedy matky dcerám, si předávaly jakousi mísu, která se k němu
nedostala. Má ji dcera jeho tety. Byl vzteky bez sebe, když se jednoho
dne dozvěděl, že on není ten pravý pro tradici. Nebo pro důvěru? Pousmál
se své vlastní bláhovosti. Kdo z příbuzných se chce dneska o tom bavit?“
Povídka Tonoucí ve vyschlém řečišti, ve které Jakub pátrá po svých
předcích… do svých třiceti jsem také nevěděla. Mami, a kam odešli?
„Obrať list, Němci je zabili, protože u nich na půdě se našly zbraně.“
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Žádné schovávání pratety Hermínky, Treblinka, Terezín, Malý Trostinec… Jenže já jako dítě držela v rukou česko-německý slovník Unikum
s osvětimským razítkem, slovník, který pak zmizel. Jenže já jsem byla
zvědavá i zvídavá. „Ty sis nemyla dneska oči, ty nejsi odtud,“ říkali mi
cizí lidé odmalička. A já cítila: ano, musí tam někde být písek a moře!
A pak to začalo. Když jsem v Praze, stýská se mi po Izraeli, když jsem
tam, chci do Prahy. Ale jen na pláži v Tel Avivu vyhrnula přede mnou
stařenka rukáv – podívej se, ještě mám vytetované číslo. A slza kápla
na tričko. Ale o tom už je jiná povídka.
Černé na bílém
Tuhle ve mně hrklo. Šla jsem o přestávce orchestrální zkoušky kolem
trombonisty. Na rukávu bílé košile měl širokou černou pásku. „Co se
stalo?“ Trombonista se zasmál: „Co by se mělo stát, tohle je jenom spadlá kšanda od kalhot, jo, dřív se to ještě drželo, taky pamatuju…“ S úlevou jsem se usmála. Vybavili se mi lidé. Chodili naší Máchovou ulicí
a na rukávu saka nebo kabátu měli přišpendlenou černou pásku. Vybavil
se mi spolužák Karel Stejskal, Kája, kterému tak brzo zemřela maminka,
spolužačka Ivana Vodrážková, kterou potkal stejný osud, Irenka Ungrová, její rodiče zahynuli při havárii a naší ulicí ji vodila babička, Zuzana
a Zoja Novákovy, holčičky přímo z našeho domu, Tereza a Martin Balcarovi v devětašedesátém na táboře v Rakousku, děti malíře, který měl
nehodu. Kam jdeš ty prdelko, volávali jsme v parku na tlustého kluka
s příjmením Chalabala, kluka, který miloval zmrzlinu a vodila ho sem
paní, která se jmenovala Běla. „Nemá tatínka, tatínek byl dirigent.“
Už je to mnoho let, co zmizely z ulic tyhle černé vykřičníky, vykřičníky,
před kterými se z nás stala bezmocná kulička, pytlíček s kuličkami slz
v parku, kdy se v nás stavěly první stojany na noty Beethovenovy
Páté…
Barytonova hrozba
„Hudbě smrt, muzikanty zavřít, noty podpálit!“ ulevoval si ten člověk
uprostřed parčíku a přitom venčil psa. Jeho hlas byl sametový – baryton,
jeden z těch, který jste mohli slyšet v Pražském filharmonickém sboru.
Pak se mi svěřil: „Já řídím autobus, uživím se líp, hudba je ničitelka lidí,
času, života, hudba je nerentabilní, k čertu s ní i s těmi blouznivci, kteří
ji provozují.“
Vzpomněla jsem si nejen na sebe a houslové etudy, které jsme dřeli
na konzervatoři, na prázdný školní sál, kde jsem nikdy za studií nevystupovala, protože nikdy to nebylo úplně dobroušené, nikdy to nebylo
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„na desku“ – ale jednou dopoledne mne tam paní profesorka zavedla,
abychom si skladbu „za odměnu zkusili s klavírem“, ale hlavně na maminku. Když chtěla na konzervatoř, děda jí řekl: „Nohy, ruce, ti zpřerážím, půjdeš na obchodní školu.“ Nedávno jsem četla ve starém hudebním
časopise, že se slavní hudebníci mnohdy živili něčím jiným a talent objevila náhoda. Tak zpěvák pracoval jako kočí a při jízdě si zpíval, zpíval
tak, že si toho někdo vlivný z oboru všiml. A co básníci? Mohou snad žít
ze spásání mateřídoušky? Pracovali v úřadech, školách, obchodech,
knihovnách, na poštách, na nádražích… A možná, kdyby denně měli
básně ne psát, ale doslova vyrábět, kdyby museli odevzdávat tolik a tolik
veršů, kdyby to všechno nebylo dobrovolné a z nadšení, mluvili by stejně
jako pan Baryton z Voroněžské ulice. Miluji árii Ó vy lípy, zrovna teď ji
zpívá v rádiu Václav Zítek, budu ji ale milovat, pokud budu muset
před učitelem a pak doma stokrát a léta opakovat Ó vy, Ó vy, Ó vy…?
Budu ji tolik milovat, když budu muset trhat rok co rok lipový květ –
lístek po lístku? To takhle jenom tak jít alejí…
František
Možná se vám to také přihodilo: jeden den chodil kamarád jako čiperka,
za nějakou dobu jste ho viděli – o berli. „Je to špatná pooperační péče, já
mohu děkovat náhodě a štěstí na lékaře, že s tím kolenem chodím aspoň
takhle,“ řekl František. Seděli jsme ve vinárně, za Františkovou hlavou
šedá společnice, bez které se nikam neodváží. Najednou tu byl jiný František – jako by se každým nezbytným krokem po vinárně stal bližším.
Jako by říkal: „To jsem já, který navrhl pohár – cenu UČS, a chci dál
malovat, dál chodit po lese…“ A ještě když se loučil, vlál za ním kabát
změny. Koho potká zítra? Zvykali jsme si asi deset minut.
Už jsem si na to skoro zvykla
Socialismus byl teprve na začátku nebo v půli své cesty, ale možná skončil i pro zdánlivé maličkosti, pro to, že se moje teta Helenka v kuchyni
bila pravou rukou do levého ramene: „Ale nejdřív musíš mít tady hvězdu“, možná i proto, že ji děda okřikoval: „Nech už té politiky – a vůbec,
co my víme, co se děje v Bílém domě“, možná i proto, že tatínek, který
o dvacet let později v dobré víře, že budeme mít socialismus a ještě se
šlehačkou všech těch věcí tam na Západě, tiskl na Letné ke svému boku
termosku s kávou a já ho viděla plakat: „Takhle se hroutí režimy“, a za dva
roky, když se vracel z cukrárny, citoval prodavače – začínajícího podnikatele: „Přece nebudu vydělávat na dětech…“, možná skončil i proto, že
jsme nevěřili, když nám v kempu jugoslávského Slana svěřovali emig-
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ranti Chmelkovi: „To u nás doktora i léky platíme“, aby pak tesknili
u českých písniček a pak nás pozvali dovnitř karavanu na zjevení videa.
Socialismus ale skončil jen na venek. Všimněte si – uvnitř lidí žije.
Napojili ho na umělé dýchání, sami ho zahřívají myšlenkami a touhou –
co jiného jsou demonstrace studentů proti školnému, nezvyšování nájmů, vykořisťování, násilí – po celém světě?
Kapitalismus je chobotnice – má na světě hodně příznivců a tak má zatím
z čeho žít. Ale také má dost odpůrců – třeba paní Garinovou, oběžnici
Nuslí a Bělehradské ulice, která nabízí Obrys-Kmen, občas s taškou novin zabrousí i mnohem dál, a poznáte ji podle brýlí slepených leukoplastí. Nebo podle toho, že vám řekne „Mně se ty básničky líbí“.
Musí to být stavba na duchovních základech – s čistými okny, rovným
schodištěm, s dveřmi, které se přestanou zamykat, zahradou pro všechny,
se společností lidí a ne obleků. Stavba v ulici To mi stačí. Máme na ni?
Jazyk
Tuhle jsem byla bruslit a zaslechla maminku tázat se chlapce: „A vykomunikoval sis to s tátou?“ Musíme očistit jazyk, očistit a nakrémovat –
jako boty. Kdo se tu narodil a umí vychutnat slovo lípa, slovo, které
nezanikne v záplavě všech těch vetřelců do jazyka, kdo může – třeba
i tak jako loni v létě Jan Jelínek zajet vlakem do Nové Vsi u Benešova
a ukazovat nám rodnou chalupu, ten může jednou stát u zrodu Nového
národního ducha. Zatím spíš slýcháme: „Jsme překladiště zboží, národ
zlodějů.“ A také: „Stydím se, že jsem Čech.“
Rezervace
Jsem pro chráněnou rezervaci pro děti a starce. My, kteří se staráme, si
uvědomíme – je dar být chvíli opičkami na stromech, do jejichž větví se
s nadějemi dívají. A všichni si potom můžeme napustit vanu – bez otázek,
kolik že stojí vana plná vody, a že sprchování je oproti vaně za dvanáct
korun, jak mi řekli v Centru energetického poradenství. Až poté začíná
kultura.
Kdož sú boží bojovníci
Učila mne to Helena Jechová na chatě – směla to vůbec v polích a nad
panenkou, kterou při tom zpěvu držela na klíně, panenkou s plavými
vlásky, zpívat?
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Dvakrát s Nezvalem
Bylo mi kolem pěti let. Trávila jsem léto v Peci pod Sněžkou, v závodní
chatě. Vedoucí chaty paní Boženka Chudanová byla nejen výbornou
kuchařkou, ale i recitátorkou. Jaké bylo mé překvapení, když si jednoho
dne stoupla doprostřed horské louky a začala recitovat: „Manon, ach Manon…“ Jednou jsem otevřela maminčin památník: „A kdybychom se
více neviděli, bylo to krásné a bylo toho dost…“ Pod písmem psaným
černým inkoustem nebylo napsáno jméno autora. A tak jsem si myslela,
že verše psal mamince kdosi neznámý.
Na konzervatoři mne potkalo štěstí. Profesor Vlček, který neříkal třídě
jinak než chaso, profesor, kterému jsem nosila do kabinetu své první básně, vyprávěl o svých vrstevnících – básnících – tak poutavě, že jsme
poslouchali se zatajeným dechem. Jednou jsme probírali Nezvala. „Víte
co si dával k obědu v kavárně Union? Mísu indiánků!“ prozradil profesor Vlček třídě. Byla to krásná hodina a krásný den.
Život na palubě
Tvrdím, že básník píše především pro sebe – vzít pero do ruky je dobrodružství větší než to na moři. Jak dlouho trvá, než si nápad smočí palec
u písčitého břehu, a kolik času uplyne, než se nám v zátylku objeví čtyřmetrová vlna, než nás ta první nejkrásnější báseň zavalí?
Nedávno jsem si vzpomněla na svůj let ulicí – k novinovému stánku. Zas
jsem se viděla na ulici před čtyřiceti lety, na ulici, kde jsem stála s rozevřenými novinami a znovu a znovu musela číst svou první otištěnou báseň. Bylo to opojné a neskutečné a od té chvíle jsem ani nechtěla vyhlížet
záchranný kruh. Začala jsem skládat básně k sobě – tu pevné, tu chatrnější – až vyšla první knížka. V nakladatelství mi dali jen pár autorských
výtisků, náklad mířil do knihkupectví. Má jediná „technická“ a ryze soukromá starost byla dát si pár výtisků svázat do pevných desek.
A že šlo o štěstí, jsem si uvědomila, když jsem začala po mnoha letech
zakopávat o své další knížky. Velkou část jejich nákladu mám v bytě.
Některé knížky žloutnou, další jsou docela čerstvé. Někdo se bojí do letadla, já chodím s obavou – s taškou svých knih po různých čteních i pořadech poezie. Je to tak jednoduché ponořit ruku až po loket do tašky,
vyložit třeba Sešívaného cherubína na stolek kavárny a chytit někoho,
kdo jde kolem za rukáv: „Udělejte si radost, můžete ji mít za padesát
korun i s podpisem!“ A přece – už jsem ten pohyb udělala stokrát, ale bez
knihy! Knihu v tašce pohladím a něco mi brání jít s ní na trh, nějaká stěna se postavila mezi mne a knihy.
Děsím se prodeje a možná je to diagnóza. Jenže náklady na vydání básní
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rostou a peníze v nich také. „Tak proč to píšeš a ještě vydáváš, když
z toho máš prodělek, tak proč někoho nepožádáš o pomoc, aby ti udělal
reklamu?“ Těžká otázka od někoho, kdo jakživ nevstoupil na palubu
poezie… ale s nápadem reklamy mou naději postrčila vpřed. Napadlo
mne, že bych mohla o kratičkou řeč požádat vedoucího našeho amatérského orchestru, také houslistu, který by před komorním orchestrem uvedl
mou novou knížku s tím, že zájemci o ni se u mne mohou po zkoušce
hlásit… A odpověď? „Ne! Domnívám se, že každý z nás vykazuje nějakou další činnost, kde se seberealizuje, já například chovám včely, sbírám známky, hraju po hospodách i kostelích, zahradničím, sadařím.
Nesnažím se žádnou z těchto činností obtěžovat své známé, zejména
ve spolcích jaksi s ‚jinou orientací‘, tedy mezi včelařema nenabízím
známky a naopak. Často mi takováto činnost připadá jako sociální terorismus. Od toho jsou například sociální sítě Facebook, Twitter. Tam
může jít každý se svou kůží na trh, přiměřeně i obchodovat, ale být také
připravený na zesměšnění, někdy i od cizích lidí. Pokud jde o můj vztah
ke knihám a poezii zvlášť, vůbec tomu nerozumím. Kdyby nám někdo
chtěl na zkouškách nabízet třeba kosmetiku nebo organizovat něco jako
prodejní letadlo (pyramidové prodeje), taky bych se zcela jistě a vehementně postavil proti. Nezlob se proto a vymysli něco jiného.“
Zahrada
Vycházíš z domu a rukou rozhrneš rybízy, rybízy, to jsou rubínové stáje,
v kterých si barva odfukuje do dlaní česáče, protože je čas zralosti, čas
jenž sroloval jahodový koberec do sklenic a rosolu, čas, který vypral jahodový koberec do zelena a zahnal ho do ždímaček hrnců a páry, takže
dnes držíš rybízové keře pod pasem, jen aby černé šperky spolu s červenými cinkly o smalt, a ještě stačíš jednou rukou vyloupnout suk z plaňky
plotu, díra je prstem pro modrý prsten zářijové oblohy a ty jí vidíš svět
zahrady, souseda, jeho život je vyměřen oblýskanými násadami motyk
i hrabiček, on říká všem: město je zkáza, všichni se ženou za žvancem,
místo aby pěstovali, podívej zázrak vajíčka, dokonalejší než tančící dům,
než metro, dokonalý jak tělo, jak krky krůt – stínítka luceren se chvějí,
nebo kohoutí výkřik co porcuje den a my sebou trhneme jinak než při
slyšení mobilů, moje vajíčko je dokonalý výsledek, pochvaluje si sadař,
za hlavou trsy česneku co visí ze stropů, u nohou slepýše cibulí, ruka
v nich šustí krásněji než v listí parků, a v dálce na zahradě vzdechnou
orosené hrudníky zelných listů, předzvěst nedělních obědů, které nezařídí hypermarket, ale člověk, tráva si zatím oblékne sárí babího léta – z pavučin, a ty si otřeš tvář o šmirgl slunečnicových stvolů, a pohled vrhneš
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do hnědi půdy kterou opustily brambory, naskákaly do pytlů a pytle
do sklepů, kde s nimi bojují staříci, stařec a moře, vybaví se mi, když
vidím v sklepích sjíždět paty po hnědých vorech, když říkáme si takhle
žít, takhle umět žít, těšit se až zahučí v kamnech nebo se rozpálí trouba,
těšit se na svůj výrok s úrodou jsem spokojen a až na jaře zahrada otevře
hnědý sešit linkovaný sadbou a zelenými klíčky, vy ruce co neumíte než
kupovat, ruce spisovatele, které se nemohou ničeho dobrat a nabrat
do sytosti, nerozprodaná kniho, zralá tího, vi – ta – mí – ny, v i – ta – mí –
ny, můžeš křičet po knihkupectvích i po ulicích, marně, v ulicích to šumí
reklamami jak v umělém lese, kde potkala jsem starce, 94 let zná svět,
ale nejvíc se bojí toho, že nenajde člověka, kterého by zasypal svou
knihovnou, ještě pět let žít, snad ho najdu jako jsem našel tu dvanáctiletou holku ze sousedství, jenže čtenářku přejelo auto, plakal jsem pro ni
dva roky, nevíte o někom, nevíte o někom, vzhlíží ke mě pán jehož papírový sad nikdo nechce, zatímco úroda zlátne a ve sklepích zakopávají
šťastní o osleplé obrazovky televizí, před sebou film vůní v lískách,
na sobě modré montérky a prsty ztuhlé tak, že neudrží lžíci, ale hrdla
láhví se švestkovou šťávou nebo s malinami, ano, prsty padající do kopřiv, takhle žít, takhle žít, řekla jsem si – pohled k horám – kolena
na prkénku co se leskne, tvář pod proudem, který teče z kohoutku,
a v domě bez telefonu na jehož okno klepe májová větev…
Jak slovo hraje a maluje
Na počátku byl rytmus. Přílivy, odlivy, přesýpací hodiny žhavého kamení
v ruce, kterou nikdy nespatříme, praskot kmene stromu – v jeho větvích
usnulo zvíře. Skřeky víl, které vily věnce do příštích učebnic a pokaňkaných sešitů, skřeky víl a pohlavky jejich matek za uši přírody. Přírody bez
oken a bez dveří. To všechno než se svět zarámoval, vyrobily se zámky,
klíče, vchody, nouzové východy, hasicí přístroje na choleriky a zapalovače pro melancholiky. Pak jsme se někdy narodili – staletí do nás tepala
už předtím rytmus jak do měděných talířků, které se prodávají na orientálních bazarech. Nejdřív jsme křičeli – jak zvířata – táhlým tónem.
Pusťte si doma vodovodní kohoutek. Proud vody odnikud nikam, to je
ten táhlý tón. A pak proud malíčkem přetněte, na různých místech – jako
když pila řeže polínko, aby se vešlo do kamen. Skoro nic nezní, ale je tu
rytmus. Ta ta ta tá, ta ta ta tá, rytmus Osudové symfonie dlouho vyvolávaly stovky skladatelů, až se jeden den narodil Ludvík Beethoven, navzdory, nebo právě proto, že pouhé dva tóny začátku skladby a možná
i tentýž rytmus zašili skladatelé dávno před ním do kapes, kam si sáhneš
jen jednou. Jen čtyři rány osudu na dveře (nebouchal tak snad každý,
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když šel domů bez klíčů?) a budou se rodit orchestry a jejich dirigenti,
a malí houslisté se budou zase trápit, jen čtyři rány a je zde cosi nevyslovitelného, cosi co stále přešlapuje před oponou slova. Dojímá mne, že
tympanista je člověk, který musí předat paličky a konzerva téhle partitury je věčná i když se v ní prohání vzduch. Celá skladba je tedy jakýmsi
předslovím nebo záslovím, jak chcete, a slovo by v ní překáželo. Jsou
chvíle, na něž slovo nestačí, lidé v černých oblecích a bílých košilích by
řekli „slovo na ně nedosáhne“, anebo „je to hozený vo patro vejš“.
xxx
Na černomořském pobřeží vede pětice Mongolů svou matku. Je mi 10 let
a sleduji její tvář, kulatou a přece pokroucenou. Matka pláče, utopil se jí
syn. Nářek se mísí s hukotem moře. Na táboře v NDR – hoši vynášejí
na břeh chlapce. Vynášejí ho na prostěradle. Chlapce zranila harpuna.
Slova jsou pryč, musí se ale zavolat sanitka. A ještě něco – sedíme v autobuse, už máme odjet z Itálie domů, v kufru odpočívá můj zápisník,
do kterého jsem si tři týdny psala ve všech galeriích, odpočívá tam i minc
e, kterou nám dali ve vesnici Vinci, kde jsem viděla svůj první olivovník.
Je konec tábora, ale Miluška a Alberto se nemohou rozloučit. Autobus
dětí pláče, ti dva se líbají dírou v plotě zahrady… Pohlédneme lásce
do tváře – je to plamen! Možná že za oponou slov, tam kde pramení pláč
a stesk, možná že tam je větší tajemství než tajemství slova, jeho hudby
i barev – leží vyluštěná tajenka téhle křížovky. Díky ní dítě řekne „Já
když čtu v knížce najednou zmizej písmenka a děda se na mě dívá“, anebo „Viděla jsem ho, na mostě, stál tam v nemocničním, ale blíž jsem
nemohla, to bych přes něj proletěla“.
xxx
Už jako dítě jsem se nemohla odlepit od Ludvíkových symfonií a také
od knihy Antonína Zhoře Sám proti osudu. Nestydím se za to – plakala
jsem nad gramofonem HC-10. A Beethovenovy symfonie jsme zpívala
v tramvaji číslo 23, zpívala jsem je průvodčímu na záda. Až dnes vím –
hledala jsem rytmus, obsah i formu básně. Později, když už jsem začala
psát, musela jsem si nahlas při přecházení pokojem jednotlivé sloky
skandovat a slova zabíjet do papíru aranžérským kladívkem jako hřebíčky. Když člověk začíná psát, má slov plnou pusu, za třicet let se dává
na dvouverší. Při psaní si pobrukoval i Majakovskij. Píše o tom. A také
píše o složitosti rytmu, o jeho záhadách.
Ještě že máme i prosté, lidové rytmy na á dva tři.
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xxx
Můj děda Ondřej, obuvník, který měl krámek ve vršovické Bulharské
ulici, jeho učedníci z Moldavy nad Bodvou, Ďula a Laco, klepali v dílně
den co den cvočky do obuvi. Maminka pozorovala jejich práci, hřála se
u kamen musgráfek a potom hrála přesně a s úderem na piáno písničku
Jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlýny klapy klapy, když jim mlýna
jdou. A já zas v Josefově Dole, u druhého dědy, poznala dokonale rytmus
ticha. Že ticho není rytmické? Je!
xxx
Rytmus ticha při černých hodinkách, kdy kocour honil po podlaze papírovou kouli a my se dívali na své tváře osvícené oharkem dědovy cigarety, a když jsme slyšeli mírné škrábnutí na okenicích – to když přistála
sněhová vločka, tenhle rytmus se nedá zaznamenat. Je to Lento nebo
Adagio? Slovo by bylo rušičkou, když jsme lovili v sítích večerů básně,
které jsem měla napsat až za patnáct let. Vždyť básníci jsou také rybáři.
V Třeboni existuje učební obor Rybář, kam brali a třeba ještě berou bez
přijímaček. Kluk tady dostal výuční list a ještě měl i maturitu, a ještě
uměl zacházet s motorovou pilou a křovinořezem… Básníkovým výučním listem je kniha, jeho rybářským svazem svaz provždy lapených duší,
jeho odchovnou stanicí okrasných ryb stanice Metafora nad Rýmem,
jeho lesnickým podnikem národní podnik Slovo. A ještě něco – od narození jsme na exkurzích! Vítězslav Nezval píše v knize Dolce far niente:
„Nemilujeme věci, na které si vzpomínáme s dojetím, milujeme své
vzrušení, jímž nás naplnily, když jsme je spatřily poprvé, nebo z naprosto překvapujícího úhlu, a lidé, pro něž je jednou z nejvyšších rozkoší
rozkoš asociace, jsou houževnatými hledači ráje, stavu skutečnosti, kdy
se nám zdá býti zázračná a svěží jako v první den.“
xxx
Každý zná báseň Karla Hlaváčka, která začíná Hrál kdosi na hoboj, méně
čtenářů už zná Akord od Konstantina Biebla: „Spí mytry s mírnými lístky i mírnými stíny / spala stará zahrada jak jasan v snách / rybíz vybízí
rty Filipíny / a tráva vstávala zrána na hradbách.“ Tahle báseň mi opravdu zní jako akord smyčcového kvarteta. A co báseň Škála z Bieblovy
sbírky Zlatými řetězy? „Tyčinky v tichých i bílých liliích / ve světlezeleném světle zeleně / Lolo Lolo / tma padá na jantar / harfa v barvách sálá
/ žluť smutku purpur strun…“ Málokterého básníka se nedotkla hudba
a málokterého skladatele poezie. Antonín Sova hrál jako člen otcova domácího kvarteta, Nezval hrál na klavír i harmoniku, vášnivě studoval
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Beethovenovy sonáty a Beethoven se stal jeho věčnou Superstar, která
nikdy neskončí na stránkách bulváru, kam ji tak trochu svět zatahuje
skladbou Pro Elišku. Vilém Závada hrál na lesní roh a nechává ho zaznít
v básni Panychida: „A zazní lesní roh v nejvyšší poloze.“
Na housle hrál v orchestru i Jiří Wolker, Miroslav Florian o houslích
a svém učení píše báseň: „Rozbil jsem včera housle, už na ně nezahraji /
Kolíky jenom dlouhé ticho k prasknutí napínají“, na housle se učil i Isaak
Babel, z kterého chtěli mít zázračné dítě, které by přineslo rodině jmění,
později o tom napsal krásnou povídku, o toulání u přístavu místo houslí – do té doby, než ho doma navštíví rozlícený učitel, před nímž se provinilec zavře na záchodě. I já jsem byla nejdříve pro své okolí a dům „od
hudby“, tatínek musel doma léta poslouchat hromady škál, etud, koncertin, než jsem ho vysvobodila z cirkusu těch zvuků papírem, nad kterým – na provaze inkoustu – balancovala prvotina.
xxx
A co skladatelé a slovo? Snad žádný hudební skladatel nesáhl do šperkovnice písemnictví svého národa tak jako Franz Schubert. Tvrdí se, že
zhudebnil celou německou literaturu. O básních napsal: „Ano, je to krásná báseň, melodie proudí jedna radost. Když je báseň špatná, není možno
se hnout z místa, člověk se jen zbytečně u toho trápí, a přece nevznikne
nic než suchopárný brak.“
xxx
Pokusím se něco říci o malování, o tom jak slovo maluje. Jistě – slovo
není štětcem ani samotnou barvou, tuhou, uhlem, temperou, která dovede na plátně tvořit nánosy, ale má vlastnosti štětce, barev a plátna. Pouhé
dva tři verše mohou namalovat miniaturu, která se neztratí v prostoru
výstavní síně našich životů. Každý z nás zná Hrubínovo: „Namaluj mi
hrušku a pod hrušku talíř – sláva ty jsi malíř!“ Báseň prostá, ale nádherná – vidíme hrušku a cítíme vůni podzimu. Krásně malovat slovy o podzimu uměl Vítězslav Nezval: „Ten rozpačitý čas mezi podzimem a zimou je jako dlouhá jízda ve voze s režnou plachtou. Jako dlouhá jízda
bez vyhlídek, jako dlouhá jízda se zastávkami uprostřed silnice na kopcích. Dny se podobají navzájem jako tabule rozmoklých polí, z nichž
smazala nemilosrdná houba sychravých deštíků všecky rozkošné a utěšující kresbičky z posledních květin a z vadnoucího listí…“ Každý básník
se učí slovy malovat, všechno je námětem pro plátno.
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xxx
V babiččině bytě ve Vršovicích dlouho visel obraz pivoněk a ty těžké
růžové a bílé květy mi připomněly její ruce, jak jsem je vídávala po umytí podlahy – psala jsem o babiččiných rukou jako o květech pivoněk.
V bytě tety Jiřiny měli zas na stěnách obrazy bratra jejího muže, obrazy
podepsané jménem Císařovský. Jeden obraz jsme měli i doma, byly
na něm snopy. A v obýváku visela reprodukce Vlamincka – kus smutného města, které mne provázelo horečkami, krásně se při pohledu na něj
zavírala víčka a knížky padaly na koberec. A také u nás pod tatínkovou
rukou rostly čáry, kružnice – to když na pauzovací papír tuší kreslil čísílka. Dívala jsem se na ně a nevěřila, že tohle je jeřáb nebo jídlonosič.
Prababička Regina vyšívala dečky. Třeba tu Každá růže má své trní, každý člověk má svůj kříž, trpělivost bolest mírní, ulehčuje každou tíž.
A její dcera Hermína zdědila talent po matce. „Ta má kaligrafické písmo,“
říkala o ní maminka. Hermínka nakreslila ptáčka na větvi. Do krejčovského zápisníku s mírami, které měl u žehlicího prkna její muž, polámaného panáčka v klobouku a pod něj připsala: „Ty starej vožralo!“
Milovala jen umělé květiny a babičce se každé jaro chlubila novými šaty
s květinovým vzorem.
xxx
V Kostelci žije naivní malíř Pepa Uhlíř, kterému žena říká: „Pepo, ty
vobrazy jsou fantastický, ty už vejš nemůžeš.“ Pepa namaloval kromě
rodné chaloupky, restaurace Secese, kytic a portrétů náboženský výjev
a chce psát papežovi, aby obraz posvětil. Věří, že jednou přijede
v papamobilu do Kostelce. Ani já už nemůžu vejš. Můžu jen padat dolů,
k prvnímu slovu, do pravěku.
Co je poezie
Co je poezie nikdo neví. Je to tajemství, a kdybychom ho znali, nikdo by
se nevydal na dobrodružnou cestu za básní. Básně by se vařily podle návodů vraž do toho dej do toho jako knedlíky – i když uvařit dobré švestkové nebo třešňové knedlíky je umění. Zatímco složení knedlíků, to vše
co předchází jejich vzniku je známo z mnoha kuchařek, rodokmen básně
ještě nikdo nesestavil, ani jako nadšený laik amatér, ani jako profesionál
za těžký prachy. Co báseň to jiní rodiče, s minulostí i bez minulosti, žhavé uhlíky, ale i prach z popele metafor, co báseň to jiná doba, rozhodují
hodiny, vteřiny, roční období, mateřská řeč, pohledy a asociace básníků,
které stále přeskakují – jako by skákaly panáka, jehož kostra je nakreslena
v jejich krevním řečišti provždy a neodvolatelně. Jediné co se dá zmapo-
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vat je cesta poezie k básníkovi a cesta básníka k poezii. Kudy se básník
dral, jakým houštím, nebo šel kolem hedvábné aleje v květu, s jakými
nástroji a kompasem v rukou. Už vůbec nikdo nezodpoví otázku proč já,
proč se k poezii deru já, proč já se musím nořit do cizích osudů, brát si je
za své, stát se zpovědnicí, jednou být vítaným hostem za stolem bytových buněk duší, jindy hostem, před kterým pekáč s husou schováme
a hosta vyženeme.
xxx
Vždycky se najde pár srdcí, která rozpláče jeden jediný verš, psaný, ale
i ten nepsaný. Vždycky se najde pár srdcí, kterými pohne verš, verš vytlačí
vozík slzy z oka a vykoná zázrak na hrstce čtenářů rozhozených po tomto
světě, kde toužíme po jistotách, tak jako šaty napěchované v pytlích touží
po věšácích.
xxx
Cesta poezie k básníkovi a cesta básníka k poezii se dá zmapovat. Lze ji
sestavit z konkrétních kamenů, drnů i písku. Už při básníkově narození
je mu do rukou vložený rébus s mapou cesty. Od domu k domu, člověka
k člověku, od věci k věci, od stěhování ke stěhování, od parapetu v Máchové ulici k výhledu na koňský dvůr.
xxx
Když mi vyšla první báseň, děda ji nosil v kapse saka, dokud se papír
nerozpadl, ale ostatní příbuzenstvo se leklo. Kdo jsou to tihle básníci?
Podivíni, lidé nápadní i nenápadní, odpadkové nádoby, ale i košťata,
lampy, ale i kahany tmy, výborní houbaři, kteří mají oči i v kolenou. Jedni
píší třeba jen o hvězdách, druzí o jediném člověku, domě, jediné ulici.
A koho zajímá tvá obloha, byt, ulice?
xxx
Po předčítacích večírcích, kdy jsem četla Mikulášovy patálie, se všichni
váleli smíchy a nejvyšší poctu mi udělila teta: „Ty to umíš tak podat!“
xxx
Poezie umí to, že se všechno stává majetkem všech a nezáleží na tom, že
jde o jeden jediný vlas. Pro mnohé je noční obloha stále stejná – hvězdy
sedí na vyleštěných thonetkách, které se mírně otáčejí. Jednou mi tatínek
na zahradě ukazoval Velký vůz a mě napadlo, že „obloha je jak hvězdné
kostky domina“. Pro mnohé je vedro jen vedro, já jsem napsala v jedné
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ze svých prvních básní Žízeň „a my v tom horku hledáme ztracené sliny“. Chvěla jsme se nad básněmi nejen svými, ale i nad Nezvalem,
Halasem, Sovou a Březinou. Co vše se musí stát, aby se v člověku probudila poezie? Aby na něho zaťukala?
xxx
Pětiletý chlapec mi řekl: „Můj brácha měří metr sedmdesát, ale pořád je
to můj brácha,“ nebo „Do Pelhřimova to máme tak dva metry“.
xxx
Narodila jsem se do rodiny, která by se dala nazvat „krám se zbožím
smíšeným“. Visely v něm čabajky a uheráky, na pultech ležely – dlouho
skrývané – macesy, pod pultem skrojek tlačenky odněkud od Milevska.
Rodinou prošli domkáři, pošťáci, řemeslníci, obchodníci, operní zpěváci, úředníci, mistři krejčí a obuvníci, vynálezce a dělnice, hospodští…
Možná bych trochu lhala, kdybych řekla: u nás nikdo nebásnil. Babička,
matka maminky překrásným hlasem zpívala, tak, že ji pan řídící řekl
„Olinko, ty bys měla zpívat“. Slyším babičku zpívat Aby nás pánbůh
miloval nebo Letěla bělounká holubička, ale také báseň o sově a vrabci,
kterou mi často přednášela: Vdávalo se motovidlo, bralo sobě starý
bidlo, všecky ptáky tam pozvalo, jenom sovu vynechalo, sova jak to
uslyšela, hned na svatbu přiletěla, sedla sobě vedle pícky, dala si hrát
po německy, první tanec vzal ji brabec, šlápl jí na pravý palec, brabče,
brabče ty jsi hloupý, nestoupej mi na pazourky, kdyby tu nebyly hosti,
přelámala bych ti kosti, ale že jsou tady hosti, nechci dělat mrzutosti…
xxx
Pokladnicí lidových rčení a poezie, kterou si někdy sama, bez papíru
a bez tužky upravovala, byla babiččina sestra Hermínka. Chodila k nám
jednou za čas s namalovaným srdíčkem na rtech. Měla dar obraznosti,
oživovala věci, deka měla nohy a utekla z bytu, tři dny starý pomeranč
byl vyšlý z módy…
xxx
Maminka na gymnáziu chodila po třídách a v doprovodu spisovatele
Křeliny, kterého měla na češtinu, recitovala naše básníky. Když hrála
na klavír, Liszta, Chopina, sedávala jsem u nohou klavíru a držela jsem
se té nohy jako břečťan.
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xxx
Požírala jsem etudy, cvičení, vše co souviselo s hudbou a houslemi, knihy a časopisy, z kterých jsem si dělala výstřižky. Když se mnou housle
někam nemohly, našla jsem si je sama, jako kmen stromu v kempu v Bulharsku, na který jsem cvičila Holku modrookou.
xxx
Nezapomenu na podzimní i předvánoční večery třídy paní učitelky
Pokorné ve čtvrtém patře Kulturního domu železničářů, člověk stoupal
po schodech a cítil vůni řízků nebo vepřové pečeně z kuchyně restaurace,
která sídlila v domě, člověk stoupal a už slyšel, jak housle ladí žák
Vizvári nebo Vezsprémi… Tenhle ráj amatérů a večerů při svíčkách
skončil v létě 1970. Toužila jsem hrát koncertně, jako Oistrach, jako
Szeryng.
xxx
Hodiny na konzervatoři se staly proti amatérské idylce v hudebních kursech také mučírnou, výstupem na horu, před kterou jsem kapitulovala –
horolezecké boty mi v sedmnácti letech sundala z nohou poezie.
xxx
V roce 1974 zemřela babička. Vidím matku, jak vyklízí skříň plnou šatů.
V posteli, do sešitku s černými deskami jsem napsala první báseň. Voldanovům jsem recitovala nějaké verše, a myslím, že oba – reprodukční
umělci – trochu i záviděli. Proti mému „přešupačení“ nic neměli a slabší
výkony vysvětlili komisi s tím, že stejně ten koncertní umělec nebudu
a budu se věnovat psaní. Housle ohluchly, hrály jinak, tehdy jsem tomu
nerozuměla, ale dnes vím – svůj úkol splnily do puntíku.
xxx
Radši než do hodin chodila jsem do kabinetu češtináře Vlčka. Vlček mi
byl prvním kritikem a rádcem, líbila se mu má báseň Žně, ve které píšu
„je těžké zvednou vlastní tíhu aspoň na kolena“.
Kufry a zahrady
Už je to téměř padesát let, co jsem zavírala do kufru kocoura Macka
a s rozkoší poslouchala, jak se tam prohání s nicotou. Kdykoliv mne
spatřil ve dveřích kuchyně, skočil z otomanu na lino a utíkal do zahrady.
A je to téměř pět minut, co jsem náhodou vyslechla rozhovor o svobodě.
Pro jednoho je, pro druhého byla. Jeden žije v zahradách, druhý prý
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v kufru a ze vzpomínek na cvakání zámku. Jenže – kufry i zahrady se
změnily. I z bazarů pomalu mizí odřené papíráky, do jejichž vnitřků nalepovali tatínkové seznamy věcí – kolem nás je dnes kufrů jako maku,
širé lány těch s kapsami, zipy, kolečky a s kódy.
A zahrady? Prohánějí se po nich sekačky a křovinořezy, které sis vytočil
v Kole štěstí u Mountfieldu, a brzy na nich bude stát místo kůlen satelitní
městečko. Ještě že poezie před nás spouští stále stejné balonové koše:
Nastup si! Ještě že si každý rok mohu říkat s básnířkou, na kterou je škoda i střelného prachu výsměchu: „Dnes okouzlena krásou světa / jsem
pražským podvečerem šla / a jedna věta / jedna věta / šla se mnou
na pokraji léta / kouzelná věta houslová.“ Komu tyhle verše v šestnácti
vypálily cejch na rameni, jizev se nezbaví ani jako stařec. Jak ale mohla
autorka jít podvečerem, když žila ve tmě kufru? ve tmě, z které ji nevytáhne žádná milosrdná ruka? To my si děláme, co chceme! Mává s námi
pětkrát za minutu mobil, internet, televize zametá den po dni koštětem
zpráv, které se dřív navenek nedostaly… Jedni tvrdí: Tenhle svět zavřít
do kufru a shodit ze skály. Je to pokrok, je to pokrok, řve druhá strana.
Nedovede si představit nejít v noci na nákup, neodletět zítra do Alp, nejít
na bridž, nedělat co se nemohlo. Uznejte ale – člověk nemůže žít bez
pout, poutek, věšáků nadějí, když do dveří se postavil Strach…
Cimprlich necimprlich
Na nedávném setkání členů Unie českých spisovatelů vystoupil také
M. K., který svůj příspěvek uvedl slovy „dámy prominou…“ Pak po nás
začal metat dlaždice sprostot – přesný záznam rozhlasového vysílání pro
mladistvé. Zahrál si chvíli na moderátora, nohou si podupával do rytmu
příštího hudebního nářezu, „kterej bude zaručeně hustej“, takže „to
do nás nahustí až se z toho po, a potom nebudeme nasraný, ale krásně
z tý hudby a slova zasraný, aný, aný, aný, aný…“
Cestou domů jsem si vzpomněla na procházky s tatínkem po parku.
Na mé otázky někdy odpovídal: Polož jinak tu otázku! A já jsem poznala,
že každé slovo se dá jinak i jinam položit – tak jako cihla do různé krajiny.
Jsem zmrzlý jako drozd, bylo tam zima jak v prdeli, budu muset řediteli
Růžičkovi navrhnout, že bych škole udělal místo násypných kamen
na uhlí to ústřední topení, opouštěl pan Hrabík rodičovské sdružení naší
třídy. Ale ten těžkej, říkáte hodinovej zimník, vám pane Frantina myslím
sluší – no jak prdel na hrnec! Jo jeden myslel Hrabíku – a posral se!
Vidíte – není sprosté jako sprosté. Nebesa lidové poezie nedají nikdy
zhasnout planetě Zprdukuličce ani v okolí zavěšeným lucernám, v kterých poletuje zakletej prd a svítí básníkům na cestu.
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Šunka nebo smrt
Jdeš kolem kontejneru na rohu ulice – syn tu vyklopil obsah skříně matky, která leží v nemocnici. Druhý den čísi cizí bota rozkopává po ulici
zástěry, svetry, deníček, knihy, Sloky lásky i kuchařky, krabičky s léky.
To výrostci si hrají, vyskakují a smějí se. Kdyby tu byla moje babička,
zavolala by: Počkejte hulikáni, půjdu to na vás říct do školy! Když navážili babičce v řeznictví U Hulaty o půl deka šunky méně, běžela i s balíčkem nazpátek: Podívejte, je to pro holku a ta stůně… ve frontě za ní se
rozhostilo ticho, ticho přerušené jen pádem jediného tenoučkého listu
šunky na papír. A co tý holčičce je, paní, hlesl někdo. Ať je jí líp, kývala
hlavou fronta, ve které možná stál i pan Doutnáč z našeho domu, milovnice opery paní Zelenková, nebo zdravotní sestra paní Dušková. Potom
se paní prodavačka omlouvala kvůli tloušťce papíru. Chtěla bych někdy
slyšet pád toho jediného růžového listu na váhu!
Ta první
Ráno jsme vstali a umyli si – i po neprospané noci – svěží tvář. Tváři
bylo šestnáct, sedmnáct či devatenáct let. Potom jsme vyšli před dům.
Ještě když naši spali, rozběhli jsme se ke stánku a spustili: Támhlety
noviny!!! Potom se člověk zhroutil do tiskařské černi, plul na voru té
první básně a odpředu i odzadu četl… Hele jsi to ty, já to včera čet, hele,
ty píšeš, dobrý, no vážně, jen tomu moc nerozumim, volal na vás přes
ulici kamarád. A vy jste nějak víc pospíchal a plaše mávnul rukou. Jako
by nás ta první tištěná báseň odtrhla od kry, na které jsme společně žili,
a hnala na moře. Až teď vím – bylo štěstí ráno začít básničkou. Je to jako
jít k vodě rovnou v plavkách. Anebo k vlaku s lístkem.
Odpoledne
To odpoledne mělo být výjimečné, odpoledne nablýskané zlatem, odpoledne napomádované jak vlasy Arabů, kteří se proplétali v jeruzalémské
kavárně poblíž Damašské brány, posezení v ní si nenechám ujít, léta
a léta, sedím tu u šálku malého jak dlaň děcka a pozoruji ruch uličky,
v které se míhají hedvábné šátky, růžová, modrá, hnědá, oranž, sedím tu
a závidím tomu, který kávu vaří a roznáší ke stolkům, nad nimiž visí
barevné foto rodiny, sedím tu a ještě netuším, že budu také tak vařit
a roznášet kávu, sice ne v kavárně, ale na pražském sněmu píšících, kde
mne o tuhle službu požádají na jedno jediné odpoledne v mém životě, je
hezké strávit ho v převleku a slyšet od spisovatelů odkud já vás znám,
anebo vás sem dali z hospody, že jo, kolik vám za to daj, a mně míň cukru, a mně to uvařte silnější, a ta káva je vynikající, jak ji pochválil pěvec,
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no doktor Bartolo přece, doktore neznáte zpěváka Egona Fuchse, no jak
bych neznal, chodil na pívo k Tygrovi, s nim byla sranda, a taky znám
profesora Voldana, s tím jsem se znal když ještě učil na konzervatoři,
a jeho ženu houslistku co vás měla jsem znal taky, to byla jeho žačka a vo
hodně mladší, musíme se na to sejít, to kafe máte ale výborný, škoda, že
je to v plastových kelímcích, Bartolo mi tiskne ruku, vždy mi pak tiskl
ruku jako by mi chtěl něco předat, něco zvláštního, významného, co nelze napsat ani zazpívat v árii, nikdy nerozluštím písmo poselství ve stisku jeho dlaně, ale zanedlouho na vernisáži hraju na housle, je to sólo a já
mám strach, strach, že to není dobré, můj zpěv není dobrý, od čtrnácti let
mi říkali není dobrý, až Bartolo tu bouchne do stolu: a je, a je, a já vám
říkám, že je, a vůbec nechcete u nás uspořádat koncert, tady ten básník
co stojí vedle může zpívat, třeba árii Lenského, domluvíme to, a zase je
tu pár stisků rukou, než odjedu na ostrov, tam, kde při zpáteční cestě
v hotelu Helios, na terase, kde se češe slunce, vyčesává si pilně z hlavy
mořské krystaly, najdu v knize ve znamení náhody vzpomínky Karla
Effy, kterého Bartolo taky – a náhodou – zachránil, zabořím do knihy
prst: „Když jsem usedl před nového ředitele v šatně, kde jsme byli v té
chvíli sami, zkřížil si Jan Werich obě ruce pod bradu a náhle mě ťal třemi
slovy: Podejte si výpověď! Výpověď jsem dal a šťastná náhoda, která mě
provázela už od narození jako sudička, mi pomohla i tentokrát, takže
jsem byl bez angažmá prakticky ani ne hodinu. V tramvaji jsem se setkal
s kamarádem z AUSu, pěvcem a hercem Hudebního divadla Jindřichem
Jandou. Se vším jsem se mu svěřil a on mě pozval zpátky do Karlína, kde
prý mne nový ředitel Rudolf Vedral určitě přijme“, a autobus nás veze
domů, do září, pak knihu odložím a za čtrnáct dní táhne mě to k ní,
a v pátek z jedenáctého na dvanáctého zdá se mi o podzemní garáži,
může to být zrovna tak důl nebo nějaké nákupní centrum s řadou prázdných vozíků, když vstoupím na práh garáže vozíky se rozjíždějí, černé
a prázdné vozíky jednou ke mně a mají přesné rozestupy, vidím, že jedou
po kolejích, ucuknu nohou od prahu a garáž tiše zavře vrata, a budím se
v pět, zapal modrou svíčku na komodě, zapal ji, musím ji tedy zapálit,
proč nevím, jenom tak, aby bylo léto a nechumelilo se, abych se nemusela loučit se sandály a zeleným ostrovem, aby bylo pořád modro, a pak
se dozvím z novin, že Bartola, doktora tak zkušeného ošálila smrt – bez
výmluvy…
Čtenáři čtenářům
Je taková bedna v knihovně. Z modré umělé hmoty. Obsahu rozličného.
Vraž do toho, dej do toho. Něco jako pošli to dál, ale ne po větru a ne ven,
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ale z ručky do ručky pod lampičku čtenáře. Nedávno jsem v bedně
„zachvátila“ Vybrané humoresky Marka Twaina. Knížku v kropenatých
tvrdých deskách s černými rohy, které vypadají jako růžky ze starých alb.
Listuji a z knížky vypadl zelený lísteček – složenka o zaplacení nájmu.
Bydlel bývalý majitel knížky pan Ferjenčík z Milíčovy číslo tři opravdu
na Žižkově? Každopádně prvního června, na Den dětí, zaplatil v roce
1983 Obvodnímu podniku Bytového hospodářství 39 korun nájemného.
Složenka zakládala v Twainově knize stránku nadepsanou Oznámení:
„Uvádím tím P. T. obecenstvu ve známost, že ve společnosti s panem
Barnumem najali jsme na jistou řadu let kometu, i dovoluji si ctěné obecenstvo žádati, aby ráčilo věnovati svou přízeň dobročinnému podniku,
jehož jsme se podjali. Hodláme totiž v kometě zaříditi pohodlné, ba nádherné obydlí pro tolik osob, kolik nás poctí svou přízní a hodlá podniknouti rozsáhlou exkursi skrze tělesa nebeská. V ohoně komety upraveno
bude milion nádherných pokojů (každý s horkou i studenou vodou, plynem, zrcadlem, padákem, deštníkem, atd.)… bude tam i hojnost pokojů
s kulečníky, heren, sálů hudebních, kuželníků, jakož i několik prostranných divadel a veřejných čítáren.“
Fí ha, řekli by si dnes obyvatelé naší ulice, ale ten obdivný povzdech by
spíše platil sumě na zeleném ústřižku než bydlení v ocase komety – podobné nám dnes nabízejí různé realitky na zemi. I s garáží. Ale my v Máchové ulici, kteří byty naštěstí vlastníme, platíme sedmdesátkrát za měsíc více než pan Ferjenčík a máme možná dírku stejné velikosti, jako
byla ta pana Ferjenčíka z Milíčovy ulice. A plat se – alespoň můj – zvedl
za dvacet let pětkrát z původních osmnácti stovek. „Nevíte o něčem
menším?“ ptají se sousedé z vedlejšího činžáku. „A nemáte dvacku?”
ptal se ještě nedávno pan Měšťan, který ulicí chodil v modrých teplácích.
Lidé se ptají a stojí na místě, kam spadla za války bomba a rostl jejich
dům. Viděli mne tu se školní oranžovou koženou brašnou, s houslemi,
vídali dědu, babičku, tátu beze mě, se mnou, maminku, kousek výš chodili do krámku napínat do rámů záclony… A počítají, že se po padesáti
letech odstěhují na chatu a topit budou dřívím. Počítat musel i Mark
Twain: „Znám muže velmi zámožného, jehož dům jest palácem, jenž
stoluje jako kníže, jehož výlohy jsou ohromné a který přece nemá příjmů
pražádných, jakož jsem již několikráte se přesvědčil na berních výkazech. Na toho obrátil jsem se o poradu ve své nouzi. Vzal do rukou mé
ohromné udání vzhledem na můj příjem, nasadil si brejle na nos, vzal
do ruky péro – a hle, obratem ruky jsem byl chuďasem. Udal mé ‚státní,
národní a obecní‘ poplatky na tolik a na tolik, mé ‚ztráty na moři ohněm‘,
ztráty při placení nájemného…”
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Nájemnému neutečeš ani na moři, ani když se budeš rok válet v modré
posteli. Ale z 1 plus 1 snění s příslušenstvím se zatím nic neplatí. I když
zdi obepíná jak závoj plíseň obav.
Pojď na kafe
Zavolala mi kamarádka – pojďme na kafe! Viděla jsem a cítila to samé
co na Pavláku, u Anděla, nebo v Tel Avivu – uprostřed chrámu (v Paláci
Flora projdete kolem obchodu s košilemi, které se na vás dívají z regálů
seřazené podle barev a složené – jen vzít za límec, ale množství a ta přesnost děsí) narazíte na Přepálený ostrov. Hranolky nechci, pizza je levnější
jen ve všední den… Z papírového kelímku na plastovém tácu s papírovým prostíráním, na kterém si počteš – reklamu o tom, že se pereme od
dětství a je třeba se prát i dál, upíjela jsem kafe za 29. Napadlo mne, jak
by se na prostírání vyjímala báseň, třeba o Jávě od Kosti Biebla, ale hned
jsem vystoupila z lodi Naivity. Nebo naopak do ní nastoupila? Přítele
zvala jedna dáma na kafe za šedesát. Tohle máš cenu pro chudý, jen na to
nejsi zvyklá, asi stále vzpomínáš na hotel Hořec v Peci pod Sněžkou roku
60, a na kafata v Praze i na horách za hubičku, a jak tvoje teta nosila krabice zákusků až z Jablonce, snažila se mne z té rány dostat kamarádka.
V duchu jsem počítala: za 29 je půlka kuřete, skoro tři kila brambor,
bochník chleba… Když takhle půjdu na kafe třikrát týdně, nebo nedej
bože denně místo snídaně, to máme za rok – a dohromady to dá
na cestu autobusem k moři na opravdový ostrov! Někdo kafe, někdo
moře, někdo holky, druhý dorty, jeden limo, další kino, – jenom si musíš
dosadit slůvko místo, místo kafe moře, místo moře kafe, místo holky
dorty, místo lima kina – ceny s námi hrají hru na peška…
Cestou domů jsme míjely cukrárnu. Jahodové poháry. Řezy z čokolády.
Patrový dort ve výloze. Pařížská šlehačka. Indiánky, které tak miloval
Nezval. Chlebíčky s kšiltovkami šunky ve třech řadách. Už mají zavřeno? To ne. Stolky i židle, možná ty samé, které moje generace pamatuje
plné rukou nohou, stojí v umělém narůžovělém světle nehnutě – jako
figuríny. Dnes si nikdo nic nedal.
Poslední slovo
Dokončila jsem báseň. Bojím se ji po sobě přečíst, bojím se, že ji začnu
nenávidět. Měsíc jsem psala a moc nespala. Inspirace koukala ze všech
rohů. Zadíváš se na cíp peřiny a cíp tě vymrští z postele, jdeš kolem plakátu a musíš postát, chceš si sednout v metru, ale ani nesedneš, vstáváš
a lovíš v náprsní kapse notýsek, děsíš se potkat někoho známého, „jak se
máš“ zničí všechno, notýsek je, ale není propisovačka, žebráš v Levných
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knihách o tužku, už píšu, ale potom to nemohu po sobě přečíst, nápad
mizí, lámeš si celý den hlavu… Mám napsat ráno je, nebo je ráno, mám
napsat motorka, nebo motocykl, cesta, nebo pěšina? „Prosím vás, denně
vychází na 400 knih, myslíte, že tu vaši bude někdo číst a hlavně – kdo
to zaplatí?“ Upřímně – je mi to jedno. Báseň je řeka a já ji splouvám.
Přijdu domů, tašku s nákupem hodím na zem a letím k počítači, natlačím
na něj čelo na pět hodin – až do hluboké noci, kdy všechno v domě spí.
Nikam se nehnu. Z počítače bolí hlava. Housle usnuly, prach postupuje
bytem, vysavač nepřede – a když začne, je tu další kus básně! Báseň si
vydupe své místo, chytí tě za krkem a stočí k obrazovce počítače…
Budeš s ní cestovat i vařit. Jsem nástroj, kterým se smýká po papíře,
po ulicích, v bazénu, z kterého vylezu pětkrát za hodinu, osuším ruce –
a zapisuji… Mám kruhy pod očima, po měsíci se nepoznávám v zrcadle.
A náhle se to stane. Jako by tě někdo odstrčil od plotny. Není kde zalovit.
Úkol splněn. Nejúžasnější expedice, ta šťastná, kterou nelze zaznamenat,
končí. Proč začala je ale také tajemství.
Okna
Někdo má štěstí. Dívá se z kuchyňského okna na ulici. Vyrůstá v okně
a mění pod sebou polštářky, natahuje si větší a větší punčocháče. Pro
mne byl svátek prožít odpoledne v dědečkově okně – výhled na štěrkovou cestu a ještě dál na jizerské louky. Občas někdo přešel a sundal si
klobouk: Dobrý den! Občas šel někdo kolem se síťovkou, v které se házely housky, mléko se stříbrnou zátkou na sklenici, občas zasvištělo
tříčtvrteční kolo a na něm jeden z kluků Žďánských, občas zarachotila
jako řetěz němčina…
Doma jsme měli okna do dvora. Pozorovala jsem metaře, spěchali s kárkami kolem bývalých koňských stájí ve dvoře, spěchali a na kárky nakládali březová košťata. Trochu zasmušilí, zahledění do země. Ranní
hemžení metařů byla krásná, ale smutná hudba. Nebylo na koho mávat.
Trochu jsem záviděla těm, kteří měli okna do ulice. A zvláště pak těm,
kteří měli okna bez záclon – sušila se v nich trička, třepetala se i ve starých nízkých domcích bulharského Sozopolu. Jen někdy se za jižními
okny míhaly opálené děti, kamarádi Icko a Děška s prosolenými hrudníčky. Ulice byla pro ně okno.
Zkouším si představovat, co se stalo s lidmi, kteří seděli před více než
šedesáti lety v oknech. Snili v oknech, která jsou mnohde vyměněná
za eurookna, v oknech, která se zavírají mnohde na zlatou kličku, mnohde jsou zalepená leukoplastí a papundeklem, aby nefoukal na parapet
první sníh, mnohde už ani nejsou, stejně jako názvy ulic, adresy, domy…
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Můj soused, pan Duna, měl okna vyložená umělými květinami a vždycky
na jaře pověsil do okna klec s kanárkem. Na parapet si vyložil barevný
měkký kobereček a vždy, když mne viděl před domem s kufrem, volal:
„Nejlepší dovolená je doma!“ Okna ale nejsou jen územím radosti. Konstantin Biebl vyskočil z okna, my proti tomu oknu popíjíme v restauraci
kávu a s rozpaky okno osudu hledáme mezi dalšími okny. Bohumil
Hrabal opustil svět – oknem.
Okna v přízemí se stala také čekárnami. „Kdyby se naši vrátili z koncentráku, ťuknou na sklo“ – ještě celý rok po válce žila babička oknem. Až pak
jí pošťačka oknem podávala úřední dopis, dopis, který jsem jenom jednou
jako dítě viděla a pak se někam ztratil. Psalo se v něm o pochodu smrti.
Určitě znáte někoho, komu vytloukla zloba okno. Stále slyším zasvištění
kamene, který letěl oknem vlaku kolem mé tváře, stále vidím zmatek
a úlek rodičů. Sklo oken se sypalo i o Křišťálové noci…
Přesto ráda fotím okna. Všechna kromě nemocničních, bíle zkalených.
Za každým se děje něco jiného, probíhají jiné životy. Tabulky našich
oken leštil tatínek – každou bublinku a prasklinku v trochu nerovném
skle. Okénka tyrkysového tudora opatroval tak, že dýchal na flanelovou
utěrku. Znám básníka, který si pamatuje, jak ho vezli autem z porodnice,
67 let si pamatuje oválné, trochu zašpiněné okénko auta. Celé dětství pak
prožil v okně, viděl na restauraci s věžičkou i na benzínovou pumpu
v ulici. A všechno, co se kde šustlo, hlásil babičce. „Babi, babi, jde nějaká paní, asi jde na oběd!“
Okna restaurací – velká a široká, táhla se jimi vůně, proplétaly se jimi
v létě trochu zažloutlé záclony, vypadaly jak útlé tanečnice. Okna před
bouřkou plná modřin. Okna za deště. Okna před lípami i za lípami. Okna
když všechno kvetlo. Okna když sněžilo… Četly se za nimi básně –
jídelní lístky – a číst je mohl každý. Básně se za nimi psaly. A píší. „Hele,
vidíš támhle ty dva u okna, ty blázny s notýsky, co si pořád do nich něco
píšou?“ šuškají si servírky rok co rok za našimi zády. Mají strach, jestli
nejsme kontrola.
Dveře
Milovala jsem dveře v chalupě čp. 83. Vchodové byly karmínově červené s ozdobnými mřížemi v horní části. Když bylo horké horské léto –
bývala i horká horská léta – opírala jsem se o ně. Dveře do obýváku,
za nimi vždy bývalo chladněji, dveře široké a lakované smetanovým
lakem, s mosaznou klikou, za nimiž na člověka vybafl černý psací stůl,
pod který se tak krásně schovávalo. Dveře do ložnice skřípaly, jako když
taháš za uši. Dveře do špajzky s dírkovaným otvorem uprostřed. Dvířka

• 100 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
kredence – když zavřu oči, i dnes si je umím otevřít plochým klíčkem.
Zamřížovaná dvířka králíkárny. Vonělo to za nimi senem a čumáčky králíčků se třely o dlaně. Dvířka se zavírala na dřevěnou petlici. Dveře od
kůlny, dveře z dřevěné srsti chrochtaly, jako by bránily rozštípaná polínka.
Těžké dveře od dílny v zahradě, od tajemného cihlového domu plného
pavučin a starých pilníků za okny. Dvířka od předzahrádky, v které rostl
kopr. Lehounká, drátěná…
Všechny dveře jsme si užívali. Nosily se kolem nich krabice narozeninových dortů až z Jablonce. Usmiřoval se v nich otec se synem. Ahoj táto,
Ahoj Vašku. Na zem padaly klobouky, deštníky, rukavice.
Až mnohem později jsem stiskla kliku dveří od sálu Vladimíra Majakovského v Kulturním domě železničářů na Vinohradech. Stojím za sametovou oponou s koženými okraji a chvěji se: teď! Vystoupení mi možná
otevřelo dveře na konzervatoř. Klaním se před vysokými dveřmi učeben,
ale i před dveřmi sálu a salonku Rudolfina, kde program podepisuje
David Oistrach.
S první básní chvátám ke dveřím kabinetu češtináře, pana profesora
Vlčka. Dveře venkovského domku paní Janouškové ve Vraném nad
Vltavou, kde se zotavuji v létě 1975 z operace žlučníku a posílám několik básní do Tvorby. Dveře bytu v Máchové ulici – skákalo se v nich
do výšky s dopisem a odpovědí. Dveře Tvorby. Přestože vyrobeny sériově, dveře osudové. Dveře domu nedaleko řeky Orlice – deset let před
tím, než jsem se narodila, nesli jimi domů básníka v povijanu. Dveře,
za kterými naklíčily první verše, naklíčily v neviditelném skleníku, který
zalévala babička a spol. Když bylo básníkovi šestnáct let, proplazila se
zeleň k psacímu stolu šicího stroje a potom dolů – schodištěm domu až
před naše zraky…
Kolik je na světě dveří a kolik básníků? A dveří od nemocnic a pošt, před
kterými se psaly poslední telegramy? Dveří, kterými bych nejraději vyrazila čas.
Běhej!
Zdi obsadily reklamy. Kdejaký dům je opásán reklamou. Jaké blaho objíždět zrakem šedivou zeď nebo zídku. Takovou, na které se loupe fasáda… Zídku, na níž se psalo křídou Miluji tě a pod to Dnes tady v pět.
Na zídkách se sedělo i v parku Grébovka. Listovalo se Vernem a dalšími
poklady z knihovny „pinďáku“, z dálky sem doznívaly tóny dětského
pěveckého sboru, orchestru nebo lesního rohu, kolem chodili kluci
s pouzdry. Na zídkách se okopávaly špičky nových jarních lakovek,
pozorovalo, hodnotilo…
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U jedné zídky čekala moje babička, které jsem sem nosila po domluvě
a „schválně“ padesátikorunu do záložny, to aby ostatní viděli a slyšeli…
Na zídce sedával i táta, mlčky si zapaloval cigaretu, aby si na procházce
se mnou odpočinul od „hodinového zimníku“.
O další zídku jsme se opírali lokty – před sebou Vršovice, nádraží, Bohdalec, střechy hezčí než v Paříži…
Běžím zrekonstruovaným parkem, říkám si ahoj babi, ahoj tati, zase jsem
s vámi, slyšíte, ještě dnes jsem tady, s vámi… Běžím kolem tiché vily,
vily tiché až k šílenství, kolem platanu, jinanu, kolem viničního altánu
a vinice, kde se to modrá hrozny, kolem svatebčanů, kteří se shromáždili
na schodech k viničnímu altánu, kolem stráně pokryté spadaným listím,
kolem nových a přesně zastřižených zídek – na jednu z nich děda vysazuje vnuka a ten pláče, že nechce…
Právě míjím kamenný sloupek. Je to zas on! Drolí se. Vypadá jako okrová kšiltovka nasazená na stranu. U něj „přistávaly“ školní brašny, kolem
něho i mne vozili do jeslí. Dnes je tu místo jeslí Pavilon a jednou jeho
částí velká a prosklená kavárna, v které sedí pár lidí, pár lidí bezradně
kouká u kávy do displejů mobilů nebo notebooků.
Dlouho se rozhoduji: mám sloup, ten náš poslední, vyfotografovat? Nebo
stačí, že žije ve mně? Už dávno jsem ho chtěla obejmout, přitisknout
k němu ucho. Třeba uslyším ještě něco o nás. O uličnici Svatavě, po které
se slehla zem. Pod okem měla bledou jizvu. O Dáše Dvořákové, s kterou
jsme sem chodily bruslit na kluziště před Pavilonem, a Dáša předváděla
na ledě kadeta. O holčičce, která mi podávala ruku: „Já jsem Kludská.“
O dějinách tátova mlčení. O babičce. O paní knihovnici, která mi schovávala pečlivě zabalené knížky.
Není knihovna. Není kluziště. Hudba nezní. Padesátikoruna nic neznamená. Cirkus to zabalil. Zdi a zídky se propadly. Kdo by na tebe zavolal?
Běhej! Všechno kolem je jen hezké.
Šustění
Šustění novinové koule po linoleu. Popohání ji zase po kuchyni kocour
Macek. Jiné šustění – pauzovací papír napíná tatínek doma na rýsovací
prkno a potom na něm kreslí. Ještě další šustění: máme všichni šusťáky
až z Itálie! A zašustění ježka v trávě zahrady na chatě. A ještě – zašustění
rozbalovaných dárků o vánocích. Papíry jsme pak skládali a rovnali.
A zašustění babiččiny sliny na žehličce. Babička ještě žila – poslední
rok… Šustění slaměnek na záhoně, které mi od té doby „nejdou“. Šustění not mezi mými prsty – zkouším Včelku od Schuberta. Procházka
listím parku, které opadalo, procházka ještě bez rukavic – ruku v ruce
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s tatínkem. Šustění mapy na stole – dokud jsme zabodávali své prsty
někam k Dubrovníku, byli jsme šťastni. Šustění škrobeného povlečení –
horečka ustupuje a ty vcházíš do snu, v kterém se člověk propadá a propadá, do snu, který nelze popsat. Bleskové zašustění – pářeme nožem
dopisy. Vypadne dědečkovo písmo. Šustění zlých slov v ústech hráčky
druhých houslí: „Všechny, kdo se narodili v minulém století, bych střílela!“ Šustění nákupními vozíky v Tescu – přebíjení nočních samot
na body. Šustění lyže ve stopě – být sluncem, pod kterým stopa taje.
Šustění hluchých i slepých na ulicích když jdou pracovat do chráněných
dílen. Šustění štětců na plátnech, která nemají obsah…
Knoflíky
Když můj tatínek začínal – už jako dospělý – lyžovat v Peci pod Sněžkou, neměl na svahu bundu, ale zkrácený kabát na knoflíky. Foukalo pod
ten kabátek a snad i proto maminka ráda pletla svetry. Tatínkovi upletla
svetr, na kterém se procházeli sobi, svetr s norským vzorem. Mně zase
svetr s červenými pruhy. Přišila mi na něj perleťové knoflíky. Sama nosila léta kostým z krulu, z té uzlíčkovité zimní látky, na které se leskly
velké a poctivé knoflíky. Jednou mi koupila nový hubertus. Když jsem
v něm přišla asi za pět neděl ze školy domů a pověsila ho na věšák
v předsíni, všiml si tatínek: „Ty jsi holce nepřišila knoflíky?“ Maminka
se divila. Byl to přece nový kabát! Ale houpalo se na něm pár knoflíků –
docela na nitce. V mém hubertusu se hřálo jiné dítě a nějaký čas trvalo,
než jsme kabáty vyměnili. Odmalička všude, kam jsem přišla, jsem si
ráda u šicích strojů hrála – s knoflíky. Nechávala jsem je protékat mezi
prsty jako barevný vodopád. Zkoumala jsem, kudy knoflíkem pronikne
jehla a nit, u knoflíků na blůzičky někdy ze strany, jindy jinudy, některé
takové malé knoflíky vypadaly jako skleněné květinky nebo perličky.
Větší a velké knoflíky, ty k zimním kabátům, hnědé, černé, šedé, vypadaly zase jako oblázky. „Dej pozor na jehlu, ať se nepíchneš, a nůžky taky
neber do ruky!“ znělo často směrem ke mně, výstraha protnula hovor, ale
co mezi sebou dál mluví dospělí, nebylo zajímavé.
Od knoflíků určených k přišívání byl jen krok ke knoflíkům rádia a televize. Rádio Echo mělo krásné žluté knoflíky, kterými se ladily stanice.
Četla jsem názvy cizích měst a ladila. Magické oko svítilo. „Ty to nechytneš, počkej, já to chytnu…“ stoupla si za mne někdy teta Helenka
a my pak poslouchaly rozhlasovou hru. Ráda nosila propínací zástěru.
To byl knoflík za knoflíkem – a já jsem v časech angín z postele tu řadu
knoflíků, která se vlnila, počítala…
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Ruce
„Ten má hezké ruce, ta má hezké ruce,“ říkalo se občas u nás doma.
Na rukou záleželo. Tatínek měl krásné ruce s dlouhými štíhlými prsty,
kterými kreslil výkresy. Jednou mi do sešitu nakreslil barevného hada
a ježka. Zvláštním způsobem si těmi štíhlými prsty zapaloval cigaretu,
způsobem, který nelze popsat, ale pro toho, kdo má jiného tatínka, by to
byl způsob zcela běžný. Prsty škrtl o kolečko zapalovače, plamínek vyskočil – hltala jsem to zapalování každý den v Havlíčkových sadech…
A jako by táta prsty tančil, otáčel volantem našeho prvního auta. A jedním
tahem dovedl strhnout náplast, která kryla jizvu po operaci slepého střeva.
Táta táty, dědeček, měl zvláštní ruce. Pojila se k nim záhada. Říkalo se,
že děda hrával na trubku a na basu bez not a že to bylo na Bramberku,
nedaleko Josefova Dolu. Lámala jsem si hlavu: jak mohl bez prstu hrát?
Jeho ruce byly podobné těm tatínkovým.
Teta Helenka měla zvláštní ruce. Velké. Rozložité. Upracované. Vypadaly větší než celá teta. Měly za sebou tisíce sestavených kladívkových
mechanik pian. Vždy když se vracela z Jiřetína, z továrny, kde se mechaniky vyráběly, chlubila se: „Ani nevíš, kolik mám udělaných her!“
A těma velkýma rozložitýma rukama, které připomínaly větve nějaké
stromu, nebo i samotná dřevěná kladívka, začala vařit večeři nebo péct
cukroví. Obracela jimi řízky při obalování. Žehlila a pak prádlo skládala.
Hrníček kávy se v nich každou neděli mohl utopit.
Zajímavé ruce měla a má maminka. Ani malé, ani velké. Když mi prvně
hrála na klavír Měsíční sonátu od Beethovena, to jsem se na ně dívala
jako na letící ptáky, letěli přes moře rychlé věty. Nebo když mne doprovázely a já hrála na housle.
Babička měla malinké ruce – vešel se do nich klíč s dřevěnou kuličkou,
na které bylo vyraženo číslo našeho pokoje v závodní chatě v Peci pod Sněžkou. Babiččiny ruce tu několik let tiskly a schovávaly v dlani klíč od pokoje.
Po babiččiných rukou zbyla bílá zimní rukavička, do které se nevejdu.
Máchovou ulicí chodil člověk, který měl celou paži z umělé hmoty, která
už žloutla. Na konci paže jsi mohl vidět ruku s naznačenými čárkami prstů.
Někdy nosil na té ruce rukavici, to aby ruka vypadala jako ruka opravdová.
„Máte dětské ruce,“ řekl mi na podzim roku 1975 básník. Za tři měsíce
jsme se za ruce vzali…
Košile
Když se řekne košile, vybaví se mi vždy jen tři košile. Ta první – kostkovaná flanelová, kterou nosil děda. I když nenosil jen jednu se stejnými
kostkami, vybavuje se mi ta košile, která byla všelijak spravovaná.
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Na zádech měla záplatu – z úplně jiné košile. Límec měla také všelijak
prošitý nebo vyměněný. Dnes by takovou košili nikdo „nezachraňoval“,
není na to čas ani vůle, mizí i umění těch, kteří to uměli jako teta Helenka. Děda si vykračoval Josefovým Dolem, kde po velkou část roku sněžilo a sněžilo, převážně ve flanelových košilích. Někdy jsem – to když
mne přepadla angína – v jeho velké košili směla i stonat. Teta mi ohrnula
rukávy a já jsem mohla snít, později v té košili i číst. Krásné bylo, když
jsem v té košili, tak trochu huňaté, vstávala – v nohou ještě slabost
po nemoci.
Druhá košile, která se mi vybavuje, je rozhalenka s krátkým rukávem.
Nosil ji táta i v zimě, protože tatínek někdy chodil v „převráceném šatníku“. V létě nosil věci zimní a naopak. Ta rozhalenka měla ještě u límečku
dva knoflíčky, kterými se dal od košile odepnout ještě takový trojúhelník. To aby v parnu rozhalenka lépe větrala.
Za rozhalenkou mou pamětí stále jde tatínkova bílá košile. Někdy ji nosil
do divadla, třeba když jsme šli na operu V studni. Časem byla pak jemně
zažloutlá, ta bavlněná stejně jako ta nylonová, která byla v módě, musel
ji mít každý.
Košile byly neodmyslitelnou součástí narozenin, svátků… A byl to obřad,
když nové košile obdarovaný se slovy „zase košile…“ rozkládal, když
z manžet létaly na koberec umělohmotné svorky. „Ta ti bude slušet, tvoje
číslo,“ říkali jsme všichni…
Obrať list!
Prstýnek
V hračkářství za skleněným pultem bývaly vystavené prstýnky. Takové,
které se kupovaly holčičkám ještě před tím, než jim bylo deset let, ještě
než dostaly první stříbrný nebo zlatý prstýnek. Také jsem měla takový
prstýnek. Kámen byl v prstýnku – nebo spíše zabroušené sklíčko – zachycený malými kovovými drápky, kámen bledě zelený nebo červený,
připomínal pavoučka v síti. Běda, když se kovový drápek utrhl a kamínek vypadl, zírala na vás malá kovová propast…
Někdy byla v prstýnku zasazená i beruška. „Kam poletíš, do nebíčka
nebo do peklíčka?“ ptala jsem se berušky v prstýnku na cestě v Josefově
Dole, tam u sklárny, která denně vyvrhovala nejen skleněné tyče, ale
i drobná barevná sklíčka – ta jsem sbírala na cestách i v potoce. A všechny
holky, které měly stejný prstýnek, pokládaly ruce na kolena – tak, aby
každý viděl, jak se kamínek leskne.
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Nejvyšší bod
Byl podzim roku 1975. Den, kdy se všechno tropicky chvělo. Třásly se
vám v devatenácti letech ruce? Možná mne někdo viděl na rohu, tam
u trafiky. Rozevírám číslo Tvorby a čtu prvně sama sebe, čtu na rohu
Máchové a Francouzské ulice báseň po rozvodu… Kolem spěchají lidé
na tramvaj. Tváře jak šedé trhací kalendáře. S jinými úkoly, jinými starostmi. Já jdu pomalu – s rozevřenými novinami před očima – k domovu.
Nejdu. Pluji. Motám se. Vzlétám. Zastavuji se. Srdce jak otevřená klec
v které se prohánějí motýli… Vpíjím se do písmen básně, já, která nemám o rozvodu ani páru, já, která psala o komsi neznámém, který zůstal
ve městě sám a sám… Mám na sobě cosi obyčejného, ale cítím se jak
v bílé nažehlené košili, která mne škrtí u krku. Vůbec nevím, co na sobě
mám. Ale na zádech cítím bílou košili a na zápěstí nové manžety a pod
nimi vypouklé sklíčko hodinek Prim. Čichám k papíru a tiskařské barvě.
Lehám si na postel a civím do stropu. Nevěřím. Pak vezmu noviny do rukou, zas a zas. Houslové pouzdro v rohu pokoje mlčí, zmlklo navěky.
Mám strašně horké rozpukané rty. Co bude dál? Není to nebezpečné?
Dívám se do zrcadla. Uhodil do mne náhle stesk a už se nešlo schovat.
Maminko, tati, babičko, dědo, teto! Proč nikdo nezavolal: K zemi?
Po rozvodu
„Otevřelas se sněhem v pěstičkách
jak jsi
mačkala pedály valše
Z koupelny dozníval chorál
Jsem
docela ráda
žes přišel
Řeklas
Já se musel
schoulit do náruče
otomanu
a koukat kam
honem poztrácet slzy
Na tvé dávné Ano“
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Tvář
Když jsem vyjela výtahem do čtvrtého patra, spatřila jsem na chodbě
tvář. Takovou, kterou jsem nikdy před tím neviděla. Byla to tvář jak diamant. Leskla se. Čekala. Měla v sobě cosi, cosi co patří k dítěti, kterému
se celý život vyhnou vrásky. Tvář na chodbě žhnula v podzimní podvečer. „Nejraději bych vás tu dnes zavřel a už nikdy nepustil.“ Hlas, který
patřil tváři, nebyl obyčejným hlasem. Utíkej, utíkej, napadlo mne, zachraň se! U věšáku, tam před šedivými kabáty, které se dosud hýbou,
prvně naše tváře zavadily o sebe. Jako dva verše patřící do jediné básně.
Kdo by řekl, že se po sobě budou otáčet i za čtyřicet let?
Poupátko
Nikdy jsem neslyšela tatínka zazpívat. Vždy jsem si myslela – hudbě
nerozumí a nemá sluch! Ale jednou mi zpíval Rozvíjej se poupátko.
Tu písničku s Hrubínovým textem, tu, na jejímž konci se rozprostře vůně.
Píseň se ovíjela kolem lýtek i zápěstí a dodnes se po mně popíná.
Zní čistě!
Na schovávanou
V předsíni, tam, kde byly věšáky a cípy zimníků se pásly na kamenných
dlaždičkách, tam, kde tváře chladily knoflíky barvy bílé kávy nebo zeleně a námořnické modři, a vzorované podšívky, podšívky jako prostějovské Írány, Ankary, Jeruzalémy, tam, kde byl cítit z kapes tabák rozsypané
cigarety a z kapes vyplouvaly lodě do dálek, tam jsi mne vždycky našel
a vyhodil do vzduchu. Néééé, pomóóóc, volala jsem, a maminka z kuchyně nabádala: „Vy dva, nechte už toho, bude večeře!“
Jak prosté. Jako ručičky těch hodin, které ve mně zrezly a nejde s nimi
hnout.
Ta láska
Často chodím kolem jednoho domu. Tady bydlela Dáša Proroková a její
jméno už není na zvonku. Kamarádka mé první učitelky houslí. Houslistka, která přede mnou prvně vyslovila: Pekelský, Kolářský, Šlajs, akáda…
Houslistka, která přede mnou prvně řekla, že profesor Kolářský byl pes.
Dáša Proroková, houslistka a violistka nechodila na ulici bez hole. Byla
jsem dítě, když jsem ji viděla takhle zvláštně chodit. Jednu nohu sunula
po zemi, o druhou se opírala. Mrazilo mne. Podpis obrny.
Dáša Proroková hrála v Národním divadle a já ji hledala očima v orchestřišti, když se ladilo, nebo o přestávce. Také jsem tam chtěla sedět.
Jednou, v sobotu dopoledne, jsme spolu hrály v jejím bytě, kam mne
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přivedla paní učitelka Pokorná, tzv. račí kánon, myslím od Mozarta.
Absolventka AMU a začátečník! Dívaly jsme se na jednu stránku not
a každá z jiné strany. Paní učitelka Pokorná pokyvovala hlavou. A o šest
let později vtiskla mi Dáša Proroková do dlaně kopírák s básní. Byl lehký jako dech: „Tak plná úzkosti, tak plná zoufalosti a tak k smíchu…“
Možná také kdysi prožila otřes, otřes, jehož stupně nedokážeme vyčíslit,
výkřik v tichu…
Ze zkoušek
Jana Perglová vypráví: „Když jsem měla dělat zkoušky na konzervatoř,
přivedli mne k profesorovi Mickovi. Na přehrávku. Jestli to stojí za to,
jestli zkoušky mám nebo nemám dělat. Přehrála jsem Mozartův koncert
a Micka řekl: ‚Zkusit to může, ale já ji neberu, podívejte se, je to hezká
holka a brzo se jí začnou zapalovat lejtka, u houslí nevydrží, já beru samé
kluky… jen kluci jsou dříči.‘
Jedinou holkou v Mickově třídě byla Jindřiška Darebná. Viděla jsi ji
někdy? Ale hrála výborně!“
Monogram
Když rodiče a sourozenci babičky Olgy museli nastoupit do transportu,
nastěhoval se do jejich domku v Radějovicích u Prahy Řehák. „Jaký tam
naši nechali nábytek, jaký měl děda psací stůl, takový vyřezávaný
s poličkami nahoru, jaké měl svícny a kaftan zabalený na půdě, a knihy,
a staré zbraně, vzácné kusy, a ty obrazy, a to prádlo jak měla Adélka vyšívané a složené… to všechno rozkradli a nejen Řehák, kradli i nejmilejší sousedé…“
Tak jsem se od maminky dozvěděla, že prateta Hermínka, která se jediná
z rodiny zachránila, přišla do Radějovic k sousedům na návštěvu. Z prádelníku čouhal cíp ručníku. Jak poznala, že je to ručník její sestry?
Na cípu ručníku četla monogram AF.
Holčička s černými vlásky
Mám před přijímací zkouškou na konzervatoř. Místnost, kde se rozehráváme, bzučí. Je to úl, kde se rojí Mazasovy etudy, stupnice tam i zpět,
koncerty i koncertina, kde roste spotřeba kapesníků, těch rozložených
na podbradcích nástrojů, aby to tolik netlačilo při hře, i těch, do kterých
si utíráme zpocené ruce. Čtu dlouhý seznam uchazečů vyvěšený na dveřích, čtu, kdy přijdu na řadu před komisi. Potom se ohlédnu. Na chodbě,
u ústředního topení, stojí holčička. Bledá holčička s černými vlásky stejně jemnými, jako mám já. Po tátovi. Holčička nevypadá na patnáct let –
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tolik nám všem asi tak nyní je, řekla bych jí nejvíc třináct let. Stojí
na chodbě s tatínkem a drží dosud stále zavřené černé papírové pouzdro.
Nejistota a tréma nás všechny spojuje, ale někteří, ti, kteří „vypalují“
Brucha nebo Brahmse, ti, kteří mají vavříny třeba z Kocianova Ústí, jsou
si už předem téměř jisti přijetím.
„Ty to jdeš také zkusit?“ optala jsem se holčičky. „No já jsem z Týnce
nad Sázavou, jmenuji se Kezstélyová a strašně ráda bych sem chodila…“
rozhlédla se po dlouhé bílé chodbě školy holčička. Za chvíli jsme se dali
do řeči – holčička, já, její tatínek i moje máma. Potom jsem slyšela, jak
klaplo – i v tom hluku a bzučení – černé papírové pouzdro a holčička se
rozehrávala. Vůbec to nebylo špatné! po zkoušce odjela s tatínkem
do Týnce a navždycky mi zmizela.
Obrať list!
Šla žitím matka má
Hodiny v bytě v Jenštejnské ulici, hodiny u Voldanových, hodiny před
zkouškami, hodiny doučovací… Člověk zazvonil a pan profesor vyhrkl:
„Nazdar bobku, hodím tě do škopku, ale musíš říci jen s teplou vodou!“
Klukům říkal hošíčku. Hmatník přirovnával ke cvičišti a prsty k pochodujícím vojákům. Občas od klavíru křičel a občas někoho švihl – rytmicky a v rytmu skladby. A před některými studenty nás nabádal: Pokloň se,
tohle je Oldříšek Hlinka z AMU! Oldříšek – pozdější Koganův žák, který
se nám kvůli úrazu ruky jednou ztratí bůhvíkam a živit se bude bůhvíčím –
přišel pro radu ohledně diplomové práce, protože pan profesor hodně
věděl.
Bedřich Voldan miloval Březinu. Jedno dopoledne vytáhl z knihovny
knihu, sedl do křesla a začal: „Šla žitím matka má jak kajícnice smutná…“ Při verších „šíp vstřelený do ohniska“ napřáhl ruku před sebe. Prsty
směřovaly vzhůru, ale na tajemství nedosáhl.
Práce
Jedna z mých nejdrobnějších vzpomínek, která ne a ne se vydrolit z paměti…Točí se kolem umyvadla na chatě. Mydlím si ruce až po lokty,
po loktech mi do smaltovaného umyvadla s modrým okrajem stéká špína
zahrady.
„Vidíš, co je to práce!“ říká tatínek a podává mi ručník. Suším si ruce
a dlaně, které mám poškrábané od trní, ale náhle jsou krásně růžové,
dlaně, z kterých prchá únava. Potom si sedáme ke stolu – v čistých košilích.
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Tajemný dům
Proč si některé básně najdou místo v srdcích a jiné ne, proč mně se moc
nelíbí Seifert, i když mne uchvátila Píseň o Viktorce a verše ze sbírky
Světlem oděná, ono „jednoho dne šel jsem pozdě k šeru Praha byla krásnější než Řím“, proč se mi tolik líbí Nezvalovo „sbohem mé modravé
dálky a kouzlo expresů…“? Proč mne uchvátila Romance pro křídlovku
a v každém křoví ve Vraném nad Vltavou jsem v roce 1975 tušila komediantský vůz a slyšela bzukot včel, proč mne nechal téměř lhostejnou
Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, proč jsem milovala v určitém čase
Otokara Březinu a dnes jeho sbírku sotva dočítám, proč se dnes těžko
vracím i k milovanému Holanovi, proč nejraději píšu už krátké básně, ale
psala jsem i dlouhé a tu nejdelší skončila docela nedávno, proč stále
umím nazpaměť „jako ohař běhám k telefonu“, nejen snad proto, že jsem
byla na druhém konci drátu?, proč mi básně Petra Skarlanta připomínaly
bonboniéry, krásné bonboniéry za výklady Paříže, kde jsem na podzim
roku 1981 prošoupala medové manžestrové tenisky, proč se mi jako tříska
zadrhlo v těle Žáčkovo Moře?
Srdce je tajemný dům!
Jak na báseň
Také jste psali každý den? Slova jsem nevážila a na nic jsem se neptala.
Co je zbytečné, co není… básně mi šly samy. To časem se člověk začíná
bát vzít tužku do ruky, bojí se slov: mám napsat chodit, nebo kráčet?
Chodit a kráčet není to samé. Je mi devatenáct let a sedím v křesle redakce Tvorby. Karel Sýs čte v mém černém sešitě. Pak sáhne vysoko na sekretář, tam kde je dnešní výtisk Tvorby. Na stránce spatřím vlak a kolem
spěchající lidi, ráno, tak jak ho viděl Kamil Lhoták. Pod kresbou čtu báseň. O ránu. Vysvětluje svou báseň Vstříc osudu: „Pozorujte vše, o čem
chcete psát, pozorujte, třeba ráno, čas, kdy kůrka dne je opravdu vazká,
pozorujte tváře, pomačkané tváře ráno v pět, pozorujte to třeba měsíc,
třeba i dva, vstaňte a jděte na nádraží….“
Od té chvíle vidím jinak. Inspiruje všechno. Ucho aktovky. Okříšky –
spolužačka Marta Karbanová jezdí na prázdniny jenom sem. Okříšky,
Okříšky, opakuji si a koupu se v místopisném názvu vsi odněkud z Moravy. Jinovatka na podzimním listí. Ráno všech spěchajících. Pohledy
na hodinky, zívnutí, černá káva, překocený budík… Notýsek češtináře
Vlčka, notýsek, ve kterém „zkoušení zakopává o naše jména“. Místo očí
mám fotografickou čočku. Zaostřuji úplně na všechno a v noci vyvolávám metafory…
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Baletky
Do osmé a deváté třídy – přípravky konzervatoře – jsem chodila s baletkami a baleťáky. Na jménech nezáleží, já vidím špičky baletek a jejich
růžové sukýnky u klavíru, na který hraje o přestávkách Tomáš Víšek.
„Tomášku zahraj,“ žadoní čtrnáctileté baletky i tři kluci.
Kam se poděli? Irča tančila v Národním, Dáša, protože na balet byla moc
vysoká, odešla už v patnácti letech do divadla, snad do Kladna, Elenka,
Ajka, Eva, Radana, Monika a další – netuším… A ve mně stále visí obraz
obleženého klavíru, z kterého se pod Tomáškovými prsty dere Život je
jen náhoda a táhlá melodie Labutího jezera.
Oheň
Od narození vidím oheň. Sklání se nade mnou tvář babičky, tvář se znamením ohně.
Irenka s babičkou podruhé
Chodily Varšavskou ulicí, která s Máchovou sousedí. Dvě černé skvrny
– jedna větší a druhá menší a mnohem útlejší. A skvrny z dálky vypadaly
jako vrostlé do sebe, jako srostlé k sobě. Jednou mi maminka řekla: „To
je přece Irenka Ungrová s babičkou, její rodiče zahynuli při automobilové havárii…“ Tehdy nebyly nehody na denním pořádku a o takové nehodě se v ulici – a nejen v ní – mluvilo i mlčelo dlouhá léta. Uslyšela jsem
skřípění brzd a na jazyku ucítila zaschlou krev.
S Irenkou a s její babičkou jsme se pozdravily a potom následovalo rozpačité mlčení. Někdy jsem se po dvojici v černém otáčela, dvojici, která
dávno ve Varšavské nebydlí, ale dál se proplétá mezi chodci.
Když v ráji pršelo
Déšť někdy jenom drobně kapal, jindy se z hor hnaly do údolí deštivé
provazy, a jindy okapy chrlily déšť do zahrad, na rybízy i skleněné tyče,
na křehký kopr…
Maminka mne i za deště vozila v kočárku. Vidím před sebou jeho slídu,
zamlžuje se jak okno, tvoří se na ní obrazy, které visí v galerii mé paměti.
Pozoruji, jak slídou stéká déšť, dýchám na slídu a ještě nic nevím o nespavosti, o trápení nad básní, nad slovem, o myšlenkách, které se honí
hlavou až do rána.
Milovala jsem pláštěnky – ty nové, když se vybalily z obalu, jejich knoflíky i nepoddajné dírky, jejich zvláštní deštivou vůni. A také když jsem
okny mohla pozorovat déšť. Šustil stejně jak dědovy prsty, když v kuchyni obracely noviny. Jak papírová koule, kterou honil Macek po linu,
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na kterém býval také vzorek plný kapiček.
Když v ráji pršelo, nebylo kam pospíchat a telefony nezvonily!
Drak
Táhli jsme ho za sebou v Havlíčkových sadech. Byl to drak z listí, drak,
kterého už neuvidím, s kterým si už dnes nikdo nedá práci, aby držel
pohromadě, aby se nerozsypala jeho zlatá páteř a obratle, drak, kterého
v parku oživil tatínek. Krásně šustil, i když nikdy nevzlétl. Na cestu mu
svítila tatínkova cigareta.
Letos zas rozhrnuji špičkami bot listí. Z listí stoupá dým, vůně země
a kořenů, koření české země. Kolikrát se ještě nadechnu? Kolikrát uslyším šustění? Kolikrát se ohlédnu?
Obrať list!
Devátá vlna
Pan profesor Vlček recitoval Dykovu Devátou vlnu. „A ta devátá, ta poslední smete všechno, navěky…“ Moderní poezii tehdejších třicátníků –
třeba poezie Karla Sýse, kterou jsem mu nesla do kabinetu s očekáváním, že bude nadšený – se mu nelíbila, nelíbil se mu ani Jiří Žáček a jeho
rozpustilá nota… Pro mne byla pocta, když mi pochválil básničku Žně
a v ní verše „je těžké zvednout vlastní tíhu aspoň na kolena“. Pan profesor znal Halase, Nezvala, o Nezvalovi nám vyprávěl, že měl k obědu
nejraději mísu indiánků.
Když mi vyšla první sbírka, navštívila jsem pana profesora v jeho bytě
v ulici Pod lipkami 22 na Smíchově. Seděli jsme u stolu, já zběh od houslí, on profesor, který už neučí. Celé to bylo nějak rozpačité. Možná byl
pro mne pan profesor spojený se třídou a já zas pro pana profesora s rolí
studentky… Seděli jsme oba nad mou první sbírkou Noci bez krajnic
a nemohli si zvyknout na nové role.
Punčáci
Znám básníka, který má rád cukrárny. Do jedné jezdíme z Prahy až
do Českého Brodu. Mají tu větrníky, věnečky, špičky i punčáky… O punčácích napsal básník báseň, takovou jen z legrace, která není v žádné
jeho sbírce: „Po cvičení, po práci / čekají tě punčáci / Jeden žlutý druhý
rudý / punče je v nich na dva sudy. / Chceš se bavit? Chceš se smát? /
Punčák nesmíš vynechat!“ Oba máme rádi pařížský dort, nikoli sladké
básně. Někomu se nadýchané pralinky veršů o kytičkách mohou líbit
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i dnes, někdo si ještě dnes může myslet, že poezie je hořická trubička
s nadýchanou náplní, kousneš a rozplyne se…
Nad papírem
Nad papírem jsem žákem – beru nebeské hodiny!
U kočárku
Jednou – u zdravotního střediska v Josefově Dole stála jsem s dědou
u neznámého kočárku. Vrtělo se v něm miminko a mělo modré prstíky od
jódu. „Proč má ty modré prstíky?“ ptala jsem se dědečka a on mi odpověděl: „Tohle miminko píše!“
Dědeček neměl se psaním nic společného, i když se tradovalo, že pro
Helenku, svou druhou ženu, napsal báseň do novin, báseň, kterou nikdo
z nás nečetl a ani já ji nikde nenašla. Básně možná nepsal, zato znal paní
redaktorku Olgu Fastrovou a snad i Frantu Sauera, o kterém vyprávěl, že
„spí pod mostem a všelijak…“ Děda byl velkým čtenářem – jeho čtenářská legitimace z knihovny byla hustě orazítkovaná.
Vytrženo z rodinného alba
Pachatel vražedného útoku v Celetné dopaden
Smrtelně zraněné děvče bylo dnes operováno
V neděli večer udál se v Celetné ulici, jak jsme již sdělili, vražedný útok
na 23 letou služebnou Otilii Šimánkovou, která byla odmítnutým milencem smrtelně postřelena. Útočník po činu uprchl a včera večer dopaden
v okamžiku, když telefonoval jedné redakci. V útočníku byl zjištěný
21 letý Jan Frantina ze Žižkova, Chelčického ul. 16.
Frantinu, který byl stíhán policií, spatřil někdo v telefonní budce na nároží Václavského náměstí u Vodičkovy ulice a upozornil naň policii.
Frantina byl ihned zatčen a při prvním výslechu udal, že střelil Šimánkovou náhodně. Chtěl prý se sám zastřeliti, ale Šimánková prý chtěla jeho
sebevraždě zabrániti, rána vyšla a zasáhla nebohou dívku. Tato výpověď
je však podle určitého zjištění naprostou smyšlenkou, která měla pomoci
mladému ničemovi.
Dnes odpoledne přihlásil se Frantinův společník, který přinesl také flobertovou pistoli, z níž byla Šimánková zastřelena. Pistoli dostal od Frantiny v pondělí ráno k úschově. Svědek vypověděl, že se Frantina chystal
k útoku na Šimánkovou již tři týdny. Říkal, že když ji nedostane on, tedy
že nikdo jiný a že ji zastřelí. V sobotu si skutečně koupil ftobertovou

• 113 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
pistoli a když se se svědkem setkal, ukázal mu ji a pravil, že půjde
Šimánkovou zastřelit. K útoku došlo pak v neděli večer.
Frantina vyvolal Šimánkovou z bytu jejích zaměstnavatelů a když dívka
sešla dolů, namířil na ní Frantina pistoli. Jeden svědek zaslechl, jak
Šimánková zvolala: „Nedělej hlouposti a dej to sem!“ Děvče se patrně
domnívalo, že si Frantina tropí žerty. V tom však třeskla slabá rána, kterou zaslechl správce domu, vyběhl ven a spatřil Šimánkovou ležeti
na dvoře, ale u ní nebyl nikdo. Pachatel po činu ihned uprchl.
Také příbuzní Šimánkové vypovídají, že si Šimánková několikráte
postěžovala do hrubého chování Frantinova, s nímž chtěla přerušiti
známost.
Frantina při předběžném výslechu udal, že pistoli hodil do Vltavy.
Nemluvil však pravdu, pistoli přinesl dnes jeho přítel, jenž ji měl v uschování.
Šimánková, která je neustále v bezvědomí, byla dnes operována. Vyňato
jí bylo oko. Její stav je nejvýše vážný, neboť kule uvázla v hlavě a nemohla býti vyňata.
Zjišťování totožnosti útočníka bylo velmi nesnadné, neboť Šimánková
nikdy nesdělovala jména svých milenců. Detektivové Mrvík a Fakan
několik hodin po útoku zjistili, že pachatelem může být nějaký Jeník.
A to byl právě Jan Frantina. Zjistili dále, že se Frantina den po útoku
vychloubal, že zastřelil svou milou. Pátrání zůstávalo však bezvýsledným, neboť Frantina potuloval se za obvodem Prahy.
Národní listy, 25. 6. 1929
Vrah své milé z Celetné ulice
Sdělili jsme již, jak v neděli o 9. hodině večer byla na schodech domu
č. 502 v Celetné ulici vážně postřelena svým milencem 24 letá služka
Otilie Šimánková. Policie záhy vyzvěděla jméno milého, byl to knihař
Jan Frantina ze Žižkova. A ihned se po něm pátralo.
Jak sděluje Pol. list, včera asi v 7 hodin večer telefonoval jim někdo
do redakce a ptal se po stavu zraněné Šimánkové. V telefonickém hovoru
udal, že on je to, který spáchal na ni vražedný útok. Jan Frantina ze Žižkova, Chelčického ul. č. 16. V dalším hovoru s redakcí udával telefonem
Frantina, že svou milou postřelil náhodou. Byl nešťasten, když mu řekla,
že se s ním rozejde, vytáhl revolver a chtěl prý se zastřeliti, Šimánková
mu jej chtěla vyrvati z ruky a v tahanici vyšla prý rána. Frantina sdělil
také Pol. Listu, že revolver zahodil do Vltavy a že se půjde na policii
udat. A tím hovor ukončil.
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Frantina dopaden v telefonní budce
Policejní korespondence k případu dále sděluje: V pondělí o 11. hod.
v noci bylo telefonováno z poštovní ústředny v Jindřišské ul. v Praze II.
Na strážnici v Krakovské ulici že pachatel vražedného útoku v Celetné
ulici na Otilii Šimánkovou právě mluví z telefonního automatu na nároží
Vodičkovy ul. a Václavského nám. v Praze II s nějakou redakcí. Na místo
byla vyslána ze strážnice hlídka, která v budce zajistila telefonujícího
mladíka a jiného mladíka, který stál vedle něho.
Na dotaz stráže, kam telefonuje, neznámý odpověděl, že do jedné redakce. Stráž prohlásila na to mladíky za zatčeny a za pomoci přispěchavšího
dalšího strážníka předvedla je na strážnici v Krakovské ulici. V mladíku,
který telefonoval, zjištěn byl pak Jan Frantina, knihařský pomocník,
21 letý, ze Žižkova, který doznal, že přišel 23. t.m. se svou milou Otilií
Šimánkovou, 23 letou, do domu jejího zaměstnavatele v Celetné ulici
a že s ní stál na schodech, vytrhl z kapsy flobertovou pistoli, a chtěl se
před jejími zraky zastřeliti, protože s ním nechtěla dále mluviti.
Ta chtěla mu prý v sebevraždě zabrániti, vzala ho za pistoli a chtěla mu
ji vytrhnouti. Při tom vyšla rána, které se Frantina ulekl a vyběhl z domu
na ulici. Když pak šel po Štefánikově mostě, hodil pistoli i s náboji
do Vltavy a pak se potuloval Prahou. Že milá byla zraněna, v rozčilení
prý ani nezpozoroval. Vražedného úmyslu prý neměl. V druhém mladíku
byl zjištěn Rudolf Teplý, 23 letý kolpoltér ze Žižkova, kterému Frantina
řekl, že bude telefonovati do redakce. Oba byli ponecháni ve vazbě. Podle
dotazu ve všeob. nemocnici je Šimánková dosud v bezvědomí.
Národní listy, 22. 6. 1935
Rozdělené úlohy
Zlodějská společnost, která včera seděla před soudním senátem pro několik krámských krádeží, měla vzorně rozděleny úlohy: dva kradli, třetí to
odnášel a čtvrtý vyhrožoval svědkům zabitím, jestliže ty prvé dva poznají
při konfrontaci. Na všechno bylo pamatováno.
A přece je chytili a usvědčili ze tří krádeží. U firmy Hugo Pojar na Smíchově, v poštovní nákupně na Král. Vinohradech a u Efraima Löbla. Kradli
hlavně látky a to velmi dovedně, však už v tom mají praxi. Alois Richter,
36 letý bývalý trhovec, má už za sebou deset trestů a jeho společnice
v tomto podniku, 38 letá Marie Pácalová, je pětadvacetkrát trestaná zlodějka. V příhodném okamžiku něco sebrali, odnesli z obchodu ven, tam podstrčili úlovek své společnici, 39 leté Josefě Kafkové, a ta docela nevinně
odcházela. I kdyby je náhodou chytili, byl by důkaz těžký, neboť ti dva
u sebe nic neměli a třetí nikdo v obchodě nespatřil.
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Zda se však, že krádeže byly ještě důkladněji uspořádány také v tom
směru, že právě tehdy, když ti dva přišli do obchodu „kupovat“, volal někdo do obchodu telefonem. Nic snazšího než využití chvíle, kdy prodavač
odběhne k telefonu, nebo alespoň obrátí pozornost jiným směrem. Zdá se
opravdu, že tahle společnost měla ještě nějakého dalšího, nezjištěného
pomocníka, který „obsluhoval“ telefon.
Během vyšetřování se přišlo na nutnost konfrontovati s Richterem
a Pácalovou jednoho svědka, pana Č. Berana. V té době byli již oba zatčení z vazby venku a byli tudíž předvoláni na konfrontaci obsílkou. S nimi
přišel k soudu také jejich přítel, jakýsi Jan Frantina, 27 letý a také ze Žižkova, jako celá zmíněná společnost. Frantina říká, že prý si přišel k soudu
toho svědka jen prohlédnout, ale skutečnost ukázala, že nešel jen prohlížet
– nýbrž nebezpečně vyhrožovat. Přistoupil totiž k svědkovi Beranovi před
jeho výslechem a řekl mu: „Kdybyste je měl poznat, tak bych vás musel
zabít. Když je nepoznáte, tak vám holt nic neudělám.“
Jenomže svědek poznal Richtera i Pácalovou. Sotva vyšli ven, optal se
Frantina: „Tak co, poznal?“ Odpověděli, že poznal. A Frantina skočil
k svědkovi a udeřil ho pěstí pod oko!
Soud, jemuž předsedal vrchní rada Studnitzka, dal plně za pravdu žalobě
stát. zástupce dr. Kábrleho a odsoudil Richtera pro zločin krádeže do těžkého žaláře na 14 měsíců a Pácalovou pro stejný delikt do těžkého žaláře
na 1 rok. Oba mohou býti po odpykání trestu dáni do donucovací pracovny.
Kafková za svou pomoc odnášením kořisti dostala 3 měsíce nepodmíněně a Frantina za nebezpečné vyhrožování a lehké ublížení na těle
7 měsíců. Byl už trestán, proto rovněž nepodmíněně.
Na všechny tedy bylo pamatováno a také tresty byly spravedlivě rozděleny podle zásluh.
–b–
Něco o dědečkovi
Ukradl 840 kg klihu.
Obchodníku Bedřichu Könnsteinovi z Prahy 1, Dlouhá třída č. 41 odcizeno bylo 500 kg klihu v ceně 4000 korun. Jako pachatel zatčen byl
23 letý sluha téže firmy Václav Frantina ze Žižkova, Chelčického 16.
Doznal, že odcizil celkem 840 kg klihu, který rozprodal prostřednictvím
svého přítele Bohumila Choděry z Prahy 3, čp. 889 a o stržené peníze se
s ním rozdělil. Byl dodán soudu.
Národní listy 26. listopadu 1926
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Obrať list!
Můj Vlaminck
Byt bez obrazu – smutek nad smutek. Nemusíme se narodit do výtvarnické rodiny, ani do rodiny pravidelných návštěvníků výstav, troufám si
ale napsat: kde obraz nebo obrázek nevisí, tam hrozí fantazii, že „srazí
paty“. Dokázala by dnes ale taková Krajina s topoly, reprodukce, která
visela u nás v obýváku, tam nad mou postelí, tam, kde jsem se v horečkách a angínách vpíjela do zeleně topolů i mírně pokřivených domečků,
tam kde jsem pod obrazem snila a uhadovala počasí podle barev, počasí,
které jsem tehdy měla za slibné předjaří, dokázala by Krajina s topoly
soupeřit s počítačovou hrou a všelikými dnešními „cool hejblaty“?
Nedovedu si odpovědět.
Kniha na laně
Kdo šel ten den v šedesátých letech kolem oken dětského oddělení nemocnice v Liberci, ten mohl spatřit knihu na laně. Houpala se jak horolezec, který ztratil ve stěně cepín.
Ležela jsem s úplavicí na infekčním oddělení, tam, kde se muselo vše při
odchodu nechat. Jak ale dostat ven knihu Karla Maye Duch Llana Estacada, knihu v hnědých omyvatelných deskách? Přivázala jsem ji na provaz a pomalu spouštěla z okna, tam, kde čekal dědeček. Když mu vplula
do dlaní, zažila jsem okamžik vítěze.
Růže v pouzdře
V roce 1979 mi vyšla první knížka básní Noci bez krajnic a já šla za šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta, za Václavem Faladou. Přinesla
jsem mu růži v houslovém pouzdře.
Jako pes
Již léta si pravidelně „čistím“ hlavu hrou na housle v amatérském komorním orchestru. Nedávno jsem nedodržela předepsaný směr smyku v notách a kolega mi podal mi tužku, abych si smyk v notách opravila: „Já
kdybych seděl u jednoho pultu s vámi, byl bych na vás jako pes!“
Pera
Dědeček nosil pera v kapse saka. Černá pera se stříbrným hrotem, zaschlým hrotem, který se musel po nějaké době „rozepisovat“ a na papíře
po něm zůstávala bílá jizva… Černá pera, která se sklepávala jako teploměry – než se z nich vyřinula inkoustová kapka. Ráda jsem se na ně dí-
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vala – v kapse dědečkova saka pera vypadala jak zavěšení netopýři.
K perům patřily lahvičky inkoustu – modré i zelené i červené. Jeden čas
psal děda zeleným inkoustem.
Mé první pero se jmenovalo Žák. Bylo zelené a z bakelitu. Násadka se
brzo polámala. Pak přišlo pero Student. A potom vánoční i narozeninové
„nóbl“ pero v pouzdře, pero se stříbrně broušeným tělem a pístem, pero
bombičkové… Krásná zdobená „nóbl“ pera, s kterými se špatně psalo.
Buď byla do ruky moc štíhlá, nebo naopak. Měla jsem ráda, když pero
nepsalo tence, jako když na stránku položíš vlas, ale když za sebou nechávalo čáru, která se někdy propíjela papírem.
První básně jsem psala do sešitů s černými deskami. Báseň jsem přepisovala, dokud se mi nelíbila – jako by to byl obraz. A inkoust se modral
na stránkách jako mořské vlny.
Kolo a básně
Zdánlivě nemají nic společného. První kolo jsem vyzkoušela v Josefově
Dole a bylo připevněné na kolotoči. Bylo červené. Šlápnout do pedálů
byl neopakovatelný pocit. A ještě úžasnější byl pocit prvně se rozjet.
U domu Járy a Jirky Žďánských jsem prvně nasedala na opravdové kolo
a jezdila sem a tam po kamenité cestičce. Od té doby jsem se vždy, když
jsme byli někde na návštěvě, ptala: „Máte tady také kolo?“
Do těla mi přešel rytmus, rytmus jedoucího kola, rytmus, kterým se otřásal zvonek i rovná postříbřená řídítka. Navíc se dostavil pocit letu a vábení příštích cest – ne s mapou po vyježděných cyklostezkách…
Psát báseň – není to podobné dobrodružství? Nasedáš do sedla nápadu,
šlápneš na verš, náhle se otevře krajina jak balíček karet, jsi na tahu…
Nejsou snad všichni, kteří jezdí na kole – aniž to vědí – básníky?
Poslední báseň
Až nápad přede mnou dotlačí poslední káru básně, začnu ji vykládat –
slovo po slovu, verš po verši, nebo se na ni budu jen tak dívat? Obojí je
krásné.
Rimbaud
Poprvé jsem se s ním setkala v devatenácti. Básník mi půjčil knížku. Jaké
měla desky, jaké to bylo vydání? Pamatuji si jen, že stránky byly zažloutlé, z tvrdšího papíru, písmo menší, vazba myslím z tmavšího plátna… Co
ale mohlo být důležitější než podzimní večer na stanici tramvaje a světla
ulic, která mi svítila přímo do „díry zeleně“, přímo na „spáče“? Co mohlo být důležitějšího než podzimní výlohy a před nimi „vyjevené děti“?
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Štěstí na Hanzlíka
Na Josefa Hanzlíka jsem nikdy neměla štěstí – nikdy jsem ho neviděla
„naživo“, jeho tvorba mne nezasáhla… Až jednou. Dělala jsem si pořádek v knihovničce, kterou mám na chatě v Mirošovicích. Na koberec
spadla malá knížka – Černý kolotoč. Začetla jsem se – některé básně se
mi moc líbily – a pak jsem začala váhat: mám knížku vyřadit? Měla
zamaštěné desky, byla i jinak poničená a zpřehýbaná. Váhala jsem,
a potom knížku vyřadila. Jenže z mysli vyřadit nešla, seděla tam jako
v přihrádce, stále jakoby vyčítala…
Jeden letní den jsem si vyjela na kole přes Hlásku podél Sázavy do Lštění. Mají tam dřevěnou knihovničku, ptačí budku, do které dávají chataři
ke čtení jiným chatařům to, co už nepotřebují číst. Probírala jsem se knížkami – a úplně nový, a určitě ani jednou nepřečtený, a v krásné obálce
Černý kolotoč – se ke mně vrátil!
Karlínská číslo 5
Naproti mému domu je malý parčík, platanový parčík. Musela tudy chodit Helena Šmahelová, musela dobře znát i „pinďák pionýrák“ v Havlíčkových sadech, musela vědět, že se tam malovalo i hrálo na lesní roh a že
tam chodil ten a ten nadaný kluk. Kniha, ve které děti malují ve vinohradském činžáku byt svého kamaráda Jindry, zatímco má maminku
v nemocnici, kniha, ve které jim pomáhá i holka Aurora, kniha, kde se
pro štětce a barvu odskakuje na blízkou Francouzskou ulici, kde se pro
barvu utíká i ulicí Máchovou, se jmenuje Karlínská číslo 5.
Ulice se už nejmenuje Karlínská, za mého dětství to byla a dosud to je
ulice… ale co na tom záleží! Kniha Karlínská číslo 5 (děj se odehrává tak
blízko mého světa a světa mých spolužáků, stejných tepláků, svetrů, čisticích prostředků, linek u stropů, válečků se vzorem, kamarádství čistých
jako okna) mne minula. Nedostala se včas před mé oči tak jako detektivka pro děti Bacha, černý paraple!, nebo Kouzelné městečko, ale v bedně
antikvariátu na mne čekala přes 45 let. Abych s údivem řekla „ale já
bydlím naproti!“
Vždy když jdu kolem pětky, podívám se do oken a slyším rachot. Kyblíky let padají po schodech!
Miláček
Vždycky když tatínek dostal angínu a trochu se mu ulevilo, vždycky
když přestal naříkat, četl tlustou knihu v bílých plátěných deskách. Tahle
kniha několikrát v roce rozložená na tátově peřině přitahovala. Jméno
autora mi připadalo divné: Guy, Guy de… A název? Miláček. Nevěřila
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jsem, jak někdo může nazvat knihu Miláček, připadalo mi to neslušné
a zároveň nějak krásné a neodolatelné… snad proto, že mi v ní zakázali
číst. Někdy jsem si tajně listovala barevnými ilustracemi.
Jednoho dne – s jarním úklidem knihovny – Miláček zmizel. Občas ho
vidím v antikvariátu. Vedle knihy Turbina, Tranzit, Farao, vedle knihy
Když nastaly deště, vedle Bratrance Ponse. Všechny ty knihy tatínek přečetl a já jejich názvy slabikovala před knihovnou v obýváku. Proč jenom
tehdy, když někde spatřím Miláčka, vidím, jak tatínek obrací stránky?
Jak jsem hledala Kouzelné městečko
Byl sváteční prázdninový den. Děda mi přivezl z Liberce knížku. Knížku
s lesklým omyvatelným obalem, s obalem na kterém byl vymalovaný
kluk s červenou čepicí. Co na tom, že její autor, pan Borovička nikdy
nebyl v Kouzelném městečku. Co na tom, že na konci knížky klukovi
Petrovi, který se z Kouzelného městečka vrátil mezi dospěláky, že „tam
také byl, že jsme tam někdy všichni jednou byli, že jsme všichni znali
holčičky z cukrárny, Zrzka, který jezdil s kropicím vozem, Ferdu Smolíka, kterému nešlo péci buchty, ale měl rád mák a nakonec se stal v Městečku zahradníkem…“
Kluk se jmenoval Petr. Na jedné procházce s tatínkem se ocitl na kolejích
u šípkového keře, kde pospával děda Kilián, pospával, jako by hlídal,
aby dospělí od kolejí odešli. Za chvilku tatínek zmizel a pro Petra k šípkovému keři přijel vláček plný mávajících dětí. Kam jely? do Kouzelného městečka, tam, kde ředitel hotelu uměl černošsky, kde děti samy pro
sebe vydávaly časopis Duhová kulička, kde holčičky měly cukrárnu
nebo hrály na varhany, kluci vozili písek nebo vařili, nebo se mohli stát
kapitány, plavčíky a zahradníky… ve světě, kde peníze neměly šanci
a všechny dobroty a vymoženosti byly rozdávány podle barev čepic.
A čepici jsi dostal za dobrou práci. Žlutou, modrou, červenou.
Knížka voněla zvláštním lepidlem a listy měla jako ze sametu. Četla
jsem ji nejméně padesátkrát na zahradě, tam, kde byl největší klid rušený
jenom přeběhnutím kocoura nebo voláním oběéééd!
Za čtyřicet let jsem psala panu Borovičkovi do Mukařova. Poděkovala
jsem mu za krásné zážitky nad knížkou a on mi odpověděl i to, že podle
knihy se točil film na Slovensku. K setkání už nedošlo, nemohlo dojít…
Umínila jsem si tehdy, že Městečko najdu. V Čechách je několik Městeček. S kamarádkou Ivankou jsme vyrazily až za Rakovník, ke Křivoklátu… ptala jsem se lidí, zda i oni bydlí v onom Městečku z knihy, zda
znají kapitána Oskara nebo Petra, měli tu ale jen u kolejí šípkový keř…
Potom jsem vyjela ještě za Benešov, do dalšího Městečka. Zde byl také
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u trati šípkový keř, viděla jsem i dědu Kyliána… Které Městečko je pravé? Nešlo nakonec o přejmenovaný Mukařov? Nikdy Městečko nenajdu,
nemohu. Dobře to věděl i pan Borovička, který na konci knížky říká ústy
Petrova tatínka i svému synovi: „Já to tam také znám, víš, všichni jsme
tam jednou byli…“
Fantazie do literatury patří. Fantazie je cestovním pasem i dopravním
prostředkem básníků!
Zatím co ty spíš
Výchozí krajina poezie. Ilustrátor Vladimír Fuka. Jeho hvězdář s dalekohledem. Hvězdy visí z nebe barvy pařížské modři. Pekaři hnětoucí rohlíky. Nabíhají jim svaly. Dům – přesně ten stejný a šedivý jaký míjím
v naší ulici. Maminka, která z okna mává tatínkovi, když jde do práce.
Pan doktor v bílém plášti. Průřez dolem. Kamna – jako ta naše. A pod
barevnými obrázky nebo nad nimi, anebo vedle nich verše Oldřicha
Syrovátky.
Tuhle knihu mi nepřinesli, tu mi někdo seslal! Maminka zabodla prst
na obrázek a já zpaměti recitovala Pekaři, pekaři, nebo Když se loučí táta
s mámou, nebo Kdo nám dává uhlí – horníci! Verše se rýmovaly a já
do těla dostávala rytmus. Jako když hraje malý bubínek… Bible mého
dětství. Bez vražd a násilí. Verše zvučely v mých ústech a tatínek se smál
představení, které s knížkou Zatímco ty spíš v ruce dirigovala maminka.
V té poezii ještě nezněl spodní tón. Tón ztrát.
Plovárna v Brandýse nad Orlicí
Voda je tu čistá, ale jako břitva. Z náměstí, tam, kde má na domě pamětní
desku violoncellista Hanuš Wihan, u kterého se kdysi učil ústeckoorlický
žáček Bohuš Heran – a hodiny trvaly i celé odpoledne, a pan profesor
čekal s žákem potom i na nádraží, z náměstí zatočíte kolem stále
zavřeného památníku Českého kvarteta, které tu kdysi zkoušelo „na letním
bytě“ a jste v zeleném údolí, nedaleko kolejí, po kterých jezdí rychlovlaky až na Slovensko. Přejdete most, most hezčí než ten pařížský, míjíte
pomník Jana Ámose Komenského, a jste na plovárně.
Letos tu nikdo nebyl, plovárna byla naše. Koupali jsme se a psali do notýsků. Do obyčejných notýsků na slovíčka, které nemají elektronickou
adresu. Opodál vánek kýval vrbovými větvemi mohutného stromu, občas
prosvištěl vlak. A pak ses mi svěřil: „Ty znáš tolik bazénů i moří, ale já
se nejlépe vykoupu tady! A co nám veršů přibylo!“
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Jak vejce vejci
Ne, nechci opisovat Nezvala, ale název jeho románu se dostal do mé
básně Časovaná růže. Jako malá brož bez nároku na velkou slavnost,
brož přišpendlená na šatech jednoho tropického dne na Malém Lošinji.
Listovala jsem tu jakýmsi školním slovníkem a došla k N. Byla radost
číst heslo Nezval v chorvatštině, číst název románu Kao jaje jajetu, nebo
název básnické sbírky Pet minuta izvan grada – Pět minut za městem
nebo Menší růžová zahrada, Manje vrt ruža. Básník mne dostihl i zde!
Rok poté – v rychnovském antikvariátu jsem Jak vejce vejci skutečně
také objevila. Jak by v jiném jazyku zněly asi názvy našich sbírek?
Jméno naruby
Evu Hrubou jsem znala léta jako Evu Hrubou. Jednoho dne se přejmenovala na Ave Aburh. Je to každého věc (ve světě tetovaných a přejmenovaných, všelijak nabarvených nebo přibarvených, ve světě, kde si smíš
hrát sám se sebou, šeptat nebo křičet, ve světě, kde už máloco zapůsobí),
ale – můžeme ze svého jména udělat v opačném sledu písmen zaklínadlo, verš, který doplňuje básně? Síle básně to nepřidá a čtenáři je jedno, kdo to či ono napsal, hlavní je, zda báseň zapůsobila a dotkla se
srdce.
Vidím Evu Hrubou u krbu na chatě Stará Pila na Jizerce, na chatě Pyramida, před kterou mne fotí a já mám v ruce obrovský rampouch. Slyším
šustění jejích běžek směrem na Smědavu v lesklé hadí bílé stopě. Vidím
ji s notesem na koleně, jak píše pod tatranskými velikány svoji první –
podle mne nejsilnější sbírku. Slyším ji, jak recituje verše právě napsané
a zní v tom cepíny a krok nosiče ve sněhu pod Zbojnickou chatou, těžký
krok nosiče, za kterým se Eva tehdy ohlédla – a rozplakala… Přeme se
o to, co je poezie, kam sahá, a co je divadlo. Do nosů nás šimrá kleč a nad
námi se klene italské nebe. Píšu čtyřverší o krokusu. Jsme tu úplně samy.
Jako sníh. Ještě nic nemohlo být naruby v dolině času!
Psaní pod lípou
Jsou místa, kde básně jen prší, místa, která verš přitahují, místa rodná
i místa, kde jsme cizáci, jsou roční doby, které přejí básním, jsou letní
básníci, básníci pondělní i nedělní, jsou básníci zim, jen bílých zim a také
šustivých podzimů, básníci mlh, měst a kaváren, básníci lesů a cest, básníci
jednotlivých stromů, modřínů a lip… Lípy jsme objevili na Podorlicku,
ve vesničce Doudleby. Stojí tam v kruhu a drží se kolem pasů, kolem
věkovitých kořenů i korun. „Sedni si, vytáhni notýsek, básně tu jdou
samy!“ šeptal mi něčí hlas a já si sedla na lavičku. A opravdu – tady,
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v tichém šumu lipového kvarteta psali jsme čtyřverší i dvouverší, tady
nám štěstí vedlo ruku na stránkách linkovaných zápisníčků… A večer –
už v Kostelci nad Orlicí – četli jsme si nahlas…
Co by se v Praze nestalo
Co je dnes básník? Nula! Ne tak docela. Jak a kde. Jeli jsme na návštěvu
k Janu Dawidkovi do Lična. Neznali jsme přesnou adresu a tak jsem zašla na úřad. „Neznáte Jana Dawidka, básníka, nevíte, kde ho najdu?“
„Ach ano, zrovna dnes ráno jsem s ním mluvil, jděte támhle k té zvoničce, tam ho najdete, a prohlédněte si Zpravodaj, něco tam má,“ poradil mi
starosta Lična.
Jana Dawidka, klimatického básníka, který píše s prvním sněhem, s prvním listem spadlým na zem, s prvním sluníčkem, tu znají – jediný člověk, který v Ličnu píše. Pro mne je zajímavý i tím, že na zahradě najdete
bustu Vítězslava Nezvala. Nezvalova tvář v zeleni se na vás dívá a dívá,
zatímco popíjíte kávu a přikusujete zákusky… Kdo má dnes v Čechách,
ale i na světě na zahradě bustu Nezvala, možná jen Jan Dawidko!
Fotografování a poezie
Fotím od deseti let. Ve dvanácti jsem se „profotila“ Itálií – zatímco ostatní
děti z letního tábora sháněly žvýkačky, které za naše koruny padaly
do hrstí z automatů.
Po příjezdu jsem fotila svým Pionýrem babičku – jak jde na chatě z lesa,
jak sbírá dřevo, jak z lesa odchází. Byl to můj první cyklus podložený
také hudbou, kterou jsem začínala skládat do sešitu, který se ztratil.
Skladbičky na tři řádky na houbách, Lesní ráno, Stromy, Babička jde
do lesa…
Na cestách s Evou Hrubou, tam pod horskými štíty, fotila jsem „maličkosti“ – jak se třpytil sníh, opuštěné klády, stín nosiče, vlastní stopy,
kámen o který se tříští vodopád, krokus. Fotila jsem, když jsem nemohla
psát, protože mi bylo líto zahálet, líto, že sníh sejde, nosič zajde, stopa
nebude.
Ve městě fotím stará okna, zdi, kliky, dveře, prahy, ohrady ze dřeva, komíny, zapomenutá zákoutí vinohradských dvorků, schodiště… Ať je to
v Praze, Tel Avivu, Jeruzalémě, na Malém Lošinji, Madridu, v Kostelci,
v Pyšelích, všude fotím stará okna zalepená leukoplastí, okna, za kterými
se krčí květináč s umělou květinkou, fotím zdi, které puklé letním žárem
pamatují… jako bych se chtěla dostat někam daleko před svůj život, jako
bych cítila: ano, tady jsem žila, nevím však čím jsem byla. Možná lampou s knotem. Možná pavučinou. Prknem v podlaze. Možná jen zamává-

• 123 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
ním – kapesníkem. Umělou květinou. Stoličkou s lesklým prošoupaným
srdcem uprostřed. Cihlou. Pramenem v poušti. Nebo pouští.
Je krásné motat se kolem tajemství.
Kolo na Kampě
„Pojďte, něco vám ukážu,“ vzal mne na podzim roku 1975 básník
za ruku. Šli jsme přes Karlův most na Kampu. Vidím a cítím ten večer.
Nic na něm zvláštního nebylo, nic, v čem by se lišil od večerů předchozích, ale byl překrásný. Měla jsem na sobě kabát z umělé hmoty, kabát
petrolejové barvy, který se leskl, básník měl na sobě krátký tmavomodrý
flaušový kabátek. Došli jsme na Kampu až ke kolu, které se otáčelo, otáčelo se jak naše příští dny… Tam, u mříže, která nás dělila od řeky, tam
kam nedopadalo světlo luceren a šum chodců, jsme se políbili a básník
odložil na zídku hodinky. Rozběhl se pro ně ještě týž večer. Hodinky
byly na svém místě. A já jsem zatím doma psala jednu z prvních básní
Kolo na Kampě.
Kolo na Kampě
Včera jsme šli ruku v srdci
po Karlově mostě
cestu nám zamítal bolestivě žlutý
mlžný chór
ale tobě echem jásavého akordu
zněly růžové klouby prstů
až tam
kde slábne akustika
na to co nikdo nikdy neuměl napsat
jen hořící membrány úst
zakloněny o mikrofon lásky
tisící pásek nahrávají
a voda líně přetáčí roky
zná nazpaměť své břehy
nudí ji otvírat vrátka
vodnického archivu
kde pod hrníčky polibků
uvázly naše duše
Psaní a pohyb
Název mé první sbírky básní Noci bez krajnic mne napadl při jízdě
na kole. „Nezpevněná krajnice“, četla jsem … Jedna z mých prvotin Rodný
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kraj vznikla při běhu lesem, tam, kde ti nohy „podtrhne Smetanova
symfonická báseň“. A prvotina Žízeň? Bylo léto a my v tom horku
na cestách loukami „hledali ztracené sliny u chalup…“, a objevili u cest
„heřmánkové krajkoví“. A co Verše, básnička, v které se to rýmuje, jako
když tempo rozráží vodu? „Miláčku dej mi černou tmu“, napadlo mne
v Podolském bazénu. V bazénu vinohradského Sokola mne nedávno přepadly verše z mé poslední sbírky básní Časovaná růže, na plavání jsem
nosila notýsek… A na jednom dlouhém výletě podél Sázavy zastavil
mne název – možná té příští a poslední sbírky – Básně pro pěší. Nebo je
hezčí Jaro v zatáčce? Nevím. To rozhodnutí musím vychodit. Chůze
je nejkrásnější pohyb. Pro básníka nutnost. Při chůzi lesem vykoukne
nápad – a za každým modřínem! Při chůzi vnímáš rytmus bubínku tepu,
při chůzi si opakuješ nahlas slova, nebo i verše, nebo si neříkáš nic a odrážíš se od země – rozpažíš a létáš, jedno, že v modrých potrhaných teplácích. Nasáváš vzduch kořenů, někdy tropický, někdy mrazivý… Při
chůzi městem tě nápady berou za límec. Jdeš ulicemi, osamocená, krok
míří do zapadlých čtvrtí, mnohdy do ciziny, mnohdy do pražských tropů
na konečnou stanici tramvaje, mnohdy ke klíčovým dírkám domovních
dveří, dveří, kterými se dřív mohlo bez strachu procházet, lhostejné
jestli je ráno, šero, nebo noc…
Schovává se dnešní báseň za klíčovou dírkou? A kolik ještě ujdu?
Vystoupení
Jen jednou mne paní profesorka dovedla do Malého sálu konzervatoře.
Jen tak, na zkoušku, jen tak, aby si člověk „líznul“ aspoň představy
potlesku po produkci na domácím večírku. Jestli mé hraní na housle
na veřejnost nikdy nepatřilo, jestli byly skladby „dotažené“ nebo ne,
nevím, a už nikdo nerozsoudí, proč jsem ani jednou za celé studium
nevystoupila a cvičila jen pro zkoušky.
Jisté je, že to dopoledne stála jsem s houslemi v prázdném sále a hrála.
Dívala jsem se do prázdných sedaček a odcházela bez potlesku. Tolik
prázdného místa! Housle jsem za pět let odložila. To básně hrají stále.
A před všemi. Protože ty jsi sama potleskem a nevidíš prázdná křesla.
Kolik křesel by asi obsadili mí čtenáři? Možná jen jednu řadu, možná
dvě, možná by se vešli do kabinetu češtináře Vlčka… záleží ale na tom?
Většině lidí se líbí lehké básně, říkánky, hříčky, menuety, burlesky,
opereta… a nad tím vším se klene krása opery. Říkají: „Já tomu nerozumím.“ Té moderní poezii. Ale báseň je tady, hraje a nikdy nepřestane.
I když od každé odcházíš smutná. Jako ze sálu, kam už nikdy nevkročíš.
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Básně z obálek
Oskar Nedbal – Polská krev. Usmívá se na tebe krasavice s plnými karmínovými rty. Mozart – houslové koncerty. Červené nebo světle zelené a trochu
strohé obálky not. Bez komentáře ilustrací a přesto elegantní a přesné – jak
saka střižená na figuríny naší dychtivosti. „Zkus gédura, nebo ádura,“ vybízejí spolužáci. Václav Flégl – noty, které mají na obálce vánoční stromek
a kolem něho tancující děti. Stanislav Mach – Studánka národních písní
s obálkou v kanárkově žluté barvě. Ševčíci – všichni světle zelení.
Maminčinými notami na klavíru jsem se probírala jako knihami i galerií.
Inspirovaly už názvy skladeb: Rašení jara, Píseň lásky, Poem, Sněhurka
a sedm trpaslíků, Svět patří nám, Život je jen náhoda, Dítě vlasti, Měsíční
sonáta, Pro Elišku, Turecký pochod… Obálky not vrývaly se do paměti
a často jsem po notách sáhla jen kvůli obálce. Ani jsem netušila, že čtu
básně.
Sám proti osudu
Ve třinácti jsem měla jediného boha, boha, kvůli kterému jsem stála
v Rudolfinu u varhan. Stála jsem tam a dívala se na les smyčců, na hoboje, lesní rohy… Tahle hudba mne strhávala, v pianu nebo ve forte, jenom
do ní jsem jako do drahé etuje schovávala zmatky, sny i prohry! Viděla
jsem se v lese smyčců – to kdyby nevyšly mé cesty s houslovým pouzdrem po světě. O přestávce jsem si prozpěvovala houslový koncert.
Česala jsem se jako Beethoven, chodila rozcuchaná jako jiní, jenže
„umělecky“, trpěla jsem, a před zrcadlem zkoušela vzteklá a roztržitá
gesta.
První skladbou, kterou jsem si zahrála na veřejnosti – za klavírního doprovodu maminky – ve vinohradském Majakovského sále, byl kratičký
Beethovenům Menuet.
A potom se mi dostala do rukou kniha. Antonín Zhoř Sám proti osudu.
O tom, jak mladý skladatel musel po odchodu maminky převzít starost
o celou rodinu, o půdě, z které klíčil vzdor… Obracela jsem stránky
a smáčela je slzami. Usínala jsem spolu s hořkostí i křivdami. Potom
kniha zmizela, zmizet měla… Není to často, ale kdykoliv ji vidím v nějakém antikvariátu, zahřmí ve mně, jako bych stála u varhan v Rudolfinu. Hraje se Osudová…
Poezie, malířství, hudba…
Často jsme se na večírcích u Jiřiny Axmanové přeli: co je nejvýš?
Poezie, hudba, malířství… Poezie stojí nejvýše – obsahuje v sobě hudbu
i malířství. A také sochařinu a fotografii! Slovo je úžasný materiál,
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můžeš ho hníst, míchat s jinými slovy a významy, můžeš ho i vymýšlet,
přehazovat si ho z ruky do ruky, strefovat se jím do koše všech vteřin
na světě. Nádherný sport pro samotáře s limitovanou edicí bankovek
v kapse! Stojí to jen papír a tužku. Hřiště může být les, hřiště může být
kavárna nebo deska pianina. Je to hra, z které má největší potěšení hráč,
hra, o které nikdy nevíš, jak a kdy skončí, hra kterou vykládají kritici –
ale proč jí rozumět?
Razítko
Jsou takové děti – potkáš je ve vetešnictví nebo ve starožitnictví, na každé
návštěvě převrací šuplíky a ptají se, na co nemají, šťourají v minulosti
tatínků, nechtějí na varování dědečků „obrátit list“… zachraňují kresby,
diplomy a fotografie před plameny a koši, oblékají si svatební obleky
rodičů a v kapse saka nahmatají lebku z moduritu, lebku, která jim nedá
spát, a chodí doma tajně v podpatcích matek…
K čemu ti to bude, k čemu ti to bude… Kufírky se starými fotkami a dopisy, kterým jsem nerozuměla, dopisy z Prahy nebo Pihelu. Jednou jsem
vytáhla z dědečkovy knihovny česko-německý slovník Unikum. Dívalo
se na mne fialové kulaté razítko. Auschwitz, Auschwitz…
Obrať list!
Noc a hvězdy
Noc a hvězdy! Má poezie těm dvěma „nadržovala“. Může za to knížka
Oldřicha Syrovátky Zatím co ty spíš. Hvězdáři namalovaní panem Fukou. Sedí u dalekohledu, většího než mají v Ondřejově, sedí a pozorují
hvězdný rej. Na obrázek se dívám dlouho, než usnu, tak dlouho, než
jednoho dne napíšu, že „na mé lůžko seje zlatý prášek Orion…“ nebo že
„Měsíc si ručníkem oblohy tře tělo a potom do daleka vyčesává hvězdy…“ Může za to i tatínkova ruka – táhne mne zpod peřiny na chatě:
„Pojď, ukážu ti Velký vůz!“ Mohou za to hvězdy v Sozopolu padající
cípem do moře. Může za to pan učitel Žalud – v hodinách zeměpisu
na základní škole mne získal pro černé díry a protuberance, pro Velký
třesk, třesk, po kterém zahřmí otázka: Proč? Může za to hvězdný pohled
z dědečkova okna na zasněženou stráň, pohled, který je se mnou. Může
za to malostranská lampa, která koncem listopadu „dere černé peří tmě“ –
lampa, pod kterou jsi mi půjčil rukavice: „Máte dětský ruce…“ Mohou
za to lampáři, kteří chodili rozsvěcet plynové lampy – a lampám se chvěly
ohnivé pestíky. Jako metaforám.
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Přestup
Když hrál na jednom z Pražských jar David Oistrach, visela jsem mu
na prstech. Když hrál Henryk Szeryng, andělé mé paty odlepili od podlahy ve Dvořákově síni Domu umělců. Když přišel na pódium Ruggiero
Ricci, sám a sám, protože měl hrát Paganiniho, žasla jsem nad tónem,
který z nástroje dovedla dostat drobná postava umělce. A když hrál Kogan nebo Kagan… Ida Haendlová…? Bylo mi čtrnáct patnáct let. Mistři
houslové hry hnali mne kupředu – nebýt Beethovenů, Mozartů, Bruchů,
Brahmsů, Sibeliů, Mendelssohnů, houslí bych se nedotkla. Dřela jsem.
Cvičení, stupnice, etudy, skupinky not… Kdy přijde hudba? Přišlo něco
lepšího. Podzim 1975 trhnul oponou koncertních sálů, a za rameno mne
vzala ta, která mi byla v patách – poezie!
Pět písmen
Tatínek si kupoval v tmavohnědých váčcích z umělé hmoty benzín do zapalovače. Ráda jsem potají točila kolečkem zapalovače, dokud nevyšlehl
plamínek, ráda jsem se dívala, jak tatínek otevíral krabičku cigaret, nebo
jak se mu z krabičky trochu tabáku sypalo na klopu zimníku… Ráda
jsem se dívala pod skleněný pult krámku – byly tam doutníky, papíry
Vážka s vážkou na obalu, malé dýmky, ale i pytlíčky na tabák sešité
z různých kůží, sešívané pytlíčky, kouzelné měkké váčky… Vonělo to
tam dálkou. I nápis, který visel nad krámkem, voněl dálkou. A tak vždy,
když jsme přecházeli Francouzskou ulici, upínal se náš zrak k Tabáku.
Jednoho dne se to stalo – dívám se na písmena nad krámkem: „Já čtu,
tati, já čtu!“ Stála jsem a četla Tabák, Tabák, Tabák, jakoby to bylo zaklínadlo. Bylo!
Zaměstnání – a poezie…
Bylo mi jednadvacet. Šla jsem Celetnou ulicí. Za zády konzervatoř. Před
sebou šerou místnost hudebního oddělení Dilie. První týden se nedělo
nic. Ani druhý a třetí. Vytáhla jsem z tašky blok a zkusila psát. V jednadvaceti se cítíte být básníkem a svět je tady pro vás, zvláště když dáváte
dohromady první knížku. Bylo devět hodin, deset, poledne, hlavou se mi
honilo, co se tak asi děje venku a záviděla jsem těm, kteří mohli jít
po Karlově mostě. Mohla jsem si pod nějakou záminkou vyběhnout,
mohla jsem vyběhnout a recitovat si Seifertovu báseň, ono „jednoho dne
šel jsem pozdě k šeru, Praha byla krásnější než Řím“, ale jen vyběhnout!
Upírala jsem pohled střídavě na černý bakelitový telefon, z kterého jsem
se ostýchala volat někomu o pomoc, (nebylo ani komu, nebylo nikoho,
kdo by se mnou sdílel podobný úděl, nikoho, kdo by se mi přinejlepším
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nevysmál), na hodinky, na spolupracovnici Libušku a na kamna Petry,
které jsme měli i u nás doma. Proboha, budou mne tu hřát ještě v zimě?
Celý život? Zešedivím mezi šanony a plísní páchnoucími notovými zápisy? Náhle mne zaplavil zvláštní smutek, smutek jako když máváte
poslednímu vlaku, ale on ještě přibrzdí v zatáčce. Odpoledne jsem díky
„padla“ vyběhla na ulici. Náhle nevíš kam a proč vlastně jít: „A zítra se
sem musím přece vrátit, a pozítří, a pak…“
Lidé proudili Celetnou ulicí jako by se nic nezměnilo, od rána, od včerejšího dne, od odpoledne před rokem, možná proudili z podobných
zaměstnání, možná měli den dovolené. Připadali mi jiní, v podzimním
slunci rozmazaní, zasnění, připadalo mi, že jsou mimo mne a já zas mimo
je… Třetí týden zaměstnání se na můj stůl snesla kniha – životopis
Janáčka, z kterého jsem měla napsat asi třístránkový „výtah“. Knihu
jsem četla dokola – až do vánoc, kdy můj jediný a poslední úkol v Dilii
končil…
Až za deset let se kolotoč hledání, nárazů, útěků, otázek, kde vydržím
bez tuláckého šátku kolem čela, zastavil. Možná se jednou dozvím, zda
náhoda nebo osud mne zavedly k dětem, které se učí hrát pro zábavu.
Závist vůči větvím kvetoucí třešně, a závist vůči těm, kteří si vyšlapují
s čistou hlavou venku v sandálech, částečně zmizela. A vůbec – kdy nás
poezie může přecházet – na zelenou?
Pódium a jméno
Kdo není dnes v televizi, nežije. Kdo nechodí potetovaný ve tváři, nežije.
Musí být potetovaný po celém těle, i na ušních lalůčcích, i na malíčcích
u nohou. Kdo nemluví do rozhlasu a svým hlasem nepřebíjí reklamu
na auta. Nestačí verše psát, musíš je řvát, musíš si k nim pořídit řvavý
kostým a kovovou obruč kolem krku, a vymyslet pro ně vymazlený
víkend v lázni červeného vína, a… S vydanou sbírkou básní, s nějakou
jednou zastrčenou recenzí v zastrčeném časopise, s nesmělým uměním
umět prodat svých 200 výtisků, s životem prostým jako luční kvítí, my
v loňských baloňácích, kteří nasáváme bez ustání vzduch i vzruch v přírodě i ve městech, nejsme. Máme to za sebou? Pro určitý druh posluchačů a čtenářů jistě, a co ti druzí? Jdou vůbec ještě nějací druzí? Darovala
jsem svou knížku s věnováním paní v knihvazačské dílně – a za nějaký
čas jsem ji objevila v krabici před krámkem mezi notýsky a bloky.
Za 10 Kč. V tu chvíli chtěla jsem – jako už tolikrát – spatřit v ulici Viléma Závadu. Je to už mnoho let, co jsem mu posílala své první verše a on
mi laskavě odpovídal: „Jen pokračujte, stojí to za to…“ Je to už mnoho
let, co jsem jeho velkou fotografii obcházela za výkladem knihkupectví

• 129 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
na Národní třídě, i když básník napsal: „Mé jméno není na plakátech, ani
nehraji na pódiu. / Chodívám v obyčejných šatech, jak obyčejný člověk
žiju.“ Ano, chtěla bych potkat na procházce Viléma Závadu, abychom
spolu oslavili zázraky obyčejných věcí, třeba zázrak chůze, ono „Ach být
svoboden a jít a jít / jako bys vrh a zatahoval síť / jako bys vyšplíchával
z plic / palčivost své něhy u silnic“.
Skromnost
Kdysi jsme všichni smekali před Mozartovým koncertem A dur a G dur
pro housle, všem nám v hlavách zněl zadumaný Sibelius, všechny nás
pronásledoval dravý Chačaturjanův houslový koncert – jako by nás zašlapával do země, ale jen tak, abychom pomocí not na chviličku vzlétli,
a my se stávali skromnými a ještě skromnějšími, a my cvičili víc a víc,
abychom zjistili, že za dva měsíce přijíždí koncertovat do Prahy David
Oistrach…
Nejtalentovanější sbírali ceny ze soutěží – skromně a s bledými tvářemi
si pro ně přicházeli na pódia. Ti méně talentovaní k nim se zdravou
závistí a toužebným přáním vzhlíželi. Jako já k plakátku na nástěnce
konzervatoře. Psalo se tam o úspěchu mladičkého Panochova kvarteta
v zahraničí, úspěchu, který obletěl školu. Panochovci bylo pokorní
a skromní, ale uměli se ukázat.
A básník? Nejskromnější současný básník, bohužel skromný tak, že svoji sbírku ani nechce vydat v nakladatelství, vlastníma rukama ji šatí,
obouvá a nakonec sešívá, až vznikne sešitek, je pro mne Josef Prskavec.
Při vyhlášení jedné soutěže přišel na pódium v docela obyčejném pleteném svetru, šel, jako by se chtěl každým krokem vpřed spíše vrátit mezi
posluchače v sále, šel, jako by právě za sebou nezamknul, ale jen důvěřivě přivřel dveře chalupy a letmo v těch dveřích pohladil kocoura, šel –
v jedné ruce obrovskou prázdnou pruhovanou nákupní tašku. Ceny do ní
padaly jak vypečené rohlíky! Hlediště se smálo. Skromný básník se všelijak točil a kroutil na pódiu, jenom jím vyvýšen nad ostatní, skromný
básník nebyl ve své kůži. Někdo zavolal: „Básníku, trochu kuráže!“
Jenže Josef Prskavec má podobnou krevní skupinu s Vilémem Závadou.
Jako on chodí mezi lidmi, jako on mezi nimi „na svých bedrech tíhu
světa nese a žije skryt tak jako pták mezi ptáky v lese“.
Kdo chce, uvidí. Kdo chce, uslyší. Jenom ty stromy mu nekácejte.
Básník a samota
Tak jako hvězdář, potřebuje básník samotu, samotu k básni, samotu, aby
slova do sebe zaklapla jak zámky od kufru, který kamsi posíláme, který
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posíláme někomu, kdo má stejnou velikost oblečení a duši, které hrozí
promoknutí, anebo zrovna tobě, který jsi úplně jiný než já, praktický
a nepromokavý, anebo nikomu – možná do ztrát a nálezů budoucnosti…
Samota si tyká s chůzí, chůze taktuje do rytmu verše, umí uhodit na činely, vystrkuje z řádek zbytečná slova, nechá je padat mimo nás jak kuželky, škrtá bez tužky. Běda kdyby nás někdo pozdravil, anebo se chtěl
zastavit na kus řeči. Báseň se hroutí, lešení slov padá a zařve v nás alarm
úniku myšlenky. Marně. Není tísňová linka, na kterou bys volal. Nikdo
zpět nenažene báseň do básníka. Kolik je takových básní navždycky unesených banálním rozhovorem náhody?
Nejenom proto básníci jeden před druhým kličkují, někdy předstírají, že
nikoho nevidí, jindy se kryjí aktovkou, a někdy přejdou ulici. Chrání si
kouty samoty, hvězdnou oblohu, ve které šumí les nebo louka, anebo šedé
kouty velkoměsta, zdi bez křičících reklam, kouty slunce i deště, kouty
podivínské, protože jimi neprochází signál a mobil v nich nedokáže vyzvánět, kouty, v kterých přes samotu lidnatého světa nejsme osamoceni.
Otázky
Báseň je někdy rychlý zneklidňující vzdech. Jindy plyne klidným dechem, dechem lesa. Báseň je někdy ticho. Jindy hřmot osudových not.
Báseň někdy voní skořicí – to když do veršů padne zima a sníh. Jindy je
rozpálená létem. Báseň je někdy k ničemu, rozpáráme jí střeva, a necháme si z ní jediný nápad nebo i nic. Jindy se povede a my se vykloníme
na jaře z vyleštěného okna šťastného dvouverší. Otřeme si o něj nosy
jako o první růži. Báseň nás opouští, provždycky ji s napsáním svlékáme
jak kabát. Jestli jde někomu vstříc, pro koho žije, koho postrčí, komu
slouží, nevíme. Tohle nás nesmí zajímat – čtenáři mají své osudy, osudy,
za které nemůžeme nahlédnout. Báseň je určitý druh onemocnění.
„Vždyť vy hoříte,“ řekne lékař a neví, že jste plotýnkou, na které se právě pálí metafora. Básní jsem možná já, já, která nevím, kdo jsem, já
s propůjčeným tělem, se strachem jak to tělo skončí. Báseň tu každopádně zůstane. Jedna. Nebo dvě. Špatná. Dobrá. Dobrá. Špatná. Před tím se
stihneme blaženě rozpadnout jak krabice od jejích bot.
Adresa
Těším se, až mi jednou napíšete: Eva Frantinová, Hvězdná u Prachova,
Merkur…
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Naděje
Oblékli mne do vínových sametových šatů s kajkami na rukávech, s krajkami, které se mohly zaplést mezi struny. Šaty voněly zvláštní vůní. Byly
to moje koncertní šaty, první i poslední. Kam asi zmizely po několika
vystoupeních, po vystoupeních, kterých jsou ve městě denně desítky,
na světě tisícovky? Z paměti vínové šaty s nabíranou sukní nedostanu.
Visí na ramínku už skoro padesát let, můj život je pro ně skříní, která se
sama i několikrát za den otevírá. Někdy mnou vínové sametové šaty
vlají a já jdu s houslemi za nimi – naděje příbuzných, kamarádek, učitelů,
známých.
Nevím, který byl den, když se kolem mne rozbřesklo, když z poněkud
staromódních říkánek a pokusů na papíře, z inkoustové změti, náhle vystoupila poezie. Významný den, státní svátek rozbřesku! Voněl zvláštní
vůní… V jedné minutě se člověk jinak nadechl. A z dálky uslyšel, jak
doznívá pedál šicího stroje pod krajkovou závějí. Šaty – už pro jiné – se
šily dál…
Obrať list!
Poslední oblouk
Ocitla jsem se naposledy v babiččině suterénním bytě a kolem mne létali ptáci. Okroví, tmavočervení, pletení, šustiví, těžcí i docela lehcí, lehcí
a hedvábní jak noty k muzice, a ptáci ponejvíce černí… Pod nimi syčela
dřevěná ramínka na dřevěné tyči, ramínka na sebe narážela, jako by se
vzájemně vystrkovala a ještě bojovala o místo. Seděla jsem u velkého,
trochu poškrábaného zrcadla jako bezmocné y, y, kterému v jediném dnu
utekla abeceda. Maminka stála u skříně – vypadalo to, jako když stojí
na nějakém kopci a zkouší pouštět draky, draky, kteří daleko nepoletí.
Jeden, druhý, další…
Na ten oblouk, na poslední let babiččiných šatů říjnovou oblohou slz
v suterénním bytě, na prázdnou skříň, nezapomenu. S obloukem spím
a chodím s ním. Někdy oblouk v letu zkamení a já jím procházím jako
bránou.
Jak dostat do básně sníh
Díváš se z okna, jak padá sníh. Je pondělí, a ty si říkáš s trochou výčitek:
básník by také dnes měl pracovat. Třeba psát báseň o vločkách, o tom jak
se snáší sníh, a on se snáší úplně stejně jak tehdy za okny obýváku pokoje, snáší se ve mně i v dědečkovi a oba tiše zase na ta okna zíráme,
na sníh, který občas připomene ptáka, to jak jím vítr mrští o sklo a on se
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tam chvíli přilepený třepetá… Druhý den děda začne odhazovat sníh
z cesty, lopata se zakusuje do prašanu před dveřmi, lopata chroustá sníh.
Pak děda zadupe na rohožce. Ten zvuk jsi milovala, stejně jako šustivé
tremolo – když si košťátkem děda metl sníh z bot a potom vstoupil
do kuchyně…
Nasněžilo do mne, když mi byly čtyři – to když se v ulici povídalo, že
zemřela holčička, která bydlela nedaleko, snad ta holčička, která nazpívala písničku Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Nebo když jsem
viděla chodit sem a tam ulicí osiřelou Irenku, holčičku zavěšenou jak
smutný otazník do své babičky. Když jsem si sama hrála v osamělých
koutech a ve školce čekala, až se ve dveřích objeví tatínek. Když jsem
četla knížku Opravdový blankyt, knížku o chlapci, který neměl na barvičky, aby si vymaloval na víko truhly hvězdnou oblohu.
Když dědu odvezli a zbyl mi malovaný talířek, a zbyla mi tisícovka
na psací stroj Consul. Pod mými chlopněmi najdete zamrzlé kaluže i závěje, můj tep je skleněné těžítko, ve kterém trvale sněží. A další vločka
bruslí ve vzduchu, další vločka padá… Co nám chce říci? Snad abychom
její volnou jízdu známkovali sonetem?
Rodný dům
Někteří básníci jsou z čeledi stěhovavých, rozepíší se okamžitě a všude,
v kavárně, na nádraží, v bytech a hotelích cizích měst i států, v metru i ve
vlacích, jiní sedí na jedné jediné židli s prošoupaným dřevěným opěradlem a jenom občas na zotavenou odlétají. Pod olivovníky. K moři, které
„nezná neděli“. Ke klubovkám českých luk. Na koupaliště do Brandýsa
nad Orlicí, které to moře přetrumfne. Pod lípy. Jenom se nadlouho
nevzdalovat od rodného domu! Zasadí u jeho vchodu desku s mým
jménem? Neříkejte, že vám taková myšlenka neprolétla hlavou. A co
kdybych si takovou desku připevnil sám? Žil, psal… Ano, toužíme, aby
se o nás vědělo, aspoň o jedné básni.
I když jsem rok po narození bydlela ve strašnické ulici za poštou, v garsonce s balkonem, většinu života jsem prožila v bytě číslo 4 Máchové
ulici. V bytě s výhledem do dvora a na střechy, v bytě s nepravidelnými
a všelijak zakřivenými zdmi, které mi později připomínaly jeruzalémské
staré město, se zdmi, které v létě chladily tvář, a v zimě se v nich snilo
o létě. V bytě, kde na stole ležel slabikář, pauzovací papíry, lahvička
s tuší a pera v černém pouzdře. Tatínek poklepával prsty o ubrus jakousi
melodii, dávno před tím, než četl mé básně. A jednou si vzal ve dveřích
pokoje pod bradu mé první půlové housle. Na sobě měl bílou košili s vyhrnutými rukávy a medové manžestráky.
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Můj Sibelius
Tahle studentka hrála na hodinách třetí větu Sibeliova houslového koncertu, dravou hudbu plnou rytmických zvratů, studentka s plavými vlasy
sčesanými do drdolu hrála a připravovala se na absolventský koncert,
a já jsem kvůli dravé hudbě chodila do svých hodin o něco dříve… Nevím, jestli to Evě bylo příjemné, byla tak zaujatá dvojhmaty a akordy,
radami paní profesorky, a běháním prstů po hmatníku, že si možná ani
nevšimla, že někdo bere už půl roku předčasně za kliku učebny. Protože
tohle bylo i pro ni opojně krásné. Její tvář střídavě bledla a nořila se
do nachu, její tvář byla mimo svět, nasvícená jak stínidlo nějaké vnitřní
lampy. Hru přerušovala a pak zas začínala, noty se rozbíhaly jak oka
na pletacích jehlicích, oka, která za chvíli byla plastickým vzorem a náladou, pravá ruka nasazovala na struny akordy v zamlžených i prosluněných trsech…
Kéž by se aspoň jediný čtenář na světě nemohl nabažit mé knihy tak jako
já ve čtrnácti letech Sibeliova houslového koncertu! Kéž by seděl se mnou
nad papírem a po poslední tečce mi bral papír z ruky. Kéž by mé básně
byly pro někoho pobídkou, startérem a pak divokou jízdou. Kéž by si
někdo podupával při čtení mé básně do rytmu. Co když báseň nemá ani
dveře ani kliku, ani okenice, ani strhující melodie podobné horským
srázům a tříštivým vodopádům? Co když nikoho neopije? Co když se ani
jednou nezaleskne na krku času a bez manažera a reklamy nezapadne ani
do vesnické knihovny? Co když se z ní nebude učit ani žák Podivín?
Nebude dílnou čerstvého dřeva a nadšených učedníků, kteří v prkénku
vidí skříň? Co když slavíci odletěli a ty si myslíš: právě zpívají?
Míjení
Kdo chodil poslouchat básničky do Rubínu, nemohl neuslyšet z úst recitátora Mirka Kovaříka jméno Václav Hrabě. Hrabě mladíček, mladíček,
který miloval jazz, mladíček, kterého možná na studiích v Praze Praha
zkazila, básník, který se narodil o šestnáct let dříve než já a umřel mladý.
Někteří v Rubínu poslouchali jeho upřímné básničky s otevřenou pusou,
doslova hltali jejich jazzový rytmus i něhu, cestou domů z Rubínu skandovali celé pasáže: Kdybych byl černochem / utek bych do pralesa / i duši
bývá někdy prales / a z Harlemu do New Orlínzu znělo by mé blues… Až
mne trochu mrzelo – při pohledu na nadšence recitující Hrabětovu poezii
vždy a všude – že mne minul nejen jazz, ale i Hrabětovy básně. Možná to
bylo i tím, že mým bohem byl tehdy Beethoven a Holan a blues mi v tanečních nešlo. Každý máme a bráníme si svoje. Své Holany i Hrubíny,
Nezvaly… Pak jsem si náhodou přečetla od Josefa Peterky v Literárním
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měsíčníku článek Úplně zbytečná legenda a kolem mne se zase přehnal ten
světlovlasý kluk. Kluk s kulatou tváří a modrýma očima. Přehnal se kolem
mne v rytmu swingu ve značkovém oblečení své generace, a z těch šedesátých let mi zamával. Jako kvílivá saxofonová melodie o sacharinu.
Dopsáno
Když je dopsáno, když báseň za sebou zabouchne dveře, nebo se tiše
vytratí, když stojíme v pokoji opuštěni – protože ona nikdy neoznámí: už
jdu, jen si vezmu z věšáku v předsíni kabát a deštník, když všechno
a možná nadobro končí… Tak jako rostlina v zimě se básník oddává klidnému spánku i v bdění, nic na něj neútočí, slova se odebrala za roh. Je to
boží, chce se nám volat, je to boží, žít život těch, kteří nepíší. Poslouchám a hraji na pianino opery, kochám se lesním rohem, který hraje z rádia, v létě lehávám v trávě i na prknech říční plovárny na Hlásce, učím se
okounět, okounět i ze sedla kola, okounět jinak než když píši. Modrá je
modrá, slunce sluncem, třešně třešněmi, stůl stolem, město městem,
neděle nedělí. Dopsaná básni díky – tohle je pobyt v lesních lázních!
Dýchejme zhluboka!
Psát si jak lidé pískají
Nejednou jsem si zkoušela napsat báseň – popěvek. Prošpikovat verše
lehkostí, tanečním rytmem, na závěr zkusit pointu a vtip, který jiskří
a docela všichni mu budou rozumět. Takovou báseň asi pak lidé možná
pískají a zpívají, takoví lidé pak možná vykoupí celý náklad knihy a básniček si možná všimne i někdo, kdo je zhudební a oblékne do elegantních šatů šansonu… Psát zpěvné básně umí jiní, já nemám na tenhle typ
poezie heslo… Kam se ale zpěvná a všem srozumitelná vtipná poezie
hrabe na filmovou hudbu! na tuhle módu žádná poezie dnes „nedosáhne“, zůstane naštěstí „komořinou“ určenou pro Klub přátel komorní hudby. A básník hráčem, uvaděčem, šatnou prázdných věšáků, sponzorem,
leštidlem na parkety i skartovačkou nevyzvednutých vstupenek…
Ticho
Mám ráda ticho, ráda se brodím tichem, které stehuje krok čekající
na nápady, ticho ničím nespoutané… Není ticho jako ticho. Ticho ve třídě, když nám pan profesor Vlček vyprávěl o setkání s Nezvalem. Ticho
jako pauza v hudbě. Činely se už třesou touhou, že si jednou a krátce
zahrají. Ticho nad ptáčkem, kterého vichr shodil na balkon. Ticho rozchodů – každý jdeme na jinou stranu a do ticha. „Já už ti víc dát nemůžu,
vracíš se do svého světa!“ Ticho nemocnic, nejsmutnější ticho. Ticho,
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když stonal tatínek a našlapovali jsme na koberci po špičkách. Ticho
mezi řádky. Ticho zničující i léčivé. „Umřela máma,“ volá přítel do ticha
jarního lesa. A vánoční ticho. A ticho obrazů. Ticho uspávajících i uspávaných. Noční a svítící mléčným světlem na dveřích vinohradských
bytů. Ticho po básni. Ticho, ve kterém jsem jednoho dne našla metaforu:
„Zametáme řeč do ústraní.“ Že si ho máme chránit? Přesvědčil mne článek o hrozbě zákazu umění pouličních hudebníků, o tom, že ve městě by
pak bylo zase jen to staré oprýskané šedé pražské ticho, a ještě na každém rohu, článek o návratu „krásně regulovaného profízlovaného totalitního ticha“. Ještě jednou?
Adélka
O své pratetě Adélce, kterou jsem jednou v noci jako holčičku spatřila
u dveří své ložnice – díky živému snu i touze zadívat se aspoň na okamžik na černé žíněné copy, copy, které v roce 1942 nenávratně zmizely,
jsem napsala báseň. Chtěla jsem jí i celé její rodině v Radějovicích u Prahy ještě zařídit kámen Stolperstein. Malou kovovou destičku s daty:
„Zde žili, odtud odešli, zemřeli v Treblince a Malém Trostinci…“ Před
rodným domem není chodník, vede tam asfaltová cesta – do té se kámen
nedá zasadit. A s mým návrhem, aby byl kámen umístěný na poněkud
vzdálené autobusové zastávce, odkud odjížděla Adélka s bratrem a rodiči do Terezína, nesouhlasili organizátoři kamenů. „Tak jim udělej
pomník z papíru,“ navrhl přítel, který měl se svým dědečkem větší štěstí.
Možná má další báseň začne drobnou vzpomínkou jednoho souseda,
vzpomínkou přenášenou z otce na syna: „Vždycky, když přijela pouť,
kluci se mohli přetrhnout, kdo bude Adélku houpat…“ Jako čtyřletý
se v opuštěném a náhle vybydleném sále domu proháněl na koloběžce…
Adélce
Nejčastěj vidím tebe
– krasavici rodu –
jak tě pár německých hesel táhne z postele
rve černý žíněný cop: Raus!
Od té chvíle máš pas na cestu
o které věříš že je výlet
z něhož se i vlak třetí třídy vrací
a ještě stihneš mezi dveřmi
zakopnout dlaní o psa: dobře hlídej!
Pravnuci jeho štěňátek žijí
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Vyzmizíkované obejmutí
Objímejme se všichni, cizí i přátelé! Zadarmo! Mohu si na krk pověsit
ceduli: na Valentýna objímám! Tak jako „profiobjímačům“ se mi do náruče lidé vrhnou, vběhnou tam jako do pasti… Nejúspěšnější pouliční
strojoví objímači stihnou prý obejmout v minutě sto lidí, lidí, kteří za vteřinu zmizí.
Jen jednou – asi jako čtyřletá – jsem byla svědkem dědova objímání s tátou. Děda vyslovil „Vašku“, táta „tati“. Něco si odpustili v té dlouhé
předsíni, něco tíživého co trvalo dlouho, co mohlo spustit slzy, ale nespustilo je a ony se zastavily jako u rozcestníku, nevěděla jsem proč, ale
bylo to krásné. Jako úryvek z Beethovena, jako báseň, která ve dvou verších obsáhla román. Lékař by řekl: „Šlo jen o běžný pohyb z ramenních
kloubů, který přece denně uděláte nesčíslněkrát…“ Ale dědův klobouk
se mnou stále kutálí, tatínek ho zvedá, teď oba přistupují k sobě…
Domácí potřeby
Odjakživa chodím ráda do prodejen Domácí potřeby. Mezi hrnce, vařečky, cedníky, košíky, dózy, pokličky, kameninové zeláky, modře kostkované ubrusy, talíře a misky, ošatky na chleba, lisy na citrony, formy
na bábovky, louskáčky, prostírání i nože… Probírám se zbožím v regálech,
zbožím, které svítí stříbrem i teplými barvami, hádám, co k čemu může
sloužit, procházím krámem, který má pomalý tep, nedělní tep, i přesto,
že je pondělí nebo středa. Krámem, který má svůj slovník a galerii – cinkající zátiší kovu vedle umělé hmoty. Dveře se tu neotvírají často. Prodavači – sochy – stojí za pultem a čekají, až si někdo koupí věc, kterou
potřebujeme obměnit jednou za několik let nebo i desetiletí.
Záznamy z toulek Domácími potřebami najdete v mých básních. Třeba
„žraloci vidliček“ se prohánějí v dřezu. Anebo „koleje plechu“ a u nich
vlak i babičku, která „poručí máku, aby si nastoupil“.
Honza Jelínek sedmdesátník!
Pro autora je krásné a povznášející, když se v jeho básni někdo pozná.
„Že jsem to v tvojí sbírce já, ta těžká taška lehká šrajtofle?“ optal se mne
novinář Jan Jelínek, který dokázal na posezení přečíst mou celou Časovanou růži, celých 186 stran… A potom se smíchem dodal: „To si dám
vytesat na hrob, tu lehkou šrajtofli…“
Zatáčka
Na toulkách s kolem jsem si oblíbila vilu v Horní Lomnici. Zchátralou
a téměř opuštěnou, s prosklenou verandou, s divokou zahradou bez plotu
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a s rezavou ruční pumpou, pod kterou nikdo nestrká hlavu. Vilu pár kroků od ořešáků, které na podzim pouštějí ořechy na zem – a zní to jako
malý bubínek v orchestru. Kdo tady asi bydlel, o čem snil, kam se ztratil,
jak vypadal, žena, muž, dítě, proč mne vila vábí, proto, že připomíná náš
prodaný dům, zahradu, pumpu, pod kterou mi tatínek strká hlavu, předsíň s vůní jablek – ptám se téměř nahlas, vždy když tlačím kolo kolem
vily. Až do zatáčky, za kterou bije do sandálů zátoka zeleného moře.
Nahlas si mohu říkat básně, které za chvíli svěřím poli máků nebo heřmánku, básně si mohu říkat až do Velkých Popovic. A den je letní, krásný.
A duše visí na slunci – vypraná. A tělo pravidelně dýchá. Nikde ani
živáčka! Až loni!
Potkala jsem se tu se Standou Zemanem. S chodcem, který si chůzí
„čistí hlavu“ a možná také občas vytáhne z batohu notýsek a tužku, zapíše si pár veršů, veršů, které třeba nejsou vůbec o přírodě, nebo jsou a mají
kořeny zcela jinde – až na moravských vinicích, možná si Standa také
nahlas recituje. Nejraději má rytmus na dvě doby, rytmus kroku. A občas –
jak mi svěřil – potom co se ujistí, že je na dlouhých cestách sám – se
v rychlé chůzi odrazí, rozpřáhne ruce nad hlavou a mává jimi – jako při
letu.
Ostří a zákoutí slov
„Copak ty bys to dokázal, copak ty bys mohl být někdy vedoucí?“ říkala
maminka tatínkovi, který si v zaměstnání nechal leccos líbit a vždycky
byl „tím vzadu“ a „na něco moc mladý, na něco moc starý, nikdy akorát…“ Tak často tatínka předbíhali ti s ostrými lokty, ti výřečnější a hbitější, ti, kteří době kápli do noty a tak se stěhovali jako první na nová
sídliště, do nových bytovek, a tak stáli menší frontu na spartaka nebo
první televizi – ti, kteří měli v rodě už pradědečka ostříže a prababičku
odněkud ze Supova. Tatínek zatím trpělivě stál – jediný na celém patře
v modrém plášti – u prkna v projekční kanceláři. Na jednom místě
po boku sametem vyložené pouzdro na redispera, role pauzovacích
papírů, lahvičky s tuší. A když otíral pera do hadříku, v hlavě mu znělo
maminčino Copaktybystodokázal…
Úplně jinak jsem vnímala spojení slov „to samý, to samý…“ Když se
zešeřilo v kuchyni i v obýváku dědova domu, když jsem se zavrtala
v obýváku do peřin, tam kde se v pootevřených dveří chvěl proužek světla, sedla si v kuchyni maminka s tetou Helenkou. Povídaly si o tatínkovi
a o dědovi. „Do obchodu ho nedostanu, z té jedné košile ho musím svlíkat pomalu sama,“ šeptala Helenka. A maminka přizvukovala: „To samý,
Vašek to samý…“ „A on se někdy zavře v ložnici a čte a čte, není to
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divný, jakoby nic neexistovalo než ty romány, cestopisy nebo krváky,“
pokračovala Helenka. „Helenko, to samý, to samý,“ přizvukovala dál
maminka. „A taky nesmí padnout smítko na podlahu, to ho hned sebere.
Když má angínu, k doktorovi ho nedostanu, vyhrožuje, že jak ho zavolám, skočí z okna… A všechno je ještě dobrý, i železná postel, i to lino
i stará skříň, všechno na těch pár pátků stačí.“ „To samý, to samý…“
Poslouchala jsem tuhle krásnou hudbu slov, mezi kterou občas vpadlo
šustění – to jak Helenka rozbalovala další krabičku cigaret nebo se maminka pohnula na židli, nebo lžička cinkla o hrníček s kávou.
I když jsem byla zavrtaná v peřinách, vydávala jsem se večer co večer
na cestu, představovala si prodejny oděvů, knihovny, sanitky a lékaře,
kterým nikdo neotvírá dveře, bloudila jsem zákoutím slov, stála jsem
na pavlačích údivu i otázek, v podchodech smíření, u moří tajemství
rodu, vařila jsem stejný guláš ve dvou hrncích, čistila boty stejných čísel,
pokoušela jsem se najít mezi dvěma obrazy jediný rozdíl. Líbilo se mi
srovnávání otce se synem, které nemohlo skončit než slovy „to samý“.
Klíče
Ještě když jsem byla v povijanu, nosil mne každý den tatínek předsíní, ve které
stála i kredenc. Jednu přihrádku měla menší a uzamykatelnou. Tu prostřední.
Jak mne tak tatínek nosil předsíní, ucítila jsem ránu – někdo přihrádku
nezamkl na placatý klíč a ten mne uhodil do čela. To bylo moje první
setkání s klíčem.
Potom se mým životem míhaly různé klíče.
Babička v Peci pod Sněžkou – vždycky před jídelnou závodní chaty –
držela v ruce klíč s kulatým dřevěným přívěskem, na kterém bylo vypálené číslo našeho pokoje.
Klíče kulaté i placaté, klíče od chaty i bytů, klíčky od plechové pokladničky – chaloupky, klíče, které se leskly jako malé ryby po výlovu
ve vrátnici konzervatoře, klíče od spižírny, drobné a elegantní jako tanečnice, klíče ze dřeva – spíše zástrčky – u dědova dřevníku i králikárny,
klíče, které už nejsou u domovních dveří ani potřeba, protože je vytlačily
čipy…
Jednou ročně pomáhám otevírat klíčkem soutěž, kterou od začátku až
do konce vymyslela Dáša Žaludová. Ta soutěž se jmenuje Kouzelný klíč.
Klíčem, který je každý rok jinačí, někdy dřevěný, někdy keramický, někdy drátěný – ještě s dalšími členy poroty literární soutěže pacientů i zaměstnanců psychiatrických léčeben – otevíráme dveře nejen básním
a povídkám, ale i nadšení, kamarádství, usmířením, zpovědím, různým
osudům… Autoři jsou vlastně mistři pěvci norimberští našeho věku.
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Každoročně se setkáváme při vyhlášení výsledků v Čechách i na Slovensku, pokaždé v jiném městě – v Praze, Brně, Havlíčkově Brodě, Petrohradě, Dobřanech, Kosmonosích, Opavě a letos v krásném Pezinku.
Vždy když se podívám na řadu klíčů, které si věším doma na zeď, myslím na Dášu Žaludovou. Bez ní by se dveře začátečníkům a občas i skutečným tvůrcům poezie i prózy neotevřely.
Kdo tu knihu ukradne…
Je takové místo ve Vysokých Tatrách, místo, kde se kradou mé knížky.
Každý rok se těším, že doplním novými přírůstky, nebo znova staršími
knihami, knihovnu v penzionu v Horním Smokovci. Každý rok proberu
v knihovničce tituly – moje kniha mezi nimi není. Kde asi je? U Váhu
nebo u Hornádu? V Košicích nebo v Trenčíně? na hradě nebo v podhradí? V paneláku nebo na salaši? Koho oslovila, že si ji vzal domů? Kdo ji
čte a jaký je její další osud? Možná je to směšné, ale každoroční krádeže
mých knížek posilují. Ještě to má cenu! I kvůli jednomu člověku. Někomu se mé básně zřejmě líbí. Když přijde dnes na koncert jeden člověk,
je to propadák. Ale když si sbírku přečte jeden člověk a ještě ji ukradne,
je to výhra.
Zase sněží!
Vždycky když v Josefově Dole sněžilo, dívali jsme se z oken. Z obýváku
na cestu. Z kuchyně do zahrady. Sníh na zahradě za chvilku obháčkoval
rybízy i starou jabloň. I cesta byla zasypaná. Dívali jsme se s dědou a mlčeli, sněžilo do nás. Teta Helenka nemohla přijít na jméno sněhu a kopci,
který musela denně šlapat. V předsíni na rohožce nechávala kozačky –
jinak jim neřekla než „šůty“. Často jsem si je zkoušela a „plavala“ v nich.
Helenka měla číslo bot 42. Pamatuji se na jejich vnitřní kožíšek, jak
voněl novotou, která připomínala vánoce. A na to, jak kozačky v předsíni
doslova tály a kapičky sněhu po nich klouzaly, zatímco z kuchyně zněl
hovor.
Později jsem ty chvíle zkoušela zasadit do básní. Nejdou mi zimní básně.
Proč tedy před prázdným papírem vidím naše lokty opřené o okenice?
„Podívej se z okna – sněží…“ nás vždycky překlopilo do ticha a do krásy.
Nepotkat básníka a přece ho spatřit
„Den má víc smrtí nežli réva zrn / a hořkosti je pln a všechny ti je dal /
abys z nich báseň lisoval, pro starost srdcí našich.“ Tohle jsem napsala
ve své poslední sbírce Časovaná růže. Že to nápadně připomíná „kdybych měl tolik životů kolik má réva zrn“?
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Letos je tomu 41 let. Ten říjnový den jsem utíkala z budovy konzervatoře
do knihovny na Mariánském náměstí, abych se „zakousla“ do regálu nadepsaného Poezie. Abych poprvé listovala knížkou Pootevřený anděl,
a později objevila vedle šedé obálky také obálku světle zelenou – Jízdu
na luční kobylce…
Nikdy jsem neviděla Miroslava Floriana „na vlastní oči“, vídávala jsem ho
jen na reklamních letáčcích, v Nových knihách, v časopisech, a do paměti
se mi možná mylně vrylo, že jsem ho na fotkách vídávala vždy ve světlém
baloňáku. Anebo ve svetru – roláku. Ať tak či onak – záleží na tom?
Záleží na tom, že jsme spolu neprohodili slovo? Recitovala jsem si často
jeho báseň o révě, o přání mít tolik životů, zrnek na rozdávání, recitovala
jsem si ji tak, že se později názvuk na báseň objevil i v mé knížce. I když
je Časovaná růže z jiného těsta než mnohem hravější a průzračnější
a melodičtější poezie Miroslava Floriana, spatříte v ní básníka ve světlém baloňáku. Básník jde s ohrnutým límcem mojí básní jako deštivou
ulicí…
Život Miroslava Floriana skončil při oslavě jeho narozenin na pódiu
v Majakovského sále vinohradského Národního domu, tam, kde první
potlesk zalil kořínky mé naděje, na těch samých prknech a před sametovou oponou, kde jsem poprvé hrála na housle. Náhoda?
Odměna
Jela jsem začátkem dubna na kole z Mirošovic do Mnichovic. Náhle padl
můj pohled do příkopu vedle silnice. Tam se k obloze upínalo oko autem
sražené zraněné srnky. Tam se ještě zvedal hrudník – nahoru a dolů…
Co teď? Napadlo mne, že srnku zachrání pomoc, kterou snad přivolají
z Infocentra na mnichovickém náměstí. Volali a dozvěděli se, že místo,
které jsem popsala, spadá pod Hrusice. Jeden pán – náhodný návštěvník
Infocentra – se nabídnul. Že ví číslo a zavolá. Telefon mi přiložil k uchu.
Ulevilo se mi, když se z mobilu ozvalo: „My tam jedeme.“
Nasedla jsem na kolo a pospíchala nakoupit. Po nákupu jsem položila
peněženku na nosič kola, nikoli do brašny. Tak se stalo, že jsem po čtyřech kilometrech – v dalším krámě – zjistila, že peněženka není! Hrklo
ve mně podruhé! Jela jsem zpátky do Mnichovic. Musí být v krámě!
Když jsem před krámem zabrzdila, zavolalo mi „neznámé číslo“: „Máme
vaši peněženku, našly jsme ji v zatáčce, u parkoviště, hned tam jedem…“
Volaly mi dvě paní z Mnichovic. Jak zjistily mé číslo? Z peněženky –
podle papírového seznamu mých žáků. Zavolaly jedné mamince a ta jim
dala moje telefonní číslo… I maminka – poslední článek řetězu – mi
zavolala – jestli udělala dobře… Věřím, že srnka žije.
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Dobrodružství slov
Zatímco někdo cestuje po světě, brázdí oceány i jezera, roviny, hory,
pouště, druhý se spouští po laně nápadu do propastí slov, nohy mu omývá moře, stává se potápěčem – před brýlemi korálové útesy metafor, ale
i mřenky českých rybníků. Za určitých podmínek – jejich vznik i souhra
je zázrakem, za který nevidíme – může být slovo dopravní prostředek,
může být kolem, vlakem, letadlem, křídlem, balónem, skafandrem, vším
co náš dopraví k pouštím, propastem, k Římu i Jeruzalému, slovo z nás
učiní chodce v papučích, chodce, který neopustí svůj byt, a přesto… Básníkům prý sluší skromnost, měli by nosit obyčejné šaty a našlapovat tiše
a potom překvapit čtenáře s rukama na jejich očích: Kdo je? Měli by nás
poznat podle jednoho verše! A i když nepoznají, na cestách po světě slov
doporučuji občas o samotě přivonět k bylině Pýcha. „Chrpa svým květem denně zavírá nebe, aby dírami hvězd nevykašlalo všechnu modř“,
psala jsem v devatenácti letech inkoustovým perem do sešitu s černými
deskami při cestování slovy.
Včera jsem jela na kole kolem pole, z kterého vykukovaly chrpy. Byla
jsem na svůj pradávný verš pyšná. Jako na vynález.
Ejhle básník!
Nerada chodím na poštu s papírky, na kterých se píše o nedoručených
zásilkách k vyzvednutí. Co mne čeká – nějaký náhodně zaslaný katalog
nábytku nebo cesta na úřad? Druhá možnost mne děsí. Dnes mne cestou
na poštu překvapil srpnový déšť a u přepážky tvrdé desky v obálce s bublinkami. Zvědavostí jsem nevydržela, roztrhla obálku a… Josef Prskavec
mi poslal svou první opravdovou knížku Neodeslaný dopis. Tou „opravdovou knížkou“ myslím sbírku básní, kterou nesešíval jako své předešlé
sbírky určené k rozdávání přátelům i sobě samému na kolenou, knížku,
kterou v edici Báseň na sobotu vydalo nakladatelství Periskop.
Začetla jsem se už na poště a pak to musela jít ještě rozdýchat do blízkého parku, obcházela jsem platan s rozevřenou knížkou v ruce…
Nejsem literární kritik, ale věřím na poznávací znamení básníka. Na slzy.
A na výtahy, kterými vás poezie umí vyvézt nahoru, až tam, kam jen
ptáci mohou, výtahy, které rachotí nebo jen zašumí mezi patry slov, když
s vámi i s básní pak padají dolů. Slzy v dnešním světě nejsou in, ale proč
nepřiznat, že se mi tlačily do očí, že mi po zádech běhal mráz? Mohl
za to Kamarád Osud, Proč nemůžeme usnout, Robinson, Lodě, anebo
Bože, zazvoň!, mohla za to obyčejná slova, obyčejná a docela obyčejně
poskládaná, poskládaná skoro jako do dětské knížky. Metafora se odstěhovala. A přece v těch básních žije. A přece se v nich tak nádherně rozta-

• 142 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
huje, vždy mezi životem a smrtí, zemí a vesmírem, snídaní a večeří,
a přece ukazuje prstem za sebe, nad sebe, vedle sebe, ukazuje do Čech,
a na člověka v džínách a tričku sériové výroby, který by docela dobře
mohl být truhlářem nebo lesníkem, ale nějak se přihodilo, že je vlastně
vším: „Ejhle, básník!“
Udice jedné básně
Jsou básně, které se v nás zaseknou, když oči plují básnickými sbírkami
a ruce listují. Pro mne mezi ně patří ty o tatíncích, o otcích… Třeba:
„Vezmi mě, tati, zase na ryby, tak jako kdysi, chci zaplašit své pochyby
nad všemi kompromisy. Nad všemi těmi smlouvami s dvaceti podmínkami, nad všemi těmi paláci, kolem nichž rostou slumy, nad obskurními
chodbami, které prý někam vedou, nad duhou se všemi barvami, která
však končí šedou…“ Tohle je báseň plná hudby, hudby rybníků, osamělých lesních tábořišť a řek, hudby, kterou měl rád i můj táta. Stejně jako
Dušan Spáčil (báseň je z jeho nové sbírky Neználek a Daidalos, kterou
vydalo nakladatelství Periskop, sbírky, která má několik oddílů a hodně
dobrých básní) i já často „koukám na snímek, co máme na knihovně“,
snímek dědy a táty, kteří tu dávno nejsou, „a zdolávám hory vzpomínek“.
Může básník spálit album? Zadupat minulost, rozvést se s dětstvím? Jsou
básně, které se v nás zaseknou… Stojím na cestě k řece a vidím tátu
na rybách. Jde přes mlází veršů, tak jako jde půjde, a už dávno šel, dalšími a dalšími knihami české poezie…
Dušane, není to zázrak?
Dva učitelé pití
V životě jsem měla dva učitele pití. První byl básník Jan Pilař, který
ve Vysokých Tatrách učil malou básnickou kolonii pít borovičku. Nepamatuji si nic jiného než „musíš na čípek“. Většina z nás poslechla a spustila alkohol až na čípek a nedopadlo to nejlépe. Můj druhý učitel byl
Zdeněk Hrabica. Jeho učební pomůcka byla ušlechtilejší než kořalka:
víno ze Znovína. Pod Hrabicových razantním, ale citlivým dohledem
proteklo do mého těla Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Tramín,
Savignon, Frankovka… Nezůstalo jen u pití. Zatímco borovička mne
neinspirovala, víno ve mně vzbudilo básnickou jiskru.
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Rody
Savignon
Je to zas on
Muškát
s hrozny si jdeme šuškat
Tramín
kluci hurá za ním!
Vermut
pro lásku se nermuť
Frankovka
Je to hotovka
Burgundské šedé
v útěku spásu hledej
Zeptám se Mavrudu
Do kdy tu pobudu?
Můj učiteli pití
přeji ti dlouhé žití!
Děti v blátě
Můj dědeček vyrůstal v Benešově. Nikdy jsem neviděla dědečka jako
dítě a někdy si ho představuji – kluk, který jde s tatínkem-pošťákem
benešovskou Vnoučkovou ulicí, jdou místem, kterému se říkalo
Na blátě…
Když je něco bílé, musí se to zamazat? „Ano musí, a ještě jednou, ještě
si Wolfgangu Georgu lehni a vyskoč, vyskoč, lehni, vyskoč, ty Nelinko
taky, zkus to, výborně, supr, ještě jednou!“ odpovídali rodiče na mou
otázku a povzbuzovali tříletého syna a dceru. Ti se – v bílých punčoškách, světlém sáčku, růžových šatičkách – váleli za deště na zablácené
Francouzské ulici, se smíchem vstávali a na ulici padali… Mnozí z nás,
kteří právě šli kolem tohle večerní divadlo nechápali. Až se jednomu
pánovi rozsvítilo: „Rodiče to chtějí asi prodat do televize!“ Dětem to
bylo fuk. Válely se a válely, dokud na nich nezbyl flíček bílý. A rodiče
poblíž stáli jako sochy, neviděli, neslyšeli – v rukou modlitební knížky
mobilů.
Fronty
„To já když jsem byla jako ty Haničko ve druhé třídě, já ještě zažila fronty
na banány a mandarinky…“ vysvětluje na ulici maminka dceři. Dcera
má krásné hnědé oči a visí na mamince: „Mami, opravdu?“ Kolem sviští
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auta a také spěchající lidé se sluchátky na uších, sluchátky, z kterých se
line rachot, „hudba“, lidé, kteří se z práce vracejí na sídliště, kolem se žene
v osm večer masa lidí, jakási rozpuštěná fronta, někdo zapadne domů,
jiný ještě do kavárny nebo do hospody, tam, kde se na něj vrhne televize
a z ní jakýsi jekot retro písniček místo kamarádů, tam, kde se na něj
vrhnou smečky reklam…
Vidíte. Na banány a mandarinky nestojíme, ale vynořily se fronty, fronty,
v kterých už kdekdo stojí, fronty, které okem nevidíme – na ticho,
na rozhovor, na básně, na operu, na živou hudbu, na poležení v trávě a les
po ránu… A kilo něhy – co by dnes stálo?
Poezii odzvoněno?
Tak hezký by to byl podzimní den. Kdybych nesáhla do schránky pro
dopis, kdybych v něm nečetla: „Já ti žádné básničky nepošlu. Je to pro
mne uzavřená kapitola, mám nyní jiné starosti, ale jsem ráda, že sis
na mne vzpomněla… a internet nechci!“ Takový by to byl hezký podzimní den, kdyby mi neposlala mail další „kdysibásnířka“, s kterou jsme
chodily jako holky do Rubínu na pár deci mladé poezie, anebo na večery
do Michalské, anebo jen tak starou Prahou – v hlavě otázky, které básničky pošleme do letošní soutěže Bieblovy Louny: „Já v té tvé zamýšlené
knížce o dámské generaci nebo jak tomu říkáš nechci být, tu dobu nepovažuji za podstatnou ve svém životě, byla to trochu jízda na splašeném
koni, tak promiň…“ Tak hezký by to byl podzimní den, kdyby mi nevolal naléhavý hlas: „A kdo zaručí, že to vyjde, a kdo to bude v dnešní době
číst, lidé mají opravdu jiné starosti, nakonec já už nepíšu… já do toho
nejdu…“ Takový byl hezký den, kdyby mi všechny oslovené autorky –
a bylo jich osm – napsaly jako Libuška z Kájova, jediná, která z nich
nevydala knížku, má pár básniček ve sborníku Setkání, ale chodila k nám
domů na kremrole, ještě když maminka neměla jediný šedivý vlas: „Já ty
vzpomínky nemám s kým sdílet. Fotku pošlu a vyznání ti napíšu…“
Dva řádky
Tahle vzpomínka se vejde na dva řádky. Vyprávěla mi kamarádka: „Jana
Badalce jsem viděla jen jednou. Bylo to v redakci a on si půjčil psací
stroj, aby si mohl opsat básničky…“
Sochy
Jednou na jaře nás (nevím už kolik nás psavců tehdy bylo) vzal Jan
Badalec na Malou Stranu. Nechápala jsem – vždyť to tam dobře znám!
Ale on s nádechem tajemna ve tváři řekl: „Tak tohle, co uvidíte, jste
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nikdy neviděli…“ Proplétali jsme se dvorky, přelézali jsme zídky – a na
konci výletu jsme stáli metr od terasy jednoho domu. Terasa, kterou už
nikdy nenajdu, ani už nechci najít, byla plná soch, plná šedivých soch
i sousoší. Bylo to nádherné. Každá socha měla jiný výraz ve tváři, jiné
paže i postoj a přece se doplňovaly jak hlasy v nějaké skladbě. Některé
sochy stály zabalené v igelitu, jiné ne. A kolem moře střech…
Nic nekončí
Jiřina Z., básnířka, mi vyprávěla: „Umřel mi ten den tatínek, plakala
jsem – a zrovna mi volá do práce Ládíček Fuchs. On uměl moc hezky
vyprávět a ten den mi řekl: Jiřinko, neplač, copak tu všechno končí
hřbitovem, vždyť by to bylo všechno nesmysl…“
Ještě jednou
Jiřina Z., básnířka, mi vyprávěla ještě jednou: „Také mně napsal Závada,
napsal, že jsem rozená básnířka a u kolébky mi stál Vladimír Holan,
Závadu jsem poznala osobně, nosil klobouk, byl tichej, stál vždy nějak
vzadu, a byl strašně hodnej člověk a rád si líznul, většinou po nějakém
básnickém večeru, jednou jsme šli spolu Prahou a povídali si, ptala jsem
se ho, proč ty mý básničky jsou tak smutný, a on mi odpověděl: Smutek
je přece základní poloha básníka, to nevíte?…“
Zatrpknout navždy
Může básník zatrpknout, může ho převálcovat doba, může zavrhnout své
knihy a odvést je jednoho dne do zaopatřovacího ústavu Zánik, může se
stát havranem, který jednou zakrákorá ono Víckrát ne, může zničit fotky
ze setkání s kamarády na Dobříši, protože zámek už není zámkem, může
nenávidět dobu a přitom konzumovat její seriály? V mé generaci jsem se
při sestavování Dámské jízdy setkala prostřednictvím počítače i telefonu
s básnířkami, které si nepřály být v mé knize, zatrpkly, nepíší…
Četly jsme si často v Komornické ulici nové básně s Jiřinou Axmanovou,
četly jsme si někdy do noci, zatímco v troubě se pekly „punčošky“ – jablečný štrůdl, který Jiřina nikdy neošidila. Nebylo důležitějšího tématu
než poezie! Pokojem létaly vlaštovky jmen – Mirek Vízdal, Jiřina Zelená,
Jana Pohanková, Jana Rathouská, Marie Štemberková, Josef Šimon
a jeho Snídaně v automatu…
Jednou – na jaře – jsme seděly na trávníku před domem v Komornické
ulici i s Jiřininým synem Petrem. Seděli a zpívali jsme píseň o beránkovi.
Vidím před sebou pampelišky. Pro mne jejich chmýří čas nesfoukl…
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Jana Rathouská
Jana z Benátek. Už to samo o sobě na člověka působilo, ale pak dodal:
Z těch nad Jizerou! Okouzlení bylo pryč. Vždycky jsem ale četla s velkou dychtivostí její básně v Dílně, příloze Literárního měsíčníku. Takové
ty něžné, ženské básničky, které se rýmovaly, básně, které byly o lásce.
Básnířku jsem viděla jen párkrát na nějakém semináři. Na první pohled –
rodinný typ – ve mně vyvolávala pocit zázemí. Nádherné poslání a z básniček je to cítit. Nedávno mi Jana poslala pohlednici: „Nepíšu, mám jiné
starosti, vnoučata, zdraví a tak…“
Jana Pohanková
Za Janou, která dnes už také nepíše, jsem jednoho léta jela na kole z chaty
v Mirošovicích do Říčan. To jsem ještě měla Favorita a nemusela ho před
panelákem zamykat. Stále před sebou vidím onu cestu a berany modrého
Favorita. U Jany Pohankové jsem strávila krásné odpoledne. Četly jsme
si a povídaly o poezii, ona mi četla ze své sbírky, kterou vydal Československý spisovatel, což byla pro mne značka! Marně jsem klepala na brány
tohoto nakladatelství deset let po vydání prvotiny. Jana byla dáma, krásně
se s ní povídalo a já z Říčan odjížděla plná dojmů a naděje, psala jsem
novou báseň už v sedle kola. Cesta zpátky byla také nádherná.
Dobrodiní z Památníku
Jiřina Zelená, Gabriela Veinerová – kdo se v tom má vyznat? Která píše,
která ne? Dvě jména ve mně vyvolávají zmatek. Básničky ale vycházely pod
dívčím jménem Jiřiny Zelené Gabriela Veinerová. Proč Gabriela nevím, je
to ale pro básnířku hezčí než Jiřina. Básničky vycházely v Dílně a potom
vyšla v nakladatelství Československý spisovatel knížka Okna do zahrady. Mně dodnes dojímá: „Rozmáznout trochu dobrodiní a dva tři prsty od
křídy / přitisknout k ústům v soudní síni / kde už nám nikdo nekřivdí.“
Osud Jiřinu Zelenou nasměroval do Památníku národního písemnictví,
měla na starosti literární večery, literární čtvrtky, mezi nimi i večery mladých autorů Dílny. Zavírám oči a zase vstupuji do Památníku, klepu
na dveře její kanceláře a slyším typický smích za dveřmi. Vstupuji –
v křesle sedí herec Mirek Zounar. Dnes ale budu ve večerním pořadu číst
úplně sama! Tréma mnou chvěje už dvě hodiny před vystoupením v sále
Boženy Němcové. Jiřina Zelená vaří kávu a utěšuje: „Neboj se, máš přece
krásný básničky…“
Jiřina Zelená dojížděla ze Strahova až na Kladno. Vyprávěla mi, že vždy
toužila pracovat v kultuře, s poezií, že místo v Památníku sehnala tak,
že zabořila prst do telefonního seznamu a zrovna tam stálo Památník
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Národního písemnictví… Potom zavolala a za rok mohla nastoupit.
Poznala řadu spisovatelů, herců, hudebníků… Krásně a nahlas se smála,
jinak než ostatní. Když se doba otočila a rozprášila nejen literární čtvrtky, jak jsme je znali, Jiřina Zelená zatrpkla. V jediném roce jí umřeli
všichni blízcí. Později onemocněla a nepíše. Nechce ani do téhle ani
do jiné knihy. Doba ji rozčiluje! Doba!
Poslala jsem Jiřině svou knížku Kapesní déšť. Po letech začala Jiřina
číst, prý si mou knihu dávkuje, dvě básničky na den, a cítí se pak jako
v jiném světě, jak po sluneční lázni, jak po koupeli… Možná i proto, že,
všechno – jako u mne – začalo u Jiřiny hudbou. Jako dítě seděla na klíně
své maminky u klavíru a maminka zpívala operní árie…
Maruška
Byla mezi námi drobná černovlasá dívka, budoucí zdravotní sestřička.
Potkala jsem ji nevím na jakém čtení, možná v Rubínu. Svěřila se mi:
Já mám ocenění ze soutěže Marušky Kudeříkové. Dnes by se možná
nechlubila, kdo ví… Měla krásné jméno Marie Smrčková a studovala
střední zdravotnickou školu v Belgické ulici, poblíž mého bydliště. Dojížděla do Roztok u Prahy. Často jsme spolu chodily osvětlenou Prahou
z literárních čtení směrem k Masarykovu nádraží, ze čtení, kde se objevovala také známá parta kolem Miroslava Huptycha, Zdeňka Riegra,
Zuzany Trojanové… Nepamatuji si jeden verš Marušky Smrčkové.
Vidím modré stránky – průklepáky s jejími básničkami, slyším, jak šustí
v drobných Maruščiných rukou…
Myslím, že knížku nevydala. Napsala mi, že to všechno tenkrát byla
„divoká doba“ a že nevidí smysl toho, aby byla zastoupena v mé Dámské
jízdě, že snad někdy zase jako tenkrát můžeme popovídat u vína…
Paní doktorka
Nevím, jestli je Marie Štemberková paní doktorka, ale mně vždy tak
připadala. Mezi bohémy solidnost, spolehlivost, úhledné písmo (mé
nikdo nepřečetl, rozpité klikyháky luštila nad psacím strojem maminka
častokrát marně…), přesný úsměv, vzdělanost a literární znalosti
a k tomu humor – trošku anglický… Marie vydala v Mladé frontě knížku
Sestřenka ironie. Básně plné vtipu a jiskření. Byla to úplně jiná poloha,
dnes by se řeklo jiný levl, než ve kterém jsem plula já. Povídaly jsme si
s Marií o poezii, o bratrech Čapcích… Marie pracovala v Celetné ulici.
Pracovna voněla tichem, tiskařskou černí, historií, telefon zazvonil jen
občas a byl ještě z černého bakelitu. Vydržela jsem tam vždycky ale
jenom chvíli.
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Jitka
Opera! La Scala! Viděla jsem ji jako dítě na barevných starých pohlednicích a snila. Do Milána jsem se nepodívala nikdy – město nebylo v programu tábora dětí, na který jsem do Itálie šťastnou náhodou jela v roce
68. Někdy je lepší snít. Miláno mi ale chodilo domů na dopisních známkách.
Psaly jsme si jeden čas s Jitkou Badoučkovou, která se provdala do Itálie.
Kde jsme se prvně viděly? Ani nevím. Snad v redakci některého časopisu.
Líbily se mi její básně. Nedávno jsem s Jitkou mluvila. Žije v přírodě,
s městem za zády. Vrátila se po mnoha letech prožitých v Itálii do Čech.
Vrátila se z jihu a kolébky bel canta. Vrátila se odtamtud, kde bych chtěla
žít, odtamtud, kde prý dnes také panuje chaos a nejistota. Moje Itálie
není její Itálie. A co říkáte na verše „Zoufale mlčíš do sluchátka / a je to
ticho z oněch tich / kdy slyšíš rozbušit se srdce v sochách / a znovu sněžit
dávný sníh“?
Blanka
Pro mne to byla básnířka „z ciziny“. Básnířka Hradce Králové, Pardubic,
Rychnova nad Kněžnou, básnířka řeky Orlice. Nadchla mne Blančina
básnička v příloze Literárního měsíčníku, v Dílně: „A přece se točí / Láska
/ kolem srdce lidského / A jako kočka díru v plotě / najde si cestu / v touze
po životě.“ Anebo: „V klobouku nebe / šelestění hvězd / Z ohýnku fantazie / směr našich cest.“
S Blankou Albrechtovou jsme cestovaly. Chtěly jsme k moři, k moři
jsme se nedostaly. Nevím, jak k tomu došlo, ale byla možnost vyjet si
do Domu bulharských spisovatelů do Varny. Chodily jsme s Blankou letní
Prahou a házely si korunou: máme jet nebo nemáme, máme nebo nemáme,
máme… moře nám šplouchalo u nohou v Dejvicích. Rozhodl strach
Blančiných rodičů. Nechtěli Blanku Albrechtovou – matku několika dětí
pustit, i když svět byl daleko bezpečnější.
Piha
Je smutné pamatovat si někoho podle pihy? Když někdo vysloví jméno
Eva Brixi, vidím pihu. Nevím, zda ji ještě Eva „nosí“, nebo ji nikdy nenosila a já jí pihu nějak přisoudila, zaměnila jsem si možná její tvář s jinou tváří…? Faktem je, že ani jeden verš od Evy mi neutkvěl – pro mne
byla spíše novinářkou, prima holkou, která má ráda poezii a píše lidem
přímo do srdce takové ty líbivější básničky, básničky především do časopisů, které potěší, ale hlouběji se nezatnou, básničky-květiny k výročím
– přečteš, zvadnou, ale je chvíli fajn, že jsou.
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Básnířka Tichých rojů
O pár let starší než já, podle mne vždy tak trochu stranou, tichá, skromná
sympatická – blondýnka s krátkým účesem Marie Kafková. Viděly jsme
se jen párkrát na balkoně Mladé fronty. Podaly jsme si ruce a Marie téměř zašeptala: „Vydávám tady sbírku Tiché roje.“ Viděly jsme se jen
párkrát na čtení básní nových autorů v Michalské ulici – s blondýnkou
s krátkým účesem. Byla tak nějak něčím mimo nás, ale patřila také
k nám. Stejně jako Tiché roje.
Koně
Sedíme na obědě o přestávce semináře pro mladé autory. Já, Eva Hrubá
a Marcela Chmarová. Marcela Chmarová už měla „jméno“, mluvilo se
o ní v souvislosti s její sbírkou básní v Československém spisovateli.
Rozhovor se dostal do varu a my dvě, dva zelenáči, které knihu ještě
nemají, hltaly Marceliny rady ohledně psaní i života… Holka, holka,
ženská jsi, hezká ženská a ta musí rodit a rodit jako kůň, básničky potom
přijdou samy, horovala Marcela. Báseň – to byl pro ni kůň s vlající hřívou, kůň s velkým srdcem plným stesku, nekonečné pastviny a svoboda… Dodnes mi utkvěla v mysli báseň: „Nejkrásnější je žena po porodu,
polnice prastarého kódu…“
Marcela Chmarová psala poezii života, básně jakoby syrové, básně,
z nichž cítíš prožitek a pravdu. Krása vlající hřívy a talent! Žije stále
v Lubenci poblíž Loun, bydlí poblíž našich básnických začátků – Bieblových Loun. Vzpomínaly jsme s Marcelou na literární soutěž a nejen
na ni: „Holka, tady na zahradě seděli národní umělci, fakt sem za mnou
jezdili, každý chtěl vidět tu Chmarovou…“
Marcela píše dál a rukou – neumí a ani nechce umět na počítači. I tak
jsem Marcelu požádala o básničky do mé Dámské jízdy. Posílá mi je
poštou a připojuje i esemesku: „Ahóóój, dnes ráno jsem ti zásilku odeslala z místní pošty Lubenec. Jsem ale na tom zle s penězi, tak jsem to poslala jen obyčejně…“
Lydie
Lydie Romanská – jméno pro básnířku! Jenom jednou ročně se kolem
mne mihla – byla až z Ostravy. Říká vám něco soutěž Generace? Konala
se právě v Ostravě a cenu si často odnášela právě Lydie. Četla jsem její
knížky plné zajímavých básní. Jenom jednou se kolem mne mihla, nevím
kde, nevím kdy – v novinách, kde uváděli výherce soutěže Generace…
Měla jsem prostor pro představy jaká ta Lydie básnířka asi je, mohla
jsem snít o tom, co se za jménem skrývá. Romantika? Lydická stupnice?
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Lyrika? Majestát města Roma? Romány?
Zázračné dítko
Hodně jsme o něm slyšeli. Ve Viole, po redakcích… Se zázračným dítkem, které psalo ve dvanácti rádoby hluboké básničky, básničky o lásce,
zklamání, básničky přesné, urovnané, někdy šokující, ale tak nějak mimo
život, prý všude chodila a vše po nakladatelstvích vyřizovala maminka.
Zázračné dítě pak nějak s poezií skončilo, rozplynulo se, dalo se na hudbu,
vystudovalo konzervatoř a skladbu, AMU…
Markétu Procházkovou – dítě – jsem nikdy nikde nepotkala, jen jsem
o ní slyšela prostřednictvím těch, kdo dobře znali Vladimíra Justla. Hodně pro Markétu udělal, byla „jeho koněm“, ale co to bylo platné! Dětští
básníci mají krátký život. V mé paměti je přesto Markéta pevně zakotvena. Na pohřbu Vladimíra Holana spatřila jsem za jedním sloupem a zády
k sobě dívku, které splýval po zádech cop krásných hustých vlasů. Cop
barvy medu zázračného dítěte…
Obrať list!
Lázně Vrané – zastávka
Po operaci žlučníku v létě 1975 maminka rozhodla: pojedeš k paní
Janouškové do Vraného, tam se přes prázdniny zotavíš. Paní Janoušková,
mámina kamarádka a spolupracovnice měla domek ve Vraném nad
Vltavou. A syna Ladislava, trochu bohéma, který hrál na klarinet u cirkusu. Jinak mu neřekla než náš Láda. Ve Vraném jsem bydlela v prvním
patře domku, v pokoji se starým tmavohnědým dřevěným nábytkem,
s velikým zrcadlem a stolem. Tady jsem psala dopis redakcím, dopisy
s básničkami. Většinu času jsem ale trávila u řeky, setkávala jsem se tu
v představách s Františkem Hrubínem, recitovala jsem si v chůzi „živote
postůj…“ Vůbec mi nechyběla společnost, byla se mnou poezie a řeka,
a vzduch se tetelil očekáváním.
Občas sem ještě jezdíme vlakem s básníkem, ukazuji mu domek, odkud
odcházel do redakce můj první, pro mne osudový dopis… A někdy mám
štěstí i na Ládu.
Lasagne á la Verdi
Seděli jsme na lavičce nedaleko konzervatoře. Měla jsem na sobě kostým z bleděmodré české džínoviny. Básník mi tu napsal na vytržený list
linkovaného sešitu recept na lasagne. Pod námi Vltava. Nad námi modré
nebe. Vedle jak černá leklá ryba osamělé houslové pouzdro.

• 151 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
Jediné co vím
Prastrýc Karel… zabil se na motorce, můj tatínek jako kluk v jeho garáži
„jezdil“ na jeho motocyklu, na Harleyi…
Zvuky
Ložnice byla plná tmavého dřevěného nábytku. Sekretář – a v něm
panenka s růžovou háčkovanou sukýnkou máčenou v cukru. Knihovna
a v ní slovník Unikum. Psací stůl – s mramorovou psací soupravou.
Televize – šedé oko Mánes v dřevěné bedýnce. Křesla s obloukovými
opěrkami. Skříň – za kterou jsem měla kufírek. Postel nejméně pro tři –
v které jsem ležela sama ve flanelovém pyžamu. Každé ráno jsem poslouchala zvuky – otevřenými dveřmi do kuchyně. Přezka dědových
bačkor si tyká s linem. Lino praská pod dědovými kroky. Ruční pumpička u umyvadla zavrže, proud ledové vody vytryskne… Teď děda otevírá
dvířka kamen. Z novin dělá kouli a zatápí. Zatápí dřevěnými kladívky
pian. A třískami, které odkrajuje nožem. Konvice bublá. Plazí se ke mně
kávové zrno z plechovky, na které jsou namalována zrnka. Lžička cinkla
o talíř. Plesk! Něco skočilo z gauče na zem. Macku!
Holení
Dědeček staví v kuchyni na stůl stříbrné zrcátko a vedle stříbrnou krabičku s kamencem, štětku se stříbrnou rukojetí, žiletky v modrých obalech
s hlavou nějakého pána… Dědeček se dívá se do zrcátka a pak si namydlí tváře. Břitva šustí, jako by chodila po celofánu. Břitva obkrouží jako
ostrov i malý výstupek nad dědečkovou bradou. Děda je pruhovaný.
Do bílého pruhu na jeho tváři právě vtéká karmínový pramínek… Okno
je čisté – po dešti. Okno, které má nahoře otevřenou ještě jednu malou
okeničku. Ta prostá rána tudy odletí!
Vteřina u Písku
Jeli jsme autem z besedy v knihovně ve Vodňanech. Najednou básník
vykřikl: „Podívej, tady jsem jezdil na kole!“ Nad silnicí se vinula stezka
a mně připadala jako písečná. Spatřila jsem na ní chlapce na kole Favorit,
ryšavého chlapce… Auta svištěla a my se rychle znovu ohlédli. A s námi
Jaroslav Holoubek. Kdo tušil, že naposled…
Obrať list!
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Jak jsem psala Časovanou růži
Nevím proč, ale tahle dlouhá báseň se ze mne sypala, slova ve mně
rachotila jako koks, báseň mne tahala v noci ze spánku, tahala mne z bazénu a já mokrým hřbetem ruky rozmazávala na koleně slova, báseň se
chtěla napít, najíst, neměla nikdy dost, jindy jsem byla její kolejnicí
a ona se po mně vydávala do světa, do světa bez reklam, do tichého světa – tam jedině může zaznít, báseň mne čapla za šálu i za límec, smýkla
mnou v tramvaji k zápisníku, doma k počítači, neměla břehy, jenom
řeku, házela do krmítka dní sůl, udělala si ze mne zvíře, přihrávala mi
do cesty lidi, říkali proboha proč to děláte, literatura skončila rokem 89,
byla tu o tom přednáška nějakého profesora, kdo to bude číst a kdo to
zaplatí, je konec, kde žijete, růže se nemají časovat, jsou přece nadčasové,
proč odchyt růží… a báseň mne celý leden zkoušela, aby tu nakonec
zůstala ležet jak papírový flek, pro jednoho třeba lucerna, pro druhého
třeba tma…
Krabičky
Krabičky z tvrdého okrového kartónu. Po stranách sepnuté kovovými
svorkami. Bez víka – aby mohl dýchat. Rybíz. Děda s Helenkou prodávali ten červený, svítivý jak naleštěný lustr, ten, který jsme v pokleku
trhali všichni, ale jen Helenka si na něj brala dovolenou. Prodávali rybíz.
Kilo po třech korunách. Koruna měla cenu. Vidím okrové krabičky, cítím
je v ruce, jejich trochu drsný povrch. Prstem zavadím o postranní sponky. „Pozor na ruce!“ volá děda z předsíně, zatímco Helenka se ztrácí
pod rozsvíceným keřem na zahradě. Někdo zvoní: „Jdu si pro rybíz…“
Skládáme mu krabičky do tašky. Jednu vedle druhé jako verše, jako
metafory…
Olga Fastrová
Říkalo se, že dědeček psal básně. Jedna z nich – ta pro Helenku – prý
vyšla někde v novinách. Nikdy jsem ji nenašla. Dědeček toho moc nenamluvil. Jednou mi ale řekl – to už mi vyšla první básnička: „Slyšela jsi
někdy jméno Olga Fastrová?“ Jméno jsem do té doby neslyšela, ale pak
jsem si Olgu Fastrovou našla ve slovníku. Ano, děda se tedy musel někdy
„motat“ kolem literatury, děda možná také chodil se svými básněmi
po redakcích, možná je i četla Olga Fastrová…! „Dědečku, ty jsi také
psal básně, viď…“, snažila jsem se otevřít dědovu třináctou komnatu.
Děda se podíval kamsi před sebe a mlčel. Najednou si mezi nás lehl
podivný smutek.
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Schody
„Achtung achtung vídrhole, sbal si kufr, ať jsi dole!“ volala na mne
Helenka a já jsem sjížděla červeně nalakované dřevěné schodiště. Natáhla jsem se na schody a jela – krásně to drncalo. Často mám před očima
schodiště, jeho červený lak a bublinky v něm, a po straně zábradlí,
za jeho pomoci dospělí šplhali do ložnice, odkud jsme viděli na cestu
před domem. Rozhledny nebyly ještě v módě a tak jsme stáli u okna vedle
nastlaných duchen, stáli jsme tu a bylo nám příjemně zima, protože se tu
celý rok netopilo. Občas někdo šel po cestě – událost!
Ložnice byla zvláštní svět. Svět žlutých skříní a prken podlahy, svět, kde
jsem nesměla pátrat a přehrabovat šuplíky, svět, ve kterém spal dědeček.
Ráno prkna praskala a slyšela jsem – děda jde dolů. Po schodech, které
nebyly jak ze žurnálu. Každý schod stejný, ale přece trochu jiný. Jako
houslista, který má skladbu v rukou, mám v rukou schody.
Dílna
Kousíček od pumpy obrostlé planými růžemi stála dílna. Dveře do dílny
vrzaly. Práh sténal. Vešla jsem, vlastní stopy ve zvířeném prachu… pak
jsem si sedla na parapet, plný pavučin a rezavých pilníků. Přejížděla
jsem je ukazovákem. Nade mnou visely provazy a roztrhaná košile. Čí?
Proč se trochu houpe? Tady je někde tajemství Viléma Storitze! Seděla
jsem u zaprášeného okna a dívala se na pumpu, na dvorek, na dědu, jak
štípe dříví…
2002
V tomhle roce jsem ukázala dílnu básníkovi. Leželi jsme v trávě u školy
– před sebou rodinný domek, ve kterém dnes bydlí neznámí lidé. Domek
má v sobě moji dílnu. Přesto k mým uším létají polínka, přesto mé prsty
přejíždějí pilníky a také okno – zamlžené v rozích pavučinou. A možná
všichni, kdo tu žili, jedli, pracovali, rybíz česali, u studny vedle planých
růží z hrsti pili, dívají se na mne – z ciziny…
Eva
Oslovila mne ve Viole nebo snad na čtení v Michalské, nebo na nějakém
semináři? Tam někde přišla za mnou blondýnka s postavou a duchem
sportovkyně: „Já jsem Eva Hrubá a taky píšu…“ Rozpovídaly jsme se
tak, že z toho bylo kamarádství. Několikrát jsem za Evou byla v Nymburce, kde vedla tehdejší Klub mladých, několikrát jsme spolu týden šlapaly sníh na osadě Jizerka. Okolo chaty Pyramida i Stará pila i Pralinka.
Na Smědavě jsme si dávaly poháry – ty obří a ještě za babku, v hotelu
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Sport večeře. Recitovalo se, Eva psala báseň Klopýtání, spřádala své
herecké sny o divadle poezie, o soutěžích. Každý večer jsme na Pralince
pěchovaly piliňáky, krásně svítily do tmy. Spaly jsme při zavřených
okenicích a se sekerou pod polštářem.
Jednou jsme z Jizerky jely na běžkách až do Josefova Dolu, kde Evu –
také vyčerpanou výletem – zachraňoval syn mojí tety Helenky Jirka –
sklenicí mléka. Vidím ji ve sportovním bavlněném roláku na zip za stolem u Jiříčka, který mne jako dítě bral na motorku Jawa.
Pak jsme se s Evou nějak vzdálily. Nemocná maminka, jiné starosti…
Hodně se toho změnilo. Eva si změnila i jméno Hrubá na umělecké Ave
Aburh. Jezdí po křestech a čteních, kde „hraje“ i své nové básně, které
najdeš na internetu, hraje je pro mne příliš forte a v kulisách, s tichým
šepotem, s gesty, a někdy s křiklavým dovětkem. Je přesvědčená, že to
dnes básně potřebují, že autor nemůže sedět v koutě, že musí lidem sám
tvorbu nabídnout – a oni přijdou… Není už blondýnka a na kajaku jezdí
občas. Ještě že se psát nedá závodně!
Tatínek volá
Ležím ve vaně. Najednou zvoní mobil. Vstávám a jdu se podívat.
Na displeji číslo tatínka, tatínka, který tři dny není… Volám Ireně, tatínkově druhé ženě. „Ale tátův mobil je od jeho smrti celou dobu zamčený
ve skříni, proč bych volala z jeho mobilu, to by mne ani nenapadlo…“
diví se Irena. Fotím si displej s tátovým číslem a jdu se ptát do prodejny
mobilů. „Ne, on vám musel volat, nebo se to nějak načasovaně spustilo,
ale k tomu musel dát také pokyn také jen on, a že měl stařičkou Nokii,
tak to tedy nevíme…“
Občas se dívám na fotku s displejem, kde je tátovo číslo i s datem, číslo,
na které občas volám zpět a nikdo to nezvedá…
Dvoje Vinohrady?
Dostala se mi do rukou mapa Prahy. „Seznamte se: Vinohrady, La dolce
vita pražské smetánky“, přečetla jsem si s úžasem v očích a s pýchou,
jaké to mám štěstí zde od jednoho roku bydlet, na jejím rubu. Tento nápis
v mapě je pěkně „vyvedený“ na pozadí obkladů stanic metra trasy A Náměstí Míru. Můj tatínek těm boulím říkal prsa a antiprsa.
Pamatuji tu „obyčejné“ starousedlíky, kteří chodili k mlékaři ve Varšavské
ulici a to mléko se nalévalo z konví, anebo do pekařství na Francouzské,
do Nápojky, do bufetu Valdek nebo k Hulatům, pamatuji devadesátiletou
paní Dvorskou, kterou na refýži porazilo auto a mluvilo se o tom léta,
pamatuji svého prvního opilce, pana Ditrta – dnes by z něj byl uznávaný
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bohém, děti, které se spolu se mnou učily hrát v hudebních kursech
bývalého ÚKDŽ, a hráli jsme na nástrojích, na které nemohlo venku
pršet, a četli jsme knížky i té americké poezie, pamatuji tu i cizince –
někdy v sedmdesátém zpíval v Grébovce sbor až z New Yorku a já jsem
se bavila rukama nohama s jednou jeho členkou, pamatuji kina, která už
nejsou, restaurace… Restaurace na Kozačce připomíná po rekonstrukci
chladnou šedou krabici – jakousi kancelář vysokých cen. Restaurace
U Jirásků s krásnými malbami uvnitř na stěnách končí – i s malbami,
které se nedávno otloukly, protože tu prý „bude Café bar“… Zbytek
smutných štamgastů chodí posedět do Chodské – jak dlouho ještě? Vlastně sem do tohohle Montmártru – s ubohým platem a s pár vydanými
knížkami – ani nepatřím. Jsem tu jen omylem, stejně jako hrstka dalších
obyvatel, obyvatel neumělců, nebohémů, necizinců. A za hranicemi
čtvrti žije kdo?
Kina
Maceška, Oko, Vesna, Vzlet, Pionýr, Varšava, Ideál, Útulek, Alma,
Flora, U modré štiky, Beránek, Zvon, Labuť, Ráj, Světovid, Orient,
Lucerna, Domovina, Pilotů, Čásek… Názvy kin jsou verše. I báseň by se
z nich dala složit. Jako z nedělních vycházek, kdy nás maminka vyhnala
do kina. Tatínek mne vzal na film Vzpoura hraček, dávali to myslím
v kině Maceška. Nezapomenu na hořící skříň! Později jsem ráda chodila
na „hudební filmy“ o skladatelích. Tatínkův kamarád z průmyslovky,
Mirda, kterému přezdívali – nevím proč – Carevič, si v mládí přivydělával promítáním v kině. A tatínek mi vyprávěl o detektivce, kterou jako
dítě viděl ve strašnickém kině Vesna – jakmile se na plátně objevil lupič
s revolverem, někdo tátovi zašeptal do ucha: „Otoč se, je za tebou!“
Promítalo se nejen v kinech, ale už tehdy i doma. Strýček Honza měl
domácí promítačku ruské výroby. Stále se někdy v duchu dívám na jeho
barevný film, který nám pustil v kuchyni: moje teta s mým malým
bratrancem Mirkem na procházce starou Prahou, Prahou bez reklam…
anebo černobílý film, na kterém zahrada naší chaty v Mirošovicích vypadá jako vystřižená z Indonésie. „Jak se ti tohle podařilo, vždyť tam byly
tenkrát jen mladé jabloně a vlnící se tráva?“ ptala jsem se strejdy. Inu –
kouzlo filmu a počasí…
Zázrak české opice
Evice, opice, pokřikovali na mne. Zkuste to pokřikovat v angličtině nebo
v němčině, Evice bude stát zvlášť a opice také, protože zmizí rým.
Nedávno jsem se zamyslela nad opicemi i opičkami – vyskytují se
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v poezii? A u koho více, u koho méně? U koho vůbec ne? Možná bych
marně pátrala u Otokara Březiny, u Karla Hynka Máchy, u Jana Nerudy,
u Antonína Sovy, u Vladimíra Holana, a třeba také u Viléma Závady,
ale asi bych opičku našla u Konstantina Biebla, u Vítězslava Nezvala…
nevím. A co pohádky? V těch se to opicemi, opičáky i opičkami jenom
hemží. A co opery? V Prodané nevěstě, tam by opička mohla být ukrytá
v komediantském voze, další opička skáče a koketně tancuje (tak nějak
i se samotným Jiřím Pauerem, který se psaním téhle opery vysloveně
bavil) v opeře pro malé i velké děti Žvanivý slimejš. A dokonce si tu
opička i zarýmuje: „Vzácný pane Slimejši, příště buďte chytřejší!“
Utíkej básni, utíkej
Vyprávěla mi kamarádka, která kdysi vydala jednu knížku: „Začínala
jsem v takovém okresním plátku a tam seděl za stolem básník, no básník,
taky okresní, jinak dělal se železem, ale pro básničky měl nadání od
boha, i když se o něm nikde nedočteš, to jméno nikdo už nezná, a ten si
přečetl mé první pokusy a hned mi řekl: Ty budeš vědět, jak se bota
šije…“ Každého z nás někdo učil „šít poezii “, támhle ubrat, támhle
přidat, támhle vyspravit, tenhle verš podrazit, aby to básni lépe chodilo.
Také u mne šlo na podzim v roce 1975 o osudové setkání. Setkání, které
trhlo oponou mých dní. Setkání, po kterém jsem pochopila, že od téhle
chvíle bude všechno naruby, bez tkaniček – a s okopanými špičkami
dosud přesně srovnaných lakovek… I já jsem potkala svého učitele –
Básníka…
Kolik básní běhá od té chvíle světem nebo „jen“ Čechami?
„Neblbni, žádná, lidi si dneska hledí žvance, schovávají se, sami před
sebou i za sebe jako karty, nikdo nechce být na tahu a koupit knihu básní,
kde by tu báseň asi jinak potkali, na pásech v posilovně, v nočním supermarketu, v prodaných lesích, jako pikolíka na zámořské lodi, v nažehlené bílé košili, jak nese týhle době a společnosti ještě černější kafe,
pochop, my jsme už potopená loď, mám dojem, že česká povaha, ta ji
zatlačí s radostí ještě víc ke dnu, s tím já holka nechci nic mít společného,
a proto já to vzdala, já už dávno nešiju…,“ pokračuje kamarádka.
A přesto slovenský básník Pavol Janík nechal nedávno české básně – a nejenom mé – přeložit do maďarštiny. Dnes možná jednu z nich čte díky
internetu někdo v Budapešti, a báseň pádí zrovna tou šedou postranní
ulicí, kterou jsem šla jako desetileté dítě kolem papírnictví příbuzného
Ďuly, který mi ukazoval před krámkem samorost – dřevěného hada,
možná si ji kdosi čte z mobilu na schodech chrámu, kde jsem viděla svého
prvního žebráka, možná… a kam bychom se bez téhle naděje utekli my?
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Tajné písmo a řeč
Možná jste si taky někdy vymýšleli tajné písmo i tajnou řeč, která nikoho
nepřivede na stopu, řeč i písmo malých dětských zločinců, kteří zašantročili někam za kredenc dědovu pikslu s kávou, a on měl rozluštit kód
vaší kuchyňské mapy… Tajnou řeč uměla od dětství Květa, které jsme
přezdívali herečka, jakési čingholungotongho… V hospůdce na konečné
tramvaje v Braníku překládala naše básně i názvy sbírek. Potongovřelonengonagelo – poznáte Pootevřeného anděla? Krangohavrango – a Havrana? Nebo sbogotangandašatengneček – poznáte Sbohem a šáteček?
Tak nějak to znělo.
Tajnou řeč – klíč k ní – jsem náhodně objevila v knize svého dětství od
Josefa Krka Borek postrach Pokřikova. Návod je na zadní straně – učebnice jazyka mstitelského …
Jak žít levně
V Moravské ulici na Vinohradech jsem chodila do – dnes už zrušené –
prodejny levných cédéček s vážnou hudbou. Prodávala tu sympatická
starší paní. Jednou se mi svěřila: „Už mne to tady nebaví, jsem v invalidním důchodu a vařit nudle stokrát jinak…“ Asi za měsíc od tohoto rozhovoru jsem se dozvěděla o jejím (dobrovolném) odchodu tam, kde se
možná vaří z nejdražších surovin, samý kaviár a lososi nejen pro vinohradskou smetánku (bydlím ve čtvrti, kterou současná mapa tak opravdu
označuje), nebo tam budeme šťastně žít ze světelného nektaru, z básní,
duchovních rozhovorů a hudby…
Žít levně – umění kouzelníků. Nadání bývá dědičné. Mí předkové z rodu
kaufmanů, pošťáků i čímanů to uměli. Takže i já obíhám trhy s levnými
banány i pomeranči, povánoční výprodeje, kde se co šustne… Nelituji
cesty autobusem, skly autobusu přece vidím i kus „tatínkova kopce“
Bohdalce a cípek zbourané chudé čtvrti Rafandy, cípek třešňové aleje,
kde táta lezl na stromy…
„I jahody, sýry, mléko, ovoce a česká jablka, voda, župany, domácí chléb
a pekárna, proud, i to je dneska pořád drahé,“ našeptává mi paní Garinová… Jezte tedy papírové květiny! Cpěte se vzdušnými zámky! Nadívaným sluncem! Duhou narychlo! Deštěm! Budete veselí! Jenže vám oči
tak nezasvítí, jako když se pečeně z trouby vyndává. Jenže si nezazpíváte písničku ani árii, jako si ji nezazpíval pěvec Stanislav Muž – po večeři s přítelem, která se často skládala z krajíce chleba, k němuž si na papír
namalovali párky… A určitě vás nenapadne báseň. Pěkně maštěná
a s křupavým rýmem. Báseň, která na konci zatají dech.
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Ze života kapesníku
Babička pracovala jeden čas v čistírně – často jsem u ní doma otvírala
skříň. Na zem se vysypala spousta kapesníků. S monogramy i bez nich.
Kapesníky kostkované, květované, bílé, s háčkovanými okraji, ty do divadel, do kapes montérek, zelené vojenské, zapomenuté…
V 17. století se na kapesníky vznešených dam vyšívaly celé verše. Bylo
by krásné vidět za výlohou sadu svých čtyřverší, nebo dvouverší vyšitých na kapesnících. A zdaleka nejenom svých. Co třeba „bílým šátkem
mává kdo se loučí“, anebo Sbohem a šáteček, anebo „už zase vlak a dát
si sbohem“…
Je doba, kdy se – nejen nad batistovými kapesníky – smráká. Většinou
máme v kapsách kapesníky praktické, papírové – jako Japonci, kteří už
kdysi nosili v širokých rukávech celé tucty kapesníků z jemného rýžového
papíru, který jen a jen odhazovali…
Píšeš ty, píšu já
Mark Twain pracoval vleže. Goethe psal v chůzi. Kant nemohl přemýšlet
jinak, než když se díval na topol před oknem. Když strom porazili, ztratil nit.
Jak píšete vy? za psacím stolem? Já nikdy! Píšu za chůze, chodím
po koberci a skanduji verše, píšu na lesní cestě, v bazénu, na ulicích,
v parku, v tramvajích, všude nosím malý notýsek, takový ten na slovíčka, píšu, když sesednu z kola, v trávě, píšu na pařezech plných smůly,
v restauracích, málokdy v cizině, pod lípou…
Nářečí
Kdysi jsem si na Dobříši povídala se západočeskou básnířkou Jaroslavou
Málkovou. Místo Jan zazpívala Ján, místo prapor prápor, místo osel
vosel, místo pivo pívo, místo vnouče mňouče, místo srdce srce, místo
kampak jdeš kam pa dééš…
A jak zpívali její krajané před mnoha lety? „Chčasný dobrýtro! Japak se
porád máš? I viď, porád dobře. Šak jsem už tě chlapče zlatej dlouho neviděl, copa to může bejt – nu ňakejch deset let. A to si byl tenkrát takovej
ňákej tlustej a níčko si ňákej hubenější. Jó, tenkrát to bejvaly jinčí časy,
hdyž sme spolu sousedili. Jdu z pastvištěte. Níčko aby se jeden dřel.
A tenkrát sme byli jako ftáci, holt čovek svobodnej si užije vesele. Cák
to stojí? A todle už je tví dítě? I pocem, ty můj holoubku, pocem, čípasi?
Ty si mámino a ta by tě nedala ani za tisíc zlatejch. Já mám taky ceru, ale
ani nevíš, chlapče zlatej, co s ni mam furt za souženi.“ Anebo: „Ty seš
hodnej, ale za vůz. Jisto jistoucně k vám přídu. Tam bylo lida. Náš vůl je
záživnej: tloustne i po slámě. Se sousedem nevařím. Hde tě čerti nosili?
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Máme naděláno dřívího na celou zimu. V ráně sem tu z města nazpátek.
To víš, něhdo je chybnej na řeč, někdo na nohy. Můj dům je draší, kabát
mám kračí a mráz je dnes tuší. Dnes je nějak tmějc, roužni světlo. To mi,
tentononc, nepovídej. Ten náš dědek je živ samým kafem. Jeho syn, to je
korunovanej vůl. S takovou mi sem nelez. Koukej na svý! Ten muší mít
našetřený peníze. Di kapánek dál. Di pakáček dál. Třebas by tě udělali
knížetem, se mnou máš konec. Žíte blaze!“
Kazimluvectví
Je to O.K! Zítra už budu redy! Jo to je jinej levl! Písni mu to hned! Vo co
tedy gou? Dnes byl v ZOO víajpý porod opice! Hoď to vo patro vejš? Jak
to máš se sportem ty? Jedu tam autem, do socky nesednu. Samej houmlesák. Mám jinak a jinam našlápnuto! do rezidenční čtvrti! To bude vymazlenej víkend, plánujeme trip do Šárky. Supr kariéra!
Nezdá se vám, že už skoro nemluvíme česky? Učím hudbě devítiletou
holčičku a ta odmítá zpívat jinak než anglicky, odmítá zpívat jinak než
s doprovodem písničky, která se line z mobilu – samozřejmě v angličtině, „bere“ jen cizí zpěváky a melodie, stejně tak texty, které si dívenka
fixem opisuje vytrvale na ruce…
Cena podpisu
Občas lze i v pochmurné zimní Praze objevit ráj vyhřívaný knihami, ráj
náhodných objevů, ráj plavby suchou nohou po suché zemi když shýbáme se k nejnižšímu regálu a pro knihu zapadlou za těmi ostatními, ráj,
ve kterém stojí čas… Nekupte to za 10! Zvláště když původní cena (ta
přeškrtnutá) byla ještě včera 100!
„Antikvariát není nafukovací,“ vysvětluje prodavačka.
A tak tu lovci knížek už dva měsíce zdvihají a přemísťují krabice od banánů, zdvihají a pak zase staví jednu krabici na druhou, a probírají se
regály… Začátečníci i pokročilí – ti druzí už vědí přesně, co za poslední
dny v regálech přibylo, co ještě neměli v rukou. Vidím, že Nezvalova
Manon tu je stále, stejně Horovy Zápisky z nemoci, Máj… A co Vilém
Závada? Sahám po výboru poezie Jeden život. Mám ho! A s podpisem.
Básníkův podpis za cenu pěti rohlíků. Básníkův podpis, který nesměním
ani za lístek na tramvaj. Básníkův podpis, za který nedostanu ani poštovní známku. A tak podpis básníka, který poznávám (jak si ceníme dopisů
básníků, kterým jsme posílali první básně, a oni nám odepsali: „Pokračujte…“) rozevírá nade mnou deštník smutku z podivné výhry. Deštník,
který nad sebou držím za rukověť otázek nad Závadou i nad těmi ostatními, otázek, které mi vystřelily nad hlavu, když vycházím z antikva-
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riátu na ulici. Do podivně nafouknutého světa, kde by mohlo být tolik
místa…
Rozhovor s desetiletým Lukáškem
„Jestli pak víš, Lukášku, kdo je to Smetana?“
„Jo, toho znám z televize, hlásí tam…“
„Počkej, já myslím Bedřicha Smetanu.“
„Bedřicha…???, jakého Bedřicha?“
„Našeho národního skladatele, toho, který napsal operu Prodaná nevěsta…“
„Cože, nevěsta? Jaká nevěsta? Moje máma byla taky nevěsta…“
„Lukášku, ty tedy opravdu neznáš Smetanu, neříká ti nic třeba Vltava?,
zkusím ti kousek zazpívat: tádadádadádadá…“
„My jsme šli loni s tátou v létě až k prameni Labe. Nenapsal on taky
Labe?“
„Tak jaké ty znáš vlastně skladatele?“
„No Gotta a Davida, to pijeme colu, pijeme colu…“
K televizi jen dva
Podle studie internetové televize Netflix není košer se dívat na seriál sám
nebo sama, není hezké se smát sám. Když je manželka mimo domov,
televizi nezapínejte, pokud to uděláte, jde o nevěru! Koukat musíte společně oba!
Televizi nemám, vzpomínám ale na černobílou obrazovku v dřevěné
bedně, která světélkovala za skly dveří kuchyně, dveří, které vedly
do obýváku. Pamatuji se na glóbus, který se na té obrazovce točil, na známou znělku Zpráv nebo Chvilek poezie. Na dvě křesla, která už nikdy
neuvidím – v jednom seděl děda, v tom druhém teta Helenka. Děda byl
v křesle vždycky o půl hodinky dříve než Helenka. Koho by napadlo, že
byl děda nevěrný? A nevěrná byla i Helenka – to když se učila v ústech
převalovat anglická slovíčka v televizním kursu. Sama a sama převalovala v ústech horký knedlík anglických slovíček. Když sněžilo na hory.
Když otevřeným oknem vstoupilo do obýváku krátké léto. Bylo to
šílené…
Bezdomovectví zakázáno
Už nevím, v kterém pražském plátku jsem se dočetla, že „za socialismu
bylo u nás bezdomovectví zakázáno“. Není to škoda? Přišli jsme o možnost svobodně vdechovat pachy z pruhovaných tašek plných starého nepraného a po „kontících“ sbíraného oblečení, přišli jsme o přebíhání
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z jednoho tramvajového vozu do druhého, protože na zadním sedadle
klimbá „bezďák“ a zamořuje vzduch více než hadovka smrdutá půl lesa,
hadovka, která je aspoň něčím zajímavá, přišli jsme o jízdu vlakem kolem mostů a neviděli stanové přístřešky pod nimi, přišli jsme o zmlácené
bezdomovce samotnými bezdomovci, přišli jsme o strach, který se nevkrádal do duší, když jsme si četli – s romanticky zvrácenou hlavou
v přírodě – báseň o tulákovi, ano, přišli jsme trochu o Rimbauda, přišli
jsme o krabice s lidmi, o televizní obrazovky, kde by se mluvilo o vraždách lidí bez přístřeší, o skříně, kam můžeme věšet na ulicích i v parcích
své dary – kabáty i teplé ponožky… Přišli jsme i o nešťastné lidi a lidičky ulice, oběti různých osudů, viníky i ti nevinné, o ty, kteří nám vbíhají
do cesty s časopisem právě o nich, přišli jsme o palandy lodi Hermes
na Vltavě, která bezdomovce při velkých mrazech zachraňuje, večer je
přijímá a ráno s igelitkou vyvrhuje, aby se během dne usadili v obchodních domech, na nádražích, docela nedávno ještě i v knihovnách, kde
s prsty zabodnutými do stránek knihy nebo do vypůjčených not spali
a spali… Mohl by napsat Smetana dnes Vltavu? Jak by zněla?
Smutné ale
„Tam ve škole v jedné lavici, pročítali jsme učebnici…“ – na tuhle písničku jsem myslela, když jsem po letech pátrání konečně vystopovala
mobilní číslo spolužačky z konzervatoře, také studentky houslí. Často si
na ni vzpomenu, na její vyprávění o tříletém bratříčkovi, na její cesty
ze školy do internátu, na její vyprávění o milované Moravě, které mne
tenkrát nějak spojovalo s čtenářskou vášní nad sbírkami Nezvala, na vesnici s krásným názvem Okříšky, názvem, který přede mnou vyslovila
a mne inspiroval ke psaní, Okříšky, Okříšky, znělo ve mně celé odpoledne,
na její vyprávění o Zruči nad Sázavou, a Sázava mne zas spojovala
s Hrubínem, s Romancí pro křídlovku, často si vzpomenu na naše společná
muka před zkouškami z houslí.
Téměř po čtyřiceti letech jsem Martě zavolala. Povídaly jsme si o všem
možném, o češtináři Vlčkovi, o spolužácích, jak kdo dopadl, kdo hudby
nechal a kdo ještě ne, o bratříčkovi, kterému je 45 let, o houslích, které
leží doma na skříni, o tom, že Marta zapomněla, že jsem cosi psala a píšu,
že já zapomněla, že ona měla problémy s držením nástroje… Chtěla jsem
jí poslat svou knížku básní, ale „víš já mám moc práce…“, chtěla jsem se
sejít, ale „víš, já jsem nespolečenská, já nevím…“, chtěla jsem její
mailovou adresu, ale „já mail sice mám, ale nečtu ani poštu, jen někdy,
možná…“, chtěla jsem jí doporučit ke čtení Divoké víno, ale…
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Poezie versus hvězdy na talíři
Pohlreichovy kuchařské hvězdičky dělají zázraky! Všechna místa plná,
fronty až před restaurací a rezervace na tři dny dopředu.
„Já jim to přeji, ale je mi smutno, pamatuješ na knižní čtvrtky, fronty
na Národní, na to jak se i básnické sbírky řadily mezi podpultovky, jak
slavnostně jsme si knihu nesli domů a vrhali se na stránky, jak nám jednu, dvě nebo i ty tři hvězdičky udělil dopis básníka, kterému se líbila
k prvnímu otištění naše básnička, jak nám takový dopis dochutil den…,“
svěřila se mi vrstevnice, básnířka.
Také mně chodí vyúčtování za básnické sbírky. Svěřila jsem je před lety
odběrateli Kosmas. Naposled se – v listopadu 2016 – prodal Sešívaný
cherubín v počtu 1 ks. Název sbírky mne napadl na ostrově Lošinji. Vyřazený, z kostelní věže do zastrčeného rohu za kostelem snesený cherubín, který se nad městečkem otáčel podle větru, cherubín pobitý stoletými hřebíky a záplatovaným zeleným plechem stál u zdi a kamsi ukazoval
prstem. Dva roky čekal na odvoz, dva roky jsem u něj „vařila“ s podporou moře knížku. A kolem hlavy cherubína pluly hvězdy – jen je utrhnout!
Řádek o tom, jak mi Helenka s dědou říkali
Pardál. Ašant. Ty koni drátěná!
Řádek o tom, čím jsem chtěla být
Taškou v ruce tatínka. Obroučkou dědových brýlí. Houslemi Davida
Oistracha.
Řádek o naší generaci
Salonek zatrpklých – do jeho dveří ale občas někdo vtrhne! Prach vzlétne.
Buď to ty!
Gejzíček
Měla jsem u něj – jak říkal – „prvolegie“. Byl kamarád. Bydlel v Novém
Zvolání u Vejprt. V domě, kde se prý dřív vyráběla lodní lana. Už adresa
byla báseň. Gejzíček navštívil pracovně Indonésii, spatřil paní Sukarnovou na trhu, jak si vybírá ovoce do košíčku. Přijali ho i králové. U jednoho krále radil domorodé tanečnici: „Odpočiňte si…“ V Karlových
Varech pomohl vypátrat mezinárodního zločince. Potom si objednal
studenou mísu a večer v tom podniku hrál na klarinet – do ouška…
V Budapešti objednal dva džbány čaje v čárdě a pak ho ještě pozval
nějaký ministr k sobě do vily: „Nechcete si vypít?“ A když si vypili,
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ministr zašeptal: „Mám ještě jednu vilu kousek odtud a taxík už venku
čeká…“
Byla to všechno pravda? Záleží na tom? Napsala jsem – inspirována
Gejzíčkovým vyprávěním a geniální fantazií – povídku Stepní ptáci.
„Všichni lidé jsou stepní ptáci…,“ tvrdil Gejzíček.
Nadýchané holčičky
Byl svátek. Na zahradě seděly na lavičce pod jabloní dvě holčičky v silonových šatech, holčičky s kabelkami, holčičky s culíky, holčičky čisté,
vymydlené… na tenkých zápěstích se jim otáčely tenké skleněné žíhané
náramky, takové, které vyráběli ve sklárně. Běhala jsem kolem holčiček
v roztrhaných teplácích, obíhala jsem kolem nich neučesaná, s umouněnými dlaněmi, ale holčičky v bílých podkolenkách a lakovaných polobotkách si mne nevšímaly. Něco si pořád šeptaly. Vypadaly jako ze skla,
z foukaného skla… Nevím proč – chodilo se kolem nich po špičkách.
A ony seděly a oči upíraly na červené i černé rybízy. A mlčky si čechraly
silonové sukýnky, které šustily.
Neznám jejich jména, jména nadýchaných holčiček v silonových šatech,
holčiček, které patřily do příbuzenstva tety Helenky. Nevím, co se s nimi
stalo. Ale Helenka mne doposud před nimi okřikuje: „Ty čamburíno!“
Okénko a rytmus
Okénko do spíže, která stála v dlouhé předsíni, okénko bíle nalakované
a trochu vypouklé. Dívali jsme se jím, stoupali si na špičky. Okénko
chladilo tvář – bylo z kovu a v kovu mělo mřížky. Stála za nimi sklenice
okurek. Otvírala jsem tajně spíž a z velké sklenice vytahovala okurky.
Běhala jsem předsíní s okurkami nad hlavou a maminka za mnou. Volala
na Helenku: „Nic jí nedávejte!, nic jí nedávejte!“ a já v běhu rytmizovala:
„Nic jí ne–dá–vej–te, nic–jí ne–dá–vej–te…“
Obrať list!
Sláva, ty jsi básník!
Ve čtrnácti letech – v přípravce konzervatoře – jsem poznala o něco
starší houslistku Naděždu. Hrála už na školním večírku Smetanovo duo
Z domoviny a já jsem jí to trochu záviděla. Studovala u profesora Brože.
Myslím, že pana profesora Naděžda platonicky milovala… Jedno odpoledne jsme si vyjely na sídliště Invalidovna a Naďa se dívala dlouze
do jeho oken. Pak Naďu napadlo: napíšeme báseň. Začala jsem já. Takové
to „ó proč ses Zdeňku neotočil?“ Pubertální říkánky plnily sešit a my
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psaly a psaly. Za půl roku nás psaní „pustilo“, stejně tak cesty s houslemi
na sídliště… I sešit s básněmi se někam propadl, stejně jako sešit s mými
skladbičkami… O čtyři roky později jsem otevírala sešit s černými tvrdými deskami. Začalo to zase říkánkami. Smutnými. Psaním „básní“,
které píše snad každý. Až jednou – při hodině harmonie – dívala jsem se
z okna a rukou sáhla do přihrádky školní lavice. Ležel tam kus čistého
notového papíru. Najednou se ve mně cosi přehouplo, jako když metafora
skočí přes zábradlí, jako když přejdeš most. Byla tu báseň Nad Bachovým portrétem nebo ta první otištěná ve Tvorbě, v níž žena „mačká
pedály valše“…? Srdce se ve mně odrazilo – jako by mělo křídla. Dýchala
jsem jinak – jako bych na chvíli onemocněla. Co vykládal profesor
Vadim Petrov nevím. Druhý den ohluchly i housle.
Nad Bachovým portrétem
Kapka kantorského úsměvu
vystrčila růžku
až je vidět sklovinu
Zdánlivý svatotomášský blahobyt
Pojď
řekla jsem gramofonu HC-10
budeme tuto noc destilovat
jeho úsměv
Důsledně
Až do konce začátků
a na vlastní bubínky se přesvědčíme
že stránky dějin smutku
jsou zažloutlé
Vlčkův kabinet
Černý notýsek profesora češtiny Vlčka zakopával při zkoušení jednou týdně
o naše jména. Pan profesor měl zvláštní zvyk – sedl si za stůl a nataženými
dlaněmi (vždycky při čtení našich jmen z třídní knihy) třel dlaněmi hranatý okraj stolu. Možná tím pohybem dlaní o hranu stolu „nabíjel“ svou
paměť na Halase, Nezvala, historky ze života, literární kavárny… Chodila
jsem s prvními básněmi, s prvními dopisy z redakcí za panem profesorem do kabinetu. Chodila jsem tam s prosbou: Pane profesore, můžete si
přečíst tohle nebo tohle? A řeknete mi zítra? Den byl hned jiný…
Za pár let jsem zanesla panu profesorovi svou prvotinu do ulice Pod
lipkami v Košířích, kde bydlel. Byla jsem nadšená, ale on knížkou jen
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zběžně, aby se neřeklo, zalistoval. Možná si myslel: „Takových nešťastníků jsem viděl!“ Najednou – byli jsme oba vytrženi mimo školní třídu,
kam se ani jeden z nás nemohl už vrátit – nebylo o čem mluvit…
Přednášel profesor Vlček na konzervatoři o Nezvalovi a Halasovi „z nouze“, dřímaly v něm snad ambice nevyslyšeného básníka?
Nechte ji, píše básně
Hraji stupnici v terciích. Dvořákův Romantický kus. Pak něco ze sólového Bacha. „Stačí,“ zastavuje mne po několika odehraných řádcích maturitní komise. Mám to za čtyři. A při odchodu slyším: „Nechte ji, píše
básně.“ Děkuji poezii, že mi pomohla složit i tuhle zkoušku. Látka byla
pro maturanta technicky sotva „na hraně. Ale na chodbě mne zastavil
jeden z profesorů: „Mně se to vaše hraní moc líbilo, ty tercie …“
Když nastaly deště
Za okny provazy. Jindy lehké šumění. A jindy bubnování do okapů. Celé
dny, týdny, někdy v létě i celý měsíc. Seděli jsme vždy s dědou za stolem
proti sobě, děda mlčel a posílal ke stropu obláčky z cigaret Lípa. Obláčky
vyfukoval koutkem úst, měl na to zvláštní „grif“. Občas cigaretu oklepal:
ťuk a ťuk o zelený popelník ze skla. Nebo o fialový? Nevím. Byly to
popelníky, které děda přinesl ze sklárny. Abych mohla pozorovat, jak se
rozpadá ještě žhavý tabák. Aby děda mohl pozorovat mne. Na co asi
myslel? A na co tehdy já? Možná to aspoň jeden z nás ještě dokázal –
nemyslet na nic… před sebou rozložené mapy tváří. Moře, ostrovy i útesy. V předsíni visely šedé pršipláště, vedle nich netopýr deštníku…
Obrať list!
Vycházky s Libuškou
S Libuškou Mikyskovou jsme se poznaly – už nevím kde. Libuška byla
od Letohradu, psala básničky a studovala na „fildě“. Možná není náhoda,
že se vdala za kluka, s kterým jsem chodila do základní školy, možná
není zanedbatelné ani to, že jsme se procházely Prahou, svěřovaly si různá tajemství, ani to, že jsem byla jednou u ní v pronajatém pokoji, ani to,
že Libuška byla také párkrát u nás doma – na kremrolích… Libuška
nosila krásné krajkové blůzičky, krajkové jak její básně. Knihu nevydala.
Libušku najdete jen ve sborníku. A v krabici mé paměti. Sypou se z ní
pohlednice procházek. Na jedné z nich je vinohradský park, místo, kolem
kterého často chodím. Tady mi Libuška jedno jaro řekla: „Ty to nevíš, že
se nedávno básníkovi narodila dcera?“ Ptáci řvali a všechno kvetlo…
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V truhlárně
Cesta do truhlárny za panem Valáškem – nebyl to svátek? Schovávám se
uvnitř skříní, skáču do hromad hoblin, hladím suky, čichám k prknům.
Děda mluví s panem Valáškem. Pan Valášek později uhořel – při požáru
kina. Má místo v básni.
Těžítko
V obráceném těžítku sněží, sníh padá, snáší se… „Kde vězíš! Večeře!“
volá z kuchyně tatínek. Odtrhla jsem se od těžítka a položila ho na sekretář. Chvíli v něm sněžilo pro nikoho, pro tmu v obýváku, do které svítila
skla dveří do kuchyně. A trochu ještě i mramorová psací dědova souprava na stole. Zvolání nikdy neuslyším, těžítko neuvidím. Docela nedávno
mi do rukou padla v jednom pražském antikvariátu do rukou kniha Jana
Pilaře. Vzpomínky Sluneční hodiny. A našla jsem v ní i to, že spisovatel
František Langer sbíral těžítka. Ta, v kterých sněží…
Pera
Deru se do náprsních kapes: „Dědečku, ty máš krásná pera!“ Pera z bakelitu a se stříbrnou násadkou. Všechna pera měl dědeček seřazená vedle
sebe v náprsních kapsách sak. V těch perech ležel modrý, ale i zelený
a červený inkoust. Dívám se, jak se pera rozbíhají po papíře. Jak děda
píše dopis tatínkovi do Prahy – ten, který nikdy neodeslal. Dívám se, jak
se na papír řadí písmenka. S dědou i s tátou budu mít stejný rukopis.
Nakonec děda otírá pero do hadříku. Ráno se pero zařadí do náprsní
kapsy – jak pták s černými křídly na bidýlko…
Obrať list!
První soutěž
Máte rádi Bacha? Jakby ne! Bylo mi třináct let a nevím, jak jsem se
o soutěži dozvěděla, snad z rozhlasu… O Bachovi a jeho životě jsem
napsala několik stránek, poslala na danou adresu – a stále se nikdo neozýval. Až jednou – otevřela jsem dopisní schránku a v ní bylo pozvání
na natáčení stejnojmenného pořadu v televizi. Na pozvánce ještě dnes
vidím znak televize, takovou maličkou obrazovku. Takže se to někomu
líbilo a vybrali mne. Takže jdu na natáčení, před kameru, kde mám říci
pár vět ze svého dílka, třeba i to, že si myslím, že by Bachova hudba
mohla napravovat zločince…! ve studiu mne nalíčili: „Neboj se!“ A po
odvysílání pořadu mne na ulici vůbec nikdo nezastavil. Ale teta Helenka
nepřestala vtipkovat: „Až ty budeš v televizi, praskne obrazovka!“
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Vejce na kapotě
„Vy prý vaříte vejce na kapotě“ – ptá se Jan Jelínek na křtu mé kuchařky
Pod pokličkou s… mého tatínka. Tatínek před všemi přítomnými (a před
básníkem v dámské krajkové zástěře, který měl úvodní slovo) prozradil
recept: „A musí hodně svítit sluníčko.“ Vejce jsme vařili na kapotě škodovky cestou do – tehdy ještě jugoslávského – Slana. Nejprve jsme tu
bydleli v modrém stanu áčku, později ho nahradila oranžová Verona
s předsíní. Stan na zip. Ještě se ale nekradlo, zip byl jenom „pro parádu“
a já jsem za ním psala básně. Zrovna tu o hvězdicích, ke kterým s tatínkem stále plaveme přes záliv až k protější borovici…
Horovi na klíně
Sedíme ve Vysokých Tatrách na festivalu Wolkerova Polianka. Sedíme
s Vojtechem Mihálikem. Před chvílí jsme se vrátili do hotelu Patria
na Štrbském plese – autobusem ze Ždiaru, kde se slovenský básník, autor
Příbehu s telefónom, básně kterou si zamiluji, postavil před špalek a řekl:
„Kto chce krásnu ženu mať, musí zarecitovať!“ Sedí tu s námi v kruhu
ještě Blanka Albrechtová, Lenka Chytilová, nevím už kdo další – a také
Jan Pilař. O Janu Pilařovi toho moc nevím, ale v jeho pamětech jsem se
dočetla, že seděl v přecpaném autě na klíně Horovi, který o něm mluvil
jako o básnické naději…
Bulharské kulturní středisko
Často jsem tu na návštěvě. U Vlastimila Maršíčka, básníka jiné generace,
s kterým se dalo povídat i o té naší, o tom, jak psát… Chodí sem občas
i Heda Bartíková, Eva Hrubá… Vlastimil Maršíček měl „pod palcem“
poetickou rubriku v časopise Československý voják, ve které publikovali i mladí autoři a znal také redaktora mé první sbírky Jiřího Binka, který
napsal jen jednu prozaickou knížku. Byli si generačně blízcí a možná
spolu byli někdy v padesátých letech i na Dobříši, jako účastníci akce
Pracující do literatury, které se můj tatínek smál. Akce, jejíž páteří byl
nápad objevit co nejvíce talentů mezi lidmi všech profesí i zájmů, akce,
z které toho moc nevzešlo, akce „kdo chce být básník, ať se přihlásí!“
Dvojice
Chodili všude spolu. Potkávala jsem je kolem Můstku, v jednom z blízkých domů prý měli kancelář. V jednom z těch domů mi mizeli z očí
opředeni zvláštním tajemnem. Josef Suchý, Jiří Chára… Ten druhý byl
právník – nebo opačně? Bezpečně vím jen to, že oba psali. Ten první
básničky. Dodnes si někdy říkám Suchého verše, které se objevily v pří-
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loze Dílna Literárního měsíčníku. Verše věnované nemocné dívce: „Bůh
není, bůh ti nepomůže při klopýtání předpeklím.“ Nic se mi nevybaví
před těmito verši, nic ani po nich. Snad jen že ono „nepomůže“ se rýmovalo se slovem „kůže“.
Druhá knížka
Už když jsem odevzdávala v roce 1979 v Mladé frontě svoji první knížku
básní Noci bez krajnic, měla jsem v šuplíku druhou. Kam s ní? Zkoušela
jsem to leckde. V Melantrichu, kde vládl člověk s krásným jménem
Houba, i v mimopražských nakladatelstvích, včetně jihočeské Růže,
v SNK – Středočeském nakladatelství a knihkupectví, nakonec v Československém spisovateli. Sem jsem chodila s rukopisem skoro každý týden devět let za Jiřím Žáčkem. Nejprve jsem všechno – někdy za asistence redaktora Milana Pávka – tak trochu předělávali, škrtali, přehazovali
pořadí básní, vyřazovali. Nad našimi hlavami se valil dým z Jirkových
cigaret. Asi tak po dvou letech pravidelné docházky na Národní mi svitla
naděje. „Jsi v plánu na příští rok,“ řekl mi Jirka Žáček a dodal „pokud se
nic nestane…“ Dovětek jsem už nevnímala a běžela domů dlouhou
pavlačí, na jejímž konci stál a o něčem si přemýšlel Vladimír Janovic.
Běžela jsem domů tuhle zprávu vychrlit a pak oslavit. Kniha měla název
Malý antikvariát. Jenže se vždycky něco stalo. Jednou mne vyšoupl
z plánu pan A, podruhé pan B, potřetí a po osmé – kdo? Nade mnou létalo
jméno Jan Pilař. Prý to není dost zralé, ještě ne, ještě jsem na druhou
knihu mladá… A tatínek se smál: „Já taky nikdy nebyl akorát, jednou
moc mladý, podruhé zas starý…“ Malý antikvariát nikdy nevyšel, jeho
oddíly jsem zařadila do sbírek, které vycházely od roku 1992…
Poštovní schránka
Přesně ta na rohu ulice. Házím do ní dopisy s básněmi, dopisy, na které lepím
už jednou orazítkovanou známku… Dopisy s básněmi vždycky dojdou!
Vynálezy
Každý básník musí být trochu pyšný. Jsem pyšná na některé metafory
a verše, na ty, které si tajně přeříkávám a nikdo mi je nevezme. Řadím je
mezi vynálezy. Každý má jiné dějiny, jiné místo vzniku, jiné rodiště
i čas. Každý mi dělá radost. Třeba cesty vroubené heřmánkovým krajkovím. Chrpa – svým květem zavírá nebe, aby nevykašlalo dírami hvězd
všechnu modř. Sukně se suší na slunci jako žhavý pětník. Plynové lampy
derou černé peří tmě. Tulipány kolenou do sebe zamykají pestíky zánětů.
Na moje lůžko zlatý prášek seje Orion.
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Rak
Vcházím do Klubu spisovatelů na Národní. U jednoho stolu tři hlavy –
Žáček, Sýs, Brett. Překládají Apollinairův Bestiář. Trochu jim závidím –
takový úkol… Před sebou mají tužky a prázdné papíry, náčrtky… Karel
Sýs si tu láme hlavu nad Rakem. Brett mu něco vysvětluje a překládá
z francouzštiny. Poprvé slyším slovo podstročnik a přebásnění. Kdykoliv
jdu kolem Národní 9, vidím raka, co leze (jako paměť) – pozpátku…
Znovu Josef Prskavec
Básník z čeledi tichých. Bydliště: Skromnost v Čechách. Josefa Prskavce
vidím na pódiu. Právě se předávají ceny soutěže psychiatrických léčeben
Kouzelný klíček – kategorie zaměstnanci…Na pódium je vyvolán básník. Jde rozvážně a baví obecenstvo – výhry si přímo sype do pruhované
tašky. Kdysi jsem narazila na jeho básničku na stránkách Dílny, teď spolu poprvé mluvíme. Také o tom, zda je lépe vydat knížku „pořádnou“,
takovou, kterou si i zaplatíme, nebo vyrábět sešitky na koleně, sám si
knížku šít i ilustrovat… Josef Prskavec šije sám a pak knihy rozdá přátelům. Žije ještě víc „vzadu“ než já, neúčastní se literárních debat ani
besed, narodil se bez loktů. Jeho poezie se ale proboxuje ke každému –
jemnými údery, které varují…
Čtecí gauč
Byl mým královstvím od dvou let. Mamince zajišťoval několikahodinové ticho. Můj „čtecí gauč“ byl plný knížek. S obrázky a později i s písmeny. V bavlněných punčocháčích se švem ležela jsem na gauči s rukou
podepřenou o bradu a listovala… Paty mi v zimě a na podzim nahřívala
kamna Petra, která sousedila s gaučem. Hry ani ostatní děti nepotřebuji.
Sním ve svých dobrovolných samotách. Kam zmizel čtecí gauč? Cítím
jeho pružné čalouněné polštáře, vidím jeho dřevěný rám, nad který se
musím vyhoupnout. Zase se za okny stmívá. A listuji…
Paříž
Na své pětadvacáté narozeniny jsem jela do Paříže – se zájezdem CKM.
„Deset tisíc, to bych za to nedal,“ řekl mi před odjezdem Jiří Žáček.
V roce 1981 to bylo opravdu dost peněz. Paříž jsem ale chtěla – patřičně
navnaděna básněmi francouzských básníků – vidět stůj co stůj. Už v autobuse jsem poznala dvě umělkyně – malířku a restaurátorku gobelínů
Zdenku Hovorkovou a její kamarádku, keramičku Janu Svatošovou.
Bylo o čem mluvit. V Paříži si nás převzala půvabná černovlasá průvodkyně, studentka Francois. Zvonivě se smála a hodně věděla. Peněz nebylo
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nazbyt a část zájezdu se rozhodla pro možnost proplacení obědů. Hladoví
jsme celé dny pěšky brázdili město, my tři a ještě „maratonec“ – člen
zájezdu, o kterém nevím nic jen to, že měl cosi společného s prací v televizi a bydlel v Jabloňové ulici. Střechy města mne nadchly, jejich barva,
jejich zvláštní svět, ale hlavně bulváry i zastrčené ulice, na nichž jsem
viděla sedět v kavárně Bohuslava Martinů, Nezvala… Tenisky odpadly
od nohou, stejně jako ty dva krásné týdny na začátku září. Nosila jsem tu
červenočerný pruhovaný mohérový pulovr jen tak „hozený“ přes ramena
a podvázaný pod krkem na uzel – bylo to pařížské… A za poslední
franky jsem z budky volala básníkovi – chtěla jsem mu říci: Jsem
na stejných místech jako ty loni. Telefon zvonil marně…
Cizinci
Procházím se po chodbě konzervatoře a přede mnou běží princ. V bílých
kamaších. V běhu pohazuje černými vlasy. Vidím kambodžského prince
Norodoma Sihánuka, studenta baletu… Sednu si do své třídy, profesor
vyvolává: Ambela Argiro. Ambela mluví česky, i když má řecký původ.
Po mé hodině povinného klavíru u profesorky Mileny Joklové vstupuje
do dveří Marigula Karastathi. Řekyně a studuje balet. Na hodině intonace a rytmu se moří s úkolem dva Syřané – jeden hraje na housle, druhý
na violoncello. Poprvé vidím někoho z Damašku. Jak se jen ti dva starší
studenti jmenovali? Kde je jim konec? Určitě je znala i klavíristka
ze Záhřebu Mileva. Jejím snem bylo hrát na lodi…
Zase Hermínka
Jednou jsem prodávala na nějaké akci svoji knihu Nehybný ráj. Ke stánku přistoupil kupec, knihu obracel v rukou, listoval tam i zpátky. Asi
po pěti minutách se optal: „A je tam ta svérázná tetička?“ Bez Hermínky
nekoupí! Takhle Hermínka ještě po smrti za mne prodává!
Jak se dělá hvězda
Znala jsem jednu básnířku. Občas jsem ji navštěvovala – začínaly jsme
psát téměř spolu, četly si z pomačkaných strojopisů nové básně… Vstupovala jsem občas do bytu hvězdy a z jeho oken se dívala na krásný
vnitroblok. Do trochu omšelého malého bytu, který za desítky let vymění za velký, krásný… a díky mecenášům neuvěřitelně levný. A dcera o ní
napíše: „Matka je přece známá spisovatelka…“ Jak se dělá hvězda?
10 dkg talentu, 1 kg ublíženosti, 2 kg domýšlivosti, do toho kypřicí
prášek pýchy…
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Slunce z Vraného
Hledáme domek paní Janouškové, ve kterém jsem trávila léto 1975, domek, odkud jsem psala první dopisy do redakcí… Cestou se stavíme v restauraci u nádraží. Za křídlem dveří najednou slyšíme hudbu. Zjevení,
které nikdo nečeká. Je tam ukrytý klavír, ukrytý šikovně zrakům sedících
hostů. Klavír bouří a někdo u něj zpívá: „Ty jsi moje slun-céé, ty jsi moje
slun-céé!“ Pak následuje slavné intermezzo ze Sedláka kavalíra. A zase
někdo – při zabrání správného akordu levou rukou nad klavírem skoro
vykřikne: „A je to tam, a je to tam!“ Produkce končí a neznámý od klavíru se dává poznat. Nejdřív se vynoří trenýrky. Spíše mu padají. Sedá si
k půllitru mezi sousedy. Chvíle, ve které se dozvídáme, že nám hrál místní kněz. Je to pravda? Druhý den posílám klavíristovi do Vraného nad
Vltavou noty Intermezza. Neodpověděl. Potom jsme ho už nikdy neslyšeli. A za několik let ho prý našli mrtvého – blízko nádraží na lavičce…
Otřes
Neboj se! Tohle bude krásný otřes, otřes na celý život! Kdyby básnická
sbírka Petra Chvojky, sbírka, kterou jsem kdysi našla na půdě naší chaty
v Mirošovicích mohla mluvit, určitě by mne takto utěšovala… Prvně
v životě držím v ruce první knížku „vážné“ poezie Dřevo roste zelené.
Žasnu nad tím, že slova mohou mít i jiný význam, když se jinak poskládají. Dodnes vidím obálku a v ruce cítím papír. Dodnes vidím, že obálka
je trochu zaprášená. A když na ni někdy – výjimečně – narazím v antikvariátě, krátce se zachvěji, jako bych stála u paty sopky…
Záhady
Jsou věci mezi zemí a nebem. Je mi osmnáct let a kamarádím se spolužačkou – houslistkou Marií. Zajímá mne všechno mezi nebem a zemí.
„Počkej, zítra přijede do Prahy pan Cimbál, přijdeme oba k tobě domů…,“
oznámila mi Maruška. Pan Cimbál byl léčitel, věštec, mág… Řekl mi, že
bych byla dobré médium… Ukázala jsem mu fotku básníka na tramvajence, kterou mi na den půjčil: „To špatně dopadne, ten má velkou karmu
a opustí vás.“ Smála jsem. To není možné! Potom jsme mluvili o cestě.
O cestě výš a výš, o nějaké spirále – pokud se na ni člověk dostane, až
tam nahoru, až na vrcholky hor, nemusí zpátky na svět. Pan Cimbál k dosažení cíle doporučil cvičení – písmena, která si máš představit jako zlaté
cihly, písmena IEOUA každý večer „vkládat“ do nohou… Zkoušela jsem
to asi měsíc, a jednou náhle – vleže na posteli – cítím zhoupnutí jako
ve výtahu. Dívám se na sebe z výšky, pluji předsíní do pokoje rodičů,
vidím, oba spí… vracím se do svého pokoje a v předsíni spatřím člověka
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v kožené zástěře. Stojí před záchodem: „Já jsem Kristus…“ Odchází
na záchod a slyším splachování. „Probouzím“ se – nevím jak – na posteli
a hned sahám po papíru a tužce. Píšu všechno Marii a ta mne utěšuje:
„To je jasné, nyní o tebe budou usilovat ti z druhé strany, astrálové…
a ten kovář v zástěře byl ďábel…“
Zážitek mne tak vyplašil, že jsem cvičení nechala. Druhá strana ale usilovala dalších několik let… Jednou jsem se v noci vzbudila. Vidím kolem sebe nábytek ve své ložnici, dveře. Potom pohlédnu na koberec. Byl
zelený, jako něčím nasvícený. A kousek od mé postele se pohybovali
zelení mužíčci, oči měli černé jak obrovské mandle. Něco na koberci
hledali. V rukou měli lucerničky a štěbetali vysokými hlásky… Určitě
mne nemohli vidět. Pak náhle zmizeli. Tenkrát jsem o UFO neměla ponětí, ani jsem nevěděla, že mimozemšťané vypadají takhle. Častokrát se
mi stávalo, že jsem nad sebou viděla černou hůlku, která mne elektrizovala. Začalo to tušením – někdo jde do dveří, blíží se, už je tady, nemohu
tomu zabránit, hýbat se ani křičet, křičela jsem, ale hlas nikde… Bytost
se na mne vrhla a zanechala po sobě jen škrábance na mém těle – na místech, kam si nikdy nemohu dosáhnout, škrábance přesné a vedené jakoby
nožem… Viděl je pan doktor Doubek z Brna a nevěřil, a nedovedl je
vysvětlit jinak, než že jsem si je způsobila sama. Lékařská věda je na tohle krátká. Všechno jsem to kdysi psala i panu Cimbálovi, který už nežije – a ten mi poradil na onu „bytost“ namířit roztažené prsty ruky. „Uvidíte, jak začne zuřit…“ A skutečně – jak jsem to udělala, pokojem
zahřmělo. Bytost prchla a byla po ní cítit síra. Stejně jako po „věci“ –
pokojem se vznášelo cosi jako malý balón s košem zavěšený na nitích…
za chvíli balón zmizel stropem. Když umírala kamarádka Naďa (a já to
netušila), obrazem na stěně mého pokoje létaly blesky, jako by se obraz
trhal. A Gejzíček – viděla jsem ho ve snu na osvětlené půdě, kde rovnal
pečlivě zabalené balíky a podával mi je: „Já se stěhuju…“ Tři dny poté,
co zemřel tatínek, objevilo se na displeji mého mobilu jeho číslo – volal,
musel volat, ale mobil byl zavřený celou dobu ve skříni… Lze volání
ze staré Nokie „načasovat“ dopředu? Odkud mi volal tatínek a co chtěl
sdělit? Před tím, než zemřel, spadl ze stoličky obrovský květináč a rozbil
se na sto kousků, které se rozlétly po pokoji. A spadl i obrázek od Vladimíra Komárka, obrázek domova. Nevisel na obyčejném hřebíku, ale
na skobě, kterou se musel sám provléknout. Praskla zeď. Maminku probudilo nádobí rachotící ve skříňce. Jednou maminka viděla za prosklenými dveřmi přejít bytost, bytost, o které její kamarádka poznamenala:
„Někdo umře, asi sestra…“ A maminku hned napadlo: „Sestra ne, budeš
to ty…“ Všechno se do puntíku splnilo. Záhady…
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Zvykla jsem si na ně a ony i na mne. Chvíli jsem je přičítala i pověstem,
které se šířily naším domem – stavitel Máchovy 15 dům ošidil a v jednom z bytů se prý oběsil. A v mém bytě se tiskly za druhé světové války
letáky. Na zázraky věří i Blanka Albrechtová. Chtěly jsme založit věštírnu U dvou čarodějek. Plánovaly jsme si, že by se tam i mimo vykládání
karet recitovalo…
Někam patřit
Na pláži u moře poblíž městečka Slano ležela paní z Moravy, která žila
s muškáty. Měla je doma v truhlících a tady po nich tesknila: chci domů,
jen domů… Tatínek někdy ukazoval z pláže na vzdálený výběžek, kamenitý výběžek s křížem na vrcholu: „Tam by se jednou spalo…“ Každoročně jsme tu potkávali i manžele Chmelkovy. Emigranti ze švýcarského
Saint Gallen, kteří říkali: „Ale kdepak, lékařská péče, ta tam není zadarmo…“ Pouštěli v kempu na videu Škvoreckého Tankový prapor a my se
tlačili do jejich karavanu. Co je to to video? Zpíváme písničky. Paní
Chmelková pláče. Jezdí sem kvůli české řeči. Nepřestanu vidět jak pláče,
nepřestanu vidět v pražských rozsvícených oknech záclonku a okénko
karavanu… Je mi pětadvacet a domov ještě není líbezný. Domov je krosna a sandály. Čas mi je pomalu vyzouvá a já si víc povídám s českými
jabloněmi v aleji než s piniemi a olivovníky.
Osudy knih
Tuhle jsem si vyjela na kole z chaty v Mirošovicích do Mnichovic. Cesta
mne zavedla až na mnichovické nádraží. Knihy, které nechceme mít, mohou dnes být i na nádraží. Tady jich na mne čekala pěkná řádka. Jednu
jsem vzala do ruky. Pěkně drhla. Obálka připomínala valchu. Nebo černého bezmocného kraba. Kniha poutnice prošla lijákem. Nebo spadla
do sudu s dešťovkou. Kroutila se mi v rukou ještě když jsem jí otevírala
a četla: „Milému XY…“ atd. Co se stalo v čase mezi napsáním věnování
a cestou knihy básní na nádraží? Zmizel obdarovaný? Kam? Odstěhoval
se nebo přistěhoval? Ztratil knihu básní – sám na procházce nebo s děvčetem v dešti? Bál se Joba? Stihla ho zvěst, že nebude básníkem? Zvěst pro
někoho šílená?
Tuhle mi mailem poslal jeden známý fotku. Moje kniha povídek se našla – pohozená v louce někde v Prokopském údolí. Proč v louce? Proč
zrovna v Prokopském oudolí? Kdo nebo co vyplašilo čtenáře? Rvačka?
Ztratil knihu kdosi z aktovky, když zvonil mobil? Naštvalo ho nějaké
slovo, věta…? Byla čtenářkou žena, holka kost, baba jak nůše, nebo
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muž? Střízlivý? Opilý? Profesor Roztržitý? Poležajev? Budoucí astronom nebo pilot – dívali se jen ke hvězdám? Nebo knihu nečetl nikdo?
Je louka koncem května víc než kniha? Trumfne šeřík vůni papíru?
Tuhle jsem se zatoulala do strašnického antikvariátu – před banánovou
bednu vystavenou před vchodem, bednu, na které stálo 5 anebo 10 Kč.
Současně se mnou přišel mladík a z tašky vyložil na tu bednu hromadu
knih. Pan vedoucí si vybral. Zbytek – prý dávno neprodejný – mladík
rozdával. „Horkéé básně, horkéé básně…!“ Vzala jsem si básně Jana
Čarka. Otevřu knihu a čtu věnování: „Básníku Ladislavu Stehlíkovi
v milém přátelství věnuje Jan Čarek. Praha, 2. června 1963.“ Mrknu
na zadní stránku. Je na ní úhledné malé razítko Knihovna L. Stehlíka.
Kde jsou knihy ze Stehlíkovy knihovny? Jak vypadala? Krásná a z tmavého
dřeva? Zatopil s ní někdo nebo ne? Kudy šla Čarkova kniha do Strašnic?
Kdo všechno ji za 54 let četl? Když vyšla, bylo mi sedm. Čekaly
na mne Čarkovy verše: „Kdyby tu nic nebylo / nežli rorýs pod oblaky /
než ten bodlák pro čmeláky / mně by se tu líbilo.“
Tuhle mne napadlo: nerozřezaný život… Byl by to pěkný název pro mojí
další básnickou sbírku. Držela jsem v ruce knihu Dílo Hanuše Bonna.
Dal mi ji návštěvník jednoho antikvariátu – další, která se neprodá…
Vydal ji Václav Petr v roce 1947. Knihu „viditelně“ od roku 1947 nikdo
nečetl. Je nerozřezaná a můžeš si o ni poranit bříška prstů. Prodávají se
dnes ještě nože na dopisy? Dopisy ale přece nikdo nepíše… Zkus obyčejný nůž, nůž rybičku. Zajede mezi stránky, do proudu… Sežene se ještě
rybička, rybička, kterou měl po kapsách každý kluk, opravdové stříbro…? Možná v Řempu. Měli tam všelijaké zbytky. Látky, kterými se
utírala inkoustová pera, kůžičky. Chodívaly jsme tam ještě jako studentky
s Maruškou Smrčkovou, která také psala básničky. Najdu v Praze
někde Řempo? Bez ostří se do knihy Hanuše Bonna nikdo nedostane.
A nejsme i my nerozřezaní? Povinnosti i lenošení nás mechanicky obrací
jak stránky. A jeden do druhého nevidí…
Strejček
Ještě když jsem chodila na hodiny houslí do Jenštejnské ulice, tam, kde
bydleli manželé Voldanovi, ještě když jsem si prohlížela jejich tajemný
temný byt plný vavřínových věnců nad klavírem, plný knih, plný různých malých i větších zákoutí, kde byly zas jen knihy, až potom sošky,
obrazy, strom rodokmenu pod sklem, vysvětloval mi pan profesor teorii
houslového (a nejen houslového) taylorismu: určitý obtížný kousek
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skladby opakovat 10 x, potom totéž tam a zpátky 5x, potom odprostředka
a na oba směry, nakonec to zahrajeme bez chyby a jen jednou… Nepromarnit ani vteřinu! A pěstovat si „strejčka“, mít náskok. Na WC tu visel
na provázku notýsek s anglickými slovíčky…
Když jsem přehrávala, četla jsem si jména na jednotlivých listech stromu
-rodokmenu.
Na pár let jsem jeho hudebnímu náboženství propadla. Přesněji – do první
napsané básně. Z houslového taylorismu mi zbyl sáček čaje, který si každý
večer spouštím do prázdného hrnku – ráno ušetřím několik vteřin. Napíši
během nich verš? Vybrousím předem metaforu 10 × tam a zpátky? A vůbec – může si básník udělat „strejčka“? Včerejší zápisek snídá i celá léta
s dnešním a báseň nezazvoní u dveří jen proto, že máme nastřádaný čas,
že na ni máme vymyšlenou teorii. Báseň k nám vpadne jak neohlášený
host, jak dobrodruh… A nikdy když sedíme u psacího stolu.
Pod kaštany
Zahradní restaurace, ve stínu letních kaštanů. Básník se rozplakal: „Já
vím, že se sem nehodím, že sem nepatřím, že jsem blázen, copak lidi,
kteří normálně žijí stále něco píší do notýsku, já vím, že sem nepatřím…“
Plakali jsme začátkem srpna 2017 spolu. V zahradní restauraci v Braníku…
Lopatka
Obyčejná lopatka z kovu. Měla místo v malém kumbálu na chatě, jediné
a své místo. Patřila dříve tatínkovi, bylo to jeho poznávací znamení. Kde
byla lopatka, byl většinou i táta. Tuhle jsme ji dva dny hledali. Snad ji
odnesli včera řemeslníci, ještě se po ní poohlédnu, ale jak říkám, není
tam, řekla mi maminka. Otevřela snad popadesáté kumbál – a náhle
lopatka ležela před ní na zemi, ležela jako výzva. Nemůžeš o ni nezakopnout. Já jsem ji také tady hledala a neviděla mami, zvolala jsem. Kam
mohla zmizet a kdo ji vrátil? A co dělala dva dny mimo náš prostor?
Stály jsme němé proti zázraku. Tati!
Bezbřehá závrať
Nedávno vydala Eva Hrubá svou poslední knihu básní Bezbřehá závrať.
Jsou knihy pírka, které se vejdou do kapsy letních kalhot kapsáčů, knihy
poezie žijící z potravy drsných papírů – těch nejobyčejnějších (přiznám
se, takové mám nejraději), na druhé straně jsou knihy, které bych neuzvedla pomocí jedné ruky mít obyčejnou chřipku. U poezie se tohle zas tak
často nestává. „Hoďte to na váhu!“ chtělo by se říci nad objemnou a těž-
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kou výpovědí Evy Hrubé, výpovědí na luxusním papíře, výpovědí doprovázenou barevnými fotografiemi autorky, která je zároveň herečkou,
režisérkou… Váha se ještě chvěje, já už čtu. „Pískej si píšťalko / veselou
notu / Dnes dozrál čas pro samotu / Pískej si píšťalko je načase odhodit
sny / Otevřít vodu / po kapkách nalévat sílu dalšího proudu / Už není čas
na samotu…“ Anebo: „Procházím pasáží plnou reklamních žvástů /
V barevném odlesku dvě siluety odtažité / s rukama v kapsách hledají
kotrmelce štěstí / Ach radosti / kam ses vytratila.“ A do třetice: „Píšu pro
marnost i pro toalety Pro vodu / Píšu pro vzteky těch co nepíší / a nepadnou do čistoty / Píšu pro déšť co stekl do palety / pro rámy co obrazům
nedovolí vzlety… Píšu abych vzplanula.“
Evo, já jsem také „dopadla na tenhle prapodivně krásnej svět“. Znám tě
někdy od roku 1980 – z Rubínu, kde čtení mladých autorů uváděl Mirek
Kovářík, znám tě z Michalské, z Violy, ale i z tatranských květnových
luk, kde jsme obě psaly a psaly, z hor i od moře, kde dosud sedím v koši
a obhlížím svět, svět do kterého nám byla darována poezie – jako užaslým čtenářům a snad i tvůrcům….
A pořád je to stejná závrať.
Knižní zeď
Sergej Prokofjev už jako malý pořádal často na zahradě divadelní a hudební představení. S pomocí dětí sousedů, sestřenic, bratranců a další
drobotiny vyrobil plakáty, které rozvěsil na plot zahrady. Pomáhali
všichni a Prokofjevova maminka „naháněla“ účinkující: „Musíte hrát,
jinak onemocní…“
Dá se onemocnět bez knih? Zcela jistě, ale i s nimi. Čert mne zanesl a od
mládí nosí do antikvariátů. Jeden je v Nuslích, docela blízko mého bydliště. Co se tu dá najít za pětikorunu! Knihy jsou venku ve dvoře nastavené do výšky i do šířky, a žijí na čerstvém vzduchu – chráněné stříškou.
Pokaždé když sem přicházím a tu hradbu knih zdálky vidím otevřenými
dveřmi antikvariátu, cosi se ve mně zachvěje, cosi podobného křídlům
hledačů, cosi podobného, co zažívám vždy u Zdi nářků. Hodně knih tu
leží v banánových krabicích a krabice zas leží v různých výškách. Jako
barevné kameny. Leží a leží i měsíce, než si jich někdo všimne – a je
mezi nimi Hrubín, Biebl, Závada, Nezval… Málem ke každé knize se
musíš sehnout – tak jako ve dveřích pokory, ve dveřích, které v Betlémě
vedou k „hvězdě narození“. Málem s každou knihou se musíš narovnat
a zalistovat si. Tuhle jsem v Nuslích byla s přítelem. Po dvou hodinách
probírky s taškami naditými knihami jsme se šourali k nejbližší lavičce.
Zničeni jako po vysokohorském výstupu. „Schválně, kolik bylo dřepů
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a rovnání zad, nejsme nejmladší.“ „Až přijedeme domů, převlékneme se
do oblíbených volných triček, začteme se do dnešních objevů…, “prohodila jsem.
Tramvaj přijížděla.
Když se nepovede básník
Co všechno se musí smíchat v tyglíku osudu a kolik století se to v něm
míchá (a co se vlastně míchá?) za přispění prabáb a pradědů, aby se povedl básník… aby se nepovedl rovnou blázen? Co spouští celý ten proces, v kterém se zaostřuje oko a vzlyká do hrsti? Proč se sem nehodíme
– třeba tuhle sobotu do Americké ulice, kde běžel festival Zažít město
jinak, festival sousedského povídání a poznávání, kdo že to bydlí ve vedlejším vchodě, „festival“, který znáš ještě z otevřených okenic anebo
z ošoupaných dřevěných židliček před domem, kdy sousedé seděli ještě
opravdu venku a dům se opravdu nezavíral zvenku ani zevnitř… Tuhle
sobotu jsem si sáhla na samotu ve řvoucím a křepčícím davu, připadla
jsem si v něm jako emigrant, dav plul mou milovanou změněnou ulicí
sem a tam mezi stánky a kelímky s vínem. Bylo mi do pláče – před sebou
za sebou zdi, které nepřelezu, které není radno přelézat, zdi, před kterými
se předvádějí nepovedení básníci ulice, zoufalci, v kterých na dně možná
něco vězí, možná geniální verš, který nemůže ven ani přes řvoucí hudbu,
stříbrné okovy na rukou, tetované tváře… Jedna sobota vzájemného poznávání skončila, vyplašení obyvatelé okolních domů se navrátili domů
ze záchranných výletů mimo město – a ještě v neděli mi v Americké
ulici praskl pod patou kelímek od vína. Jako by odpovídal na otázku
„vrátí se ještě někdy povídání u dřevěných židliček, povídání i o knížkách, povídání i o včerejším koncertě, povídání i o tobě, o nás?“: „Smiř
se s tím, na to zapomeň…“
Ubrousek
Pustíš si rádio a zrovna je řeč o ubrouscích. Maminka dělala výborné
svačiny – nejraději jsem měla chléb s uherákem zabaleným v ubrousku.
Nikdo ve třídě se mi pro ubrousek nesmál. Všichni ho měli. Až včera
z rádia jsem se dozvěděla, že „ubrouskové“ děti trpí ve škole výsměchem
těch „krabičkových“, až včera jsem se dozvěděla, jak proti tomu jít. Tortilla vypadá jinak než krajíc, krabička jinak než ubrousek. Dítě se potom
může zařadit. Do řady, z které ubrousky vyčnívají…
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Značka
„Z porady rovnou do posilovny a pak ještě na drink do baru? Nová
kolekce Peak Performance vám umožní podniknout cokoliv. Návrháři
švédské značky mysleli na všechny ‚městské lovce‘, kteří se nehodlají
ničím omezovat a do všeho se vrhají po hlavě a s vášní. Díky tomu se
může každý den proměnit v dobrodružství. K tomu ale budete potřebovat
kolekci, která ctí aktivní styl života…“, četla jsem z křídového papíru
luxusního časopisu o módě. Básníci! Znalci záplat, tepláků modrých
jako švestky, tajných průchodů mezi domy, půd i zákoutí města, v kterých se ještě šeřilo tajemnem, potřebujeme opravdu zateplený set a originálně střiženou bundu? Potřebujeme k dobrodružství to nejlepší z dob
koloniální Indie, saténový bomber s efektním vyšíváním, košili slim fit,
ikonické sako? Podle reklamy ano, vždyť jinak neucítíme „městské vibrace“ a v zádech pohled „uhrančivé kolekce“, která neopominula ani
švýcarský armádní ruksak…
Nejraději píši mimo město – v létě. Mám svou stezku básníků ve východních Čechách, oblíbenou studánku, studánku, u které si dávám drink
chladivé vody, studánku, u které to psalo letos samo. Na sobě mám
kraťasy a sandály. Všechno až nápadně levné, vyšisované, volné, i dny
jsou na volno a čisté, od rána do západu slunce vytahané – jako tričko
bez límečku i knoflíků. Dívám se do zeleně na zvláštní světlo, které probleskuje mezi listy stromů, dívám se hodiny na Divokou Orlici, která se
tady podobá nápadně Jordánu. Zeleň tu kříží malý můstek a na něm –
celník Rousseau! Je to značka!
Dva zmizelé antikvariáty
Ten den jsme náhodou zas šli Nuslemi a narazili na antikvariát. Knihy se
strkaly nejen v regálech, plazily se i po zemi jak popínavé rostliny v tropické zahradě letošního léta, rostly tu z banánových krabic a nasazovaly
na plod v ohradách snění těch, kteří pod širým modrým nebem vybírali –
a každou knihu za pět korun! Odcházeli jsme s batohem plným knih
a ještě stihli zaslechnout: „O dvě ulice dál máte další antikvariát!“ Co si
přát víc, když k němu míříte v tričku a sandálech a navíc když jsou prázdniny! Druhý antikvariát byl pro mne vždycky „ten druhý“, knížky v něm
byly také za pět a poezie jenom za deset, knihy se tady ale neplazily pod
modrým nebem, knihy jste našli za dveřmi a také v suterénu, kde už
to nebylo na tričko… Není chlad jako chlad. Ten jeden se dá zahnat
začátkem října prvně navlečeným svetrem, ten druhý nebo jiný jen tak
nezaženete. A zas nás potkal, zas nás dostal! Ten den procházky do antikvariátu. Už z dálky bylo vidět prázdné regály, bezradné regály pod

• 179 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
širým nebem. Kde jsou všechny ty knihy, kterým transportem odjely
a kam, co s nimi bude, kde mají své Neznámo? Vedoucí antikvariátu
pokrčil rameny: „Tady se to ruší…“ Útěchou toho dne se stal antikvariát
o dvě ulice dál, ten vždycky druhý. Ještě o tom nevíme, ještě se tu probíráme knížkami, ještě se v nich koupáme a sluníme – cedulička Ruší se,
to jediné co si tu budu moci přečíst, bude vyvěšena až za měsíc… Stojím
před ní a píši příteli: „Kam budeme chodit?“ Asi do lesa. Dívat se, jak
roste dříví na knihy pro svět bez očí.
Obrať list!
Zvuky za deště
Prst zabořený v knize. Obracím stránku. Stránka zašustí kuchyní jako by
někdo stáhl plachty na moři. Jako by někdo přeběhl kolem mne v šusťáku. Sedím za oknem a dívám se střídavě do knihy i do zahrady – namaloval ji Pissaro, Pissaro, kterého neznám. Celá zahrada se hýbe, tančí
v mlžných šatech. Rybízy i kopřivy, kopr i jabloň. Najednou zvuk švihnutí bičem o lino. To přezka dědečkových kostkovaných bačkor. Plavíme
se spolu dnešním dnem. Déšť ustává. „Můžeš ven, pardále!“ volá
za mnou děda. A já proběhnu dřevníkem. Padám tváří na zem, z které
stoupá pára, na travnatou zem u cesty. Jedním okem pozoruji potůčky
mezi kamínky cesty. Cesty k nám.
Síla
Jednou jsme navštívili v Opočně Vladimíra Brandejse. Měl krásnou
zahradu. Zrovna zrály meruňky. Básník fotil básníka u starého psacího
stroje – že dá fotku do Kmene k jeho narozeninám. Vladimír Brandejs
nám zapomněl nabídnout již připravené párky – to mu básník nemohl
léta odpustit. A snad také proto nás cosi neznámého, nějaká síla, zastavila
na příští návštěvě uprostřed silnice tak, že jsme autem do Opočna nedojeli a obrátili se nazpátek, něco nám řeklo Ne a my jsme se vraceli.
V tu dobu básník umíral.
Chamsinové variace
Přehnal se přes nás chamsin a poprášil nás vteřinami. Poprášeni chamsinem vteřin díváme se – k jejich dveřím. Vteřiny poprášené chamsinem, jak
dlouho takhle ležíte? Poprašek chamsinu na vteřinách – vše je jinak. Tvář
vteřiny jde se závojem chamsinu za patami vteřin. Kde zůstala nevěsta?
Vždy když se objevil (la), pouští vteřiny prošel chamsin. V Izraeli si dávám vteřiny na chamsinu. Anebo chamsin na vteřině. Obojí chutná skvěle!
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Za básníka nikdo nezaskočí, rozhodnutí, co udělá s chamsinem je jen
na něm. Čím je básník starší, tím má větší strach. Okna jsme nezabednili
a dávno je otevřeli dokořán. Díky chamsinu a vteřinám vstupujeme – bez
pasu a letenky – do jiného světa. Tam, kam vědec, rabín, kněz, věštec,
guru nemůže. Snad jen dítě s lístkem zdarma do šesti let… A to je chamsin „jenom“ horký jižní vítr, který se objevuje při postupu cyklóny…
Jen 14 písmen
Slova – melou se, žvaní se, prolétají jak vlna na jehlicích výmluv, chodí
mezi námi osekaná ve zkratkách – třeba o.k., anebo jsou slova dlouhá
jako mosty, na kterých se z obavy přešlapuje – kdo umí mluvit „k věci“?,
slovy zasypáváme ušaté neslyšící, ale i nevymluvené – válí se po nich
touha vymluvit se, mluvit a o čemkoli mluvit …
Nedávno jsem zažila šestihodinový maraton nevymluveného vědce
na penzi, kterému scházel sál a studenti, slova vědce mučila všechny
kolem, všechny, kteří museli sedět ve vlaku vedle, mučila celý vagón,
ticho nastalo jen když se vědec napil a zaklapl se jak obří encyklopedie.
„Nechte ho, není si toho vědom, vidíte sami, že vám slovem neublíží,
ručím za to…“ hájila vědce jedna cestující. Ostatní se vrtěli na sedadlech –
v obavách, kdy se kolem začnou sypat slova, slova vetřelci.
Vzpomněla jsem si na 14 písmen. Provázejí mne celý život, jsou mi v patách jako ti vetřelci. Ode dne, kdy maminka řekla: „Ty jsi tu kvůli bytu.“
Snad vinou spěchu, neobratnosti, nějaké situace, snahy vysvětlit dítěti,
které se pořád ptalo proč, snad proto, že po roce 1956 se byty přidělovaly
přednostně rodinám s aspoň jedním dítětem. Tak jsme se stěhovali –
ze Strašnic, z garsonky s balkonem – do Máchovy ulice na Vinohradech,
do bytu, který opouštěla paní Jankovská, vdova po novináři, do bytu,
naproti kterému i nějaký čas bydlel básník Neumann a Lída Špačková.
Oba věděli, že slova do básně se musí skládat jako kameny podezdívky,
že básník ručí za svá slova, že básník potřebuje ticho stejně jak vzduch.
Naproti mému bytu – z oken – kdysi létala slova okroužkovaná básněmi
na protější červené střechy, do tiskáren a do světa. Slyšela jsem to šustění křídel, slyšela jsem ho… Možná jsem tady opravdu kvůli bytu. Už se
nehnu.
Bez názvu
Máš začít vstáváním nebo uléháním? Pampelišky letos ještě neodkvetly.
Ani med není vyprodán. Ale výprodej třpytek pokračuje. Sada za 69 Kč.
A ještě jedu na kole kolem hotelu U Milotů. Nebo kolem hospody U kaštánků zarostlé až po bradu, která vypadá jak utopenec, kterého táhneme
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z řeky. Prázdné jsou chaty tábora a středočeských polí rudne vlas. Vlasti!
Ty lipová s kovovými vrátky. S ploty z kovových rezavých bodců i bodláků. Napíšu báseň a slzy tečou jak po prásknutí biče. A ten je od bláta
a na konci má diamanty vzácnější než ty izraelské, které jsme viděli
v brusírnách. U Mnichovic míjím plakát: „Kozy kozy kozičky – zatancuj
na klavíru nahoře bez jednu písničku a máš volnou konzumaci za 300,
za dvě písničky svítící náramek. Berentzen švestka za dvacítku!“ Ještě
jsou lidé, kteří by oblečení vylezli na klavíry – jen aby viděli básníka,
aby se protlačili k básni. I když jim stydne oběd v ešusu. „To nesu babičce!“ „Tam dávaj hodně, najíme se dva!“ Upřímnosti ty nádherná. U pošty,
kam jdu pro maličký honorář, roste divizna. Nehas vodou! Tady hlídá
básník. Prázdniny s námi hrají Prší. Les má jehličnatou rýmu, utírám ji
pláštěnkou. A měděné trubky listnatých stromů natažené přes cestu vedou do básně. Puštěný kohoutek inspirace sykne. S výhledem na Blaník.
Mezi oblačnost. A jeřabiny rtů stále zavařuje touha ročník 1975. Kdopak
ji po nás bude dojídat a sklenice celofánem zakrývat – tak jako brzo dojedí prodané pozemky tuto louku. Je krásná a divoce se chvěje žlutí všech
medonosek a bylin. A okno směrem k lesu není francouzské. Občas je
k pronajmutí místo, kde nastavíme solární panely hrudníků. Nedaleká
pouť ještě nezačala. Poníci v kleci spí s poutníky a krmíme je planými
růžemi. A pod našimi ploskami zemina, hlína, ornice – stavebniny češtiny. Na mezi spatřím bochník. Psí víno plísně žije – ale jen díky soustům
od huby odtrženým. Také ses chtěla odtrhnout jak sousto od nicoty. A zastavilo tě pole. Není to jenom pšenice a po sklizni hnědé vzpínání k nebi
modrému. Není to jenom cedulka Přírodní památka u lomu Chlum a pod
ní Cesta jen do domu. Modré ucho mateřídoušky. Čelenka řeči hlavu
obepíná. Ovečky sbírají se. Jako smetana rozlitá kolem opálu údolí.
Zhasněte mobily já chci vidět tmu. Lampion domoviny je to zas on! Nad
betlémskou krajinou. Nad bulvárem, kterým dojdeš k divadlu Habima
a na Rabinovo náměstí velké jak vychládající lívanec. Nad ulicí Eilat,
kde se v rámařství vidíme v pozlacených zrcadlech a prvně spatříš svlečený a do obchodu dovlečený strom – za výlohou kusy korku jak nepravidelně naštípaná polena. Nad domy v zubatém rozpadu s dílnami, v kterých přede šicí stroj a od něhož uskakují podrážky, a jinde se ručně šijí
deky, a támhle dřevo pod hoblíkem sahá po skříni, a všude po oleji Nábulusem jdeš – k prodavači cukroví, který spí, ne on nespí, on se narodil
slepý v domě oliv a olivového mýdla. Sedáš si na náměstí s kávou v dlani, na střeše jednoho domu sedí jak zlatá slepice konvice, která snáší
kávu. A všude prskající kuličky falafelu v kapsách pity, až tam dosáhnou
prsty zeleniny. A nedaleko odtud anděl Ariel pláče, nedosáhne sem ani
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malíčkem, pláče a ukazuje zranění z válek. Tělem se mina kutálí, nechala
po sobě plastickou mapu. Tatínku tys také nosil náboj v koleně. Nebyl
větší než pecka od třešně – ale já ho vždy mohla nahmatat. Jsme zase
na chatě. Chata svítí. Do kamen se přiložilo. A přihodil se zázrak. Sen
o tobě, během kterého slibuješ: „Tak já ten zázrak pro tebe zas udělám!“
Od té doby žiji v peřinách na hoře Krep a miluji deště. Na půdě oprýskává
oválný obraz vlčích máků. Některé jsou rozvité, ale z poupat červeň
kane. Toužím se svalit v teplácích do louky a pozorovat je živé. Pozorovat jak mi mizíš v lese – potápka v zeleni, která se vede s košíkem.
A slunce dneska cídí den jak stříbro. Den otáčí se v jeho dlaních jako
svícen. Čistá práce s potleskem nad rybníkem, kde večer mýdlo klouže
po hlavách – bruslař Šeřík osvobozený z plechové kazety. Kde jsi teď?
V košťátku. V holicí soupravě, která chrastí v posledním šuplíku sekretáře. V objímce lustru, který jsi vymyslel z obrácených obalů na květináče.
V kostkách na košili, kterou nosím. Na modré lopatce za dveřmi. V pytlíku hub ušitém z plínky, kterým zálibně potřásáš nad kamny. V koruně
hrušky v aleji. Tisíce oblečení jsme nosili, unosili, odhodili – nikdo si
na něj nepamatuje. A já jsem tady jediná, která na tváři cítí tvůj zimník.
Měl barvu pepře a kapsami se dalo fárat. Byl jsi má první škola básně.
Kahan i šachta. A čas kdy byl život oprava na počkání. A dveře na terasu
Ostende – její beton ožírá mech, páni a dámy ze zábav zmizeli. Na lněných oblecích jako na vorech odpluli. „Nemáte dvanáct korun na vlak?“
loudí na tobě už podruhé bezdomovec a visí na mostě nad řekou: „Ahoj
vodáci!“ A za zády si z kapsy vytahuje doutník podzimu penzion Jaro.
My nechcem vidět, jak doutník podzimu připaluje první sníh. My se
chceme dívat v sandálech na vodáky – hlavy v teplém dešti anebo páteře
na sluníčku jako kostry ryb smutku, které tu na mostě obralo zapomnění.
Chceme žít zapadlí mezi kopci u hvězdárny. Jak hříbek. Jako obroučka
brýlí za uchem. Jak dopoledne v prvním patře benešovské kavárny, tam,
kde se leskne dřevo stolků z let 60. Káva omamuje. Sklenice za barem
se lesknou – dost možná oči tvých předků dojaté. Sklenice na víno visí
hlavou dolů, v pohárech se třesou jahody. Zmrzlina taje jako tajenka pod
rukou křížovkáře. A za rohem je bufet se stoly pro stojící, ale i pro sedící,
kteří si tašku věší na židle – jen aby zasedli k umělým ubrusům. Pára se
odtud žene na chodník až k hotelu. Vkročím do bufetu – mohl by se jmenovat Poslední z žijících. Vše zelené v něm umřelo – až na pláštěnky,
peněženky, tašky, vestu. Bufet má ale dosud Svaz ochránců. Výbor
věrných. Podívej – trhači taliánů. Žongléři se lžícemi nad dršťkovou
polévkou. Vzduchoplavci v kabinách oranžády. Osada knedlíkářů, ale
i obyvatelé Vnoučkovy ulice – její dlažební kostky kolují i v mé krvi,
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jejím znakem je pro mne poštovní trubka. „Jó, to když bylo sčítání lidu,
já tam napsala do rubriky náboženství kacíř, no a ne, ať mě daj na hranici, dívej, támhle cikánka vylejzá z mercedesu a já nemám na koloběžku,
a začalo to už ve škole, já se ptala katechety jak to bude s Hitlerem nahoře,
jako esli bude vomilostněnej a katecheta mi vodpověděl, že mu bude
vodpuštěno, tak sem v druhý třídě řekla, že já takovýho boha už nechci,
i když věřim, a já mám fotku z dětství, kde se mračim, tákhle, no já dostala přes pusu, jak mi řekla pozdějc máma, protože brácha se tam krásně
směje, já ti nadávám a nejvíc v noci, já kleju, ale nestěžuju si, že nemam
lednici, aspoň to mám jako psa, vyžene mě to ven, a peru na valše, jo
v roce 2011, to je mi jedno, hlavně, abych se dožila vylepšení, a já se
tuhle smála celou noc, no jak psal Mistr, že deme na kraj propasti a skočíme tam i s těma mobilama, ať tam hoří nebo ne, šup ho všichni tam,
koně i podkoní a nakonec i bůh indickej a židovskej spolu za ruce, celý
tohle město, škola i pošta hahaha…!“ Miluji rohové koláče a řeči těch,
kteří postávají na rozích. Bez sluchátek v uších. Prstů obroušených smirkem klávesnic. Bez monitorů čel, na kterých internet běží a běží. Ty kdo
stojí pod fíky v tropickém dešti.
Moře jim šplouchá o palce a kolem pluje loď na Veli Lošinj. Nasedat!
Uvidíte dveře, které se rozpadají za domy – naparáděnými baletkami,
baletkami u cafebaru Maddona. Dveře obrostlé vínem jak pijákovo obočí, dveře kterými se prokousala palma, kterými sápají se na ulici květiny,
dveře za kterými bys chtěla spát a ještě vidět prádlo – bílé a ještě bělejší.
Milujeme sandály popraskané od soli a život v okenicích brzo ráno, kdy
se tu jeden před druhým protahuje. Miluji chlapce, který chytá na ulici
do úst z výšky čokoládovou zmrzlinu. „Tradice, tradice,“ vykřikuje
prodavač a chlapec pobíhá podle směru dopadu do kornoutu úst, jen co
prodavač zaboří naběračku do nerezové kádinky. Miluji koupelnu –
otevřeš okno a slyším sem Rossiniho. Figaro, Figaro, cvičí studenti opery na koncert. A když se namydlíš a sladká voda teče, vidíš tím oknem
z hradu. Neučesanou a se zuby staré zdi, na níž je psáno Privatno. Fíky
se perou s cedrem, olenandry, platany, s listy velkými jak postýlky dětí.
A kryjí dveře. Zelené. Modré. Anebo balkóny na které nikdo nevstoupí.
Ani madre. Ani padre. Ani rybáři. Ani kapitáni. Anebo schodiště. Jejich
sanice se drolí, ty se do nich nad přístavem vpíjíš foťákem i očima. Tady
by život začínal! na jih vyvržený. Z modré výše svržený – tak jako u kostela anděl, kterého sundali z věže, anděl v zelených stoletých šatech
z kovu – točil se nad městem podle počasí a jednou rukou ukazoval: Hele
Itálie! A velký prst měl od slunce ožraný až na kost. A druhou ruku sevřenou v pěst. A sukni pobitou nýty. Po některých v andělské suknici zeje

• 184 •

E v a F r a n t i n o v á • H l a d c e a o b r a c e
dírka, dírka, kterou slunce protahuje jehlu paprsku. Závidím suknici.
Závidím andělovi se záplatovaným a sbitým tělem, s talířem svatozáře,
po němž se tady čtyři měsíce v roce válí modro. Závidím ulici Šestavina,
má dlouhý život bílých zdí a stínů, je zrcadlem v kterém se skrápí čelo
vegetace, je bílým a oranžovým rohem za který jdeš – a spadneš do cípu
moře. Za zády náměstí s kávovými šálky. Za zády naoko obarvené domy,
červené, oranžové, modré, se staženými slunečníky a židlemi z ratanu,
které se na sebe vrší jak moje knihy. Sedněte si, udělejte si pohodlí, káva
se nese v malinkém šálku a noviny šustí. Jitro kdy ještě můžeme jít
ve slamáku k majáku! Stoupat ulicí, kterou se tlouštík neprotáhne – až
k dřevěným dveřím co se rozpadají a k oknu jehož žaluzie visí. Odsouzenec času. Odněkud zazněl heligón a za chvíli se dere uličkou, pospíchá
na rameni dolů, zatímco já stoupám po kamenných žebrech měst. Zbožňuji cinkot talířků a lžiček ráno, košile, které se napůl svezly z těl,
a hlasy, hlasy, na terasách i v okenicích, v kuchyních, kde se válí horké
šero, kde nikdo nikdy netopí. Zbožňuji oranžádu v zahradě. A hlas co
volá „Teto Iči“, hlas, který stále přebíhá kolem kavárny, přestože Iči nežije a její křeslo obsadili jiní. Ten hlas je můj Jitřní list, jehož listy obrací
občas svist oranžové motorky, list, který čtu nedaleko rybárny plné
ploutví a chapadel a mušlí růžových jak prasečí ouška. Ach proč nám
není dáno tady žít? V bílé a modré. V oranžové. Žluté. S palci v moři.
S hlavou změněnou ve slánku. V debatách s hudebníkem Smojverem.
S rybářem. Kapitánem. Tetou Iči. Padre nostro, padre nostro… S lámankou italštiny v ústech. Proč nemůžeme chodit v prádle, které už nemůže
být bělejší. S květinou Noc a Den, která se v noci zavírá a ve dne otevírá,
v knoflíkové dírce. Proč nemůžeš být ostrovanem na penzi, ostrovanem,
kterému chodí pošta a racek nad ním krouží, ostrovanem bez notebooku
– zná tady všechny děti i tohle měsíční co přejde denně ulicí v náruči
babičky jak oblíbený seriál. „Jsem jeho nona, jsem nona,“ tvrdí babička.
Vyroste v ulici Garibaldiho. Mezi fíky a slunečníky. Polorozpadlými
domy, které jsou přepychem – spatří ho ale odcházet jakmile se zmůžou
majitelé vodních atrakcí, potápěčských škol, gumových skákacích příšer
a hotelů na druhé straně ostrova.
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Přístav
Posedět U červené číše
oddaná polednímu klišé:
v sandálech tričku
nabírat výšku
stávat se básní – ta se napíše
pod cypřišem
za zdí o níž si chladím tváře
a zapomínám na diáře
Moje Oděsa
Nikdy jsem nebyla v Oděse. Ale jako děti jsme se hodiny a hodiny
v buharském Sozopolu dívaly z liduprázdné a divoké pláže na moře.
Tehdy někdo vykřikl, možná můj desetiletý kamarád Icko nebo jeho
sestra Děška, a ukázal prstem za obzor: „Támhle je Oděsa!“ Nikoho
nenapadlo, že by v Oděse zítra nebo pozítří nemusel být mír. Když jsem
začínala hrát na housle, dozvěděla jsem se, že David Oistrach pochází
z Oděsy. Že tam hrál jako čtyřletý na dvorku. Bylo to ve vnitrobloku,
nebo před domem? Je krásné o tom snít, představovat si dvorky, město,
ulice, přístav… Mnohem později jsem četla Babelovu povídku, povídku
o hodinách houslí, které pro Babela začínaly i končily na prknech
na pláži Lanžeron. Vidím ta prkna, ležím na nich uprostřed Prahy a opaluji
se – za hlavou pouzdro houslí, v uších árii z Oněgina… A ještě šplouchání
Kaspického moře, a šustění stránek – Zlatý řetěz Alexandra Grina…
Děti chvíle
Pár otázek (sama sobě) a postřehů nad čtením romské poezie
Můj tatínek říkal: do ohně a do vody se člověk může dívat pořád. Měli
jsme rádi praskání dřeva, vůni jídel z kotlíků. Jednou při cestě k moři
do Bulharska jsme v Rumunsku viděli cikánské vozy tažené koňmi.
A jindy – při cestách vlakem – mne táta budil: Podívej, Transylvánské
Alpy! Stály tam jako šedí obři v mlhách a když člověk vyklonil hlavu
z okénka, uviděl cikáňata. Házeli jsme jim bonbony. A děti černé jako
smetí utíkaly podél trati. Anebo jiný obrázek. Vystupujeme z električky
na Popradském plese a tam stáli: romská kapela v bílých košilích, bělejších než sníh v nedalekém sedle Váha, v černých oblecích. Napomádované vlasy se jim leskly jak černé čepele. A ta elegance a ta pomalá
rozvážnost, jakou si nesl mladý primáš housle, a za ním basista, a cimbalista, a to je který táto… Ta električka jela dál, ale obraz celá desetiletí
visí ve mně. Pro mne to byl zázrak. Stejný jako prvně slyšet v houslové
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hodině jméno Aladár Móži. Co se od té doby změnilo a co zůstalo?
V životě? V literatuře?
xxx
Příroda. Ve verších romských autorů jen kvete. Noc je cikánka, kořínky
svítí, lid má sluneční tvář, noční řeka je barevná, koně se prohánějí loukou, která je plná léčivých bylin… Romové byli a jsou – jak jsem kdesi
četla – děti chvíle, ale také kouzelníci, věštci, léčitelé, kováři, muzikanti,
baviči, tanečníci, cihláři, košíkáři, korytáři, uměli dělat košťata, ale i papuče… Kde se mezi nimi vzali básníci, básníci píšící nejen v romštině,
ale třeba ve slovenštině?
xxx
Kde se dnes dočteme o současné situaci Romů, o zdech, které stále jsou
mezi námi? My se v restauracích olizujeme nad „hovězím po cikánsku”,
ale vařit s Romy by už každý nechtěl. My kočujeme ve snech – pod hlavou lipové květy – a to nám nikdo nevezme. Tátové a dědové dnešních
Romů to ale zažili naplno, to, co si my chabě vyvolávali sobotním ohněm
na chatě. Já jsem byla šťastná, když mi táta ukazoval na obloze Velký
vůz, oni v něm jeli.
xxx
Je to už dávno co se naší rodinou proplétalo jméno Fazekaš, Šároši,
Gocs, Feču, Pali báči, Laci báči, Karči, Etela, Maryška, Eržika, Piroška,
Ďula… Vidím, jak mne děda Gocs učil čardáš, a já si dlaní přejela
po dětském lýtku, jako když střihne. A slyším volat tetu Helenu, které
někdy říkali Etelo, svoji nevlastní babičku: „Tak tancuj ty koni drátěná!“
Většina nejbližších příbuzných od Košic už nežije, ale já vím a hlavně
cítím po jedné lekci čardáše, co znamená tradice. Byl to jen střípek, který
do mne zapadl. Romové se ale prý ještě dnes naskládají nastojato do světnice a poslouchají pohádky – nikoliv z televize – ale naživo vyprávěné.
xxx
V jedné naší trampské písničce se zpívá: „Osado stará zas…” Člověk –
zejména dnes – touží po osadě, po pospolitosti. Jednu osadu jsem si prošla, když jsem byla na návštěvě v Moldavě nad Bodvou. Nechoď tam,
volali na mne příbuzní, ale já šla k hliněným domkům, před nimiž seděly
stařeny, pobíhaly děti s hvězdnýma očima – ve vlasech světlušky a slámu –
kde se vařilo pod nebem, a nikdo nebyl sám. Kdosi dal do okna rádio,
všichni se seběhli a venku tancovali. Někde ležel na zemi koberec.
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Někde trčela k slunci změť antén ze střechy. Proč to nepřiznat – na jednu
stranu jsem mnohem bohatší, možná až nezřízeně bohatá, ale jinak?
xxx
Zdá se mi, že jsme příliš učesaní. Od narození člověk slyší: to musíš,
to nesmíš, půjdeš tam a tam, to a to budeš mít na práci. Od malička jsme
v šuplíku, musíme se učit, abychom něco dokázali. Přítomná chvíle uniká, vládne budoucnost. V zimě saháme po létu, v létě po zimě. Štvanci
času. A myslíme: svoboda…
Pro mne to znamená nazout si sandály a jít denně pěšinami lesa, jenže už
někdy nedokážu nechat doma mobil. Nebo jet na kole a vlasy si nechat
česat větrem. Nedávno jsem si koupila kolečkové brusle, ale pak jsem
zjistila – chrániče loktů, zápěstí, kolenou a přilba umožňují jen krátký
pocit letu. Z pohledu tuláka ubohé.
xxx
Zajímavý je svět pověr – někdy jde přímo o léčbu. Miminko dostává
po narození na zápěstí červenou stužku proti uřknutí. Do postýlky pod
peřinku nůžky – ochranu proti zlým silám. Do ruky smyčec – pokud chcete muzikanta. Pokud se narodí dítě se zoubkem, bude to věštec. V den
pohřbu se klepe třikrát rakví o práh, to aby duše zemřelého skutečně odešla. V rakvi jsou také housle, fajfka, prsteny… „Kde zas to dítě vartuje?”
strachovala se o mne babička. Vartovat, romsky vartišagos, ale znamená
bdít u zemřelého ve dne v noci. A třeba olašské ženy nesměly prát mužské
a ženské prádlo v jedné nádobě. Moje prateta Hermínka si často nechávala „hádat” z ruky, karet, koule, a já z jejího vyprávění cítila orientální vůni.
xxx
Když jsem psala kuchařku Pod pokličkou, chyběl mi v ní portrét romského básníka a jeho recepty. Slyšela jsem o rozpáraném těstě – žena si přehodí přes rameno těsto uválené na dlouhý váleček, z druhého konce trhá
kousky a hází je do hrnce s vařící vodou. Pak se do toho vrazí omastek
a cibulka. A co jitrničky – střeva naplněná brambory s česnekem a kořením. A co halušky a placky. Přemýšlím, po kterém romském jídle se dají
psát básně.
Co řekly děti
Desetiletá Hanička: Já jsem dnes šťastná! Představte si, ptala jsem se
kluka, co se mnou sedí v lavici: Máš mně rád? A on, že nemá. Ale pak
řekl hned: Já tě miluju!
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Osmiletá Kateřina: Mozart, jé Mozart, zahrajte to ještě jednou, to je krása! Mozart! Naučte mně to!
Lucie: Já věřím na přízraky, já jednou jednoho viděla, spaly jsme v pokojíčku a najednou ke mně jde něco bílého, nespala jsem, to ne, a ráno
jsem si uvědomila, že někdy nás táta chodí v noci přikrývat, ale ten přízrak měl na hlavě čepici…
Jedenáctiletý Lukáš: Pojďte k oknu, já vám ukážu naše okna, támhle co
je ten satelit tam sedím a vidím sem až na vás…
Šestiletá Natálie: Sluníčko nějak nesluní, ale má slunit víc na staršejší
lidi.
Osmiletá Barbora: Ten den když se narodil Mareček šel Tonda, jako jeho
táta, za mámou do porodnice, a řekl já jdu za paní tou a tou a vrátný mu
řekl jo a ještě za dítětem, jenže to Tonda nevěděl, že Mareček už je…
Poslední pokoj
Hodina harmonie na konzervatoři. Profesor Petrov zadává úkol: „Napište píseň s klavírním doprovodem, píseň na jakoukoliv báseň.“ Cestou
ze školy domů hlava listuje. Listuje básnickými sbírkami, kterým jsem
propadla. Holan? Biebl? Seifert? za chvíli sedím u klavíru, před sebou
Wolkerovu Pokoru, ono „chlapečku bosý“. Neuměle zpívám jakousi melodii, která mne právě napadla, ale – možná proto, že se báseň nerýmuje –
nějak se melodii nedaří. Sahám tedy po Jitřní písni. Tenhle úkol z harmonie byl hotový až k ránu, ve chvíli, kdy i do mé tváře „nesmělé jitro
dýchlo.“ Tenhle úkol se ztratil i s celým notovým sešitem. Jenže v mé
hlavě zní dodnes.
Vždycky když jedu přes most na ostrově Krku, zní ve mně Wolkerovo
moře, ono „na břehu ostrova Krku“. A vždycky když jsem ve Vysokých
Tatrách, „dostávají“ mne tu dvě místa.
Domov českých spisovatelů Jiřího Wolkera.
Chátrající, dávno prodaná patrová vila. U vchodu se povaluje stavební
materiál a nějaké matrace. Po cedulce Domov českých spisovatelů Jiřího
Wolkera zbyl prázdný rámeček na zdi. Zkouším tiše zavolat pod „naším“
balkonem – tady jsme sedávaly s Evou Hrubou po jarních výstupech pod
štíty a četly si básně, nejen své, ale i básně našich současníků i souputníků: „Evo, Jano, Oldřichu, Blanko, Jiřino, Milane!“ Ani lísteček se nehne.
Možná jsem jediná, která se sem vrací, která teď přemýšlí, co si vzít
na památku. Možná kousek vyfouklé omítky. Rozbitým oknem ještě
zahlédnu cedulku „Doska na žehlenie“. Ani žehlicí prkno tu nezůstalo.
Možná se ale dosud uvnitř u virtuálního stolu sesedají naše básně, básně
i docela obyčejné řeči a pozdravy.
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Loučím se s Domovem a mířím do Tatranské Polianky. Ještě když existovala soutěž Mladé literární Louny, ještě když byla tahle soutěž pro
mladé autory sestřenicí podobné slovenské soutěže, jezdili jsme sem
k jezírku pokládat květiny. Byl podzimní den, den, který spadl do azuru
a zlatých listnatých barev. Možná tu jsem dnes ve stejný den jako kdysi.
Dívám se na umělohmotnou desku nad jezírkem, kde básník rád sedával.
Před očima se mi tu mihl Vojtech Mihálik se svou svitou. Slovenské básnířky šly vždycky za ním, tady i ve Ždiaru, kde básník – nad velkým
špalkem a se sekerkou v ruce – vyzval pány: „Kto chce ždiarskou ženu
mať, musí zarecitovať…“ Cestou k sanatoriu Dr. Michala Guhra v Poliance mne doprovázely veršované reklamní cedule. Miláčik, dáš si koláčik? Nanuky do ruky! Míjím opuštěný sokl v parčíku. Stávala na něm
básníkova busta, kterou – z obavy před krádežemi – mají prý někde
uvnitř sanatoria. Prý. Chtěla bych ji vidět. Stejně jako bych chtěla vidět
básníkův pokoj. Vcházím do haly sanatoria. Nad mým přáním mávne
recepční rukou. Recepční číslo jedna. O bustě nic neví, musela by někoho zavolat. Ostatně v hale mám za zády bustu jinou než tu z parku, celou
bílou a ze sádry. A na úzké chodbě panel, kde si mohu všechno o básníkovi přečíst. Můj pohled padá na sádrového básníka s kytkou v klopě.
Potom pročítám malý panel s fotografiemi a kresbami. Básník na chodbě, básník na hanbě, napadá mne. A také ono známé Dosti Wolkera! Málokdo ví, že se tenkrát básníka zastal – proti Bedřichu Fučíkovi – Julius
Fučík. „Jiří Wolker zemřel, nemůže se hájit. Po pokusu Horkého udělat
z Wolkera zglajchšaltovaného básníka českých fašistů, je věčným štěstím pro Horkého, že mladé srdce básníkovo již přestalo bít…“ Dnes se
často do umělců kope už za jejich života, dnes není čas čekat, až básník
zemře, musí to slíznout – nejlépe už v zavinovačce, dnes není básník
hájeným druhem, dnes má v tomhle sanatoriu básník jako pacient nárok
jen na „dva kotúčiky toaletného papiera“… O tom se dozví hned u vchodu.
Co nevěděla recepční číslo jedna o Wolkerově bustě a posledním pokoji
(až recepční číslo dvě při mé druhé návštěvě sanatoria o pár dní později
mne zavedl do kinosálu, kde mají bustu Wolkera, bustu z opuštěného
soklu v parčíku. Ochotně mi sál rozsvítil: „Co takto si s ním urobiť
selfíčko?“), věděl malý panel na chodbě.
Navigoval mne k vile Tivoli, která leží pár metrů od sanatoria. Zde najdu pokoj č. 37, poslední Wolkerův tatranský pokoj. Před tím bydlel
Wolker ve vile Themis, vile, kterou tu nikdo nezná a možná už ani
neexistuje. V zrekonstruované vile Tivoli mi otevřela sympatická paní
recepční. „Zavedu vás tam, pokoj má jiné číslo, ale je to bývalá třicet
sedmička, jenže tam právě máme hosty, dovnitř nemůžete. Ale pokoj
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naproti, ten, co se právě uklízí, je navlas stejný, ten si můžete prohlédnout.“
Rozpačitě přešlapuji před číslem 37, před novými vchodovými dveřmi.
Co si vzít odtud na památku? za těmito dveřmi Wolker psal: „Byla
ohromná vichřice a já mám vichřici rád. To je jako by člověk dostával
křídla i když leží v posteli a nemůže udělat ani kroku. Asi do páté hodiny
jsem lítal v tomto vichorném pokoji po všech světech a všech myšlenkách.“ za těmito dveřmi Wolker psal: „Maminko drahá nejezdi.“ Tady se
básníkovi zdálo, že by mohl „běhat, slézat hory, psát, studovat, milovat“.
Tady psal báseň Umírající, Epitaf i prosbu: „Chci mít na hrobě malý
břízový kříž s nadpisem nejprostějším.“
Abych zakryla rozpaky, mířím k oknu v protějším – navlas stejném, ale
přece jen jiném – pokoji. Z dálky mne zaujala mosazná klika a bílé okno
rozdělené na mnoho malých tabulek.
Mám chvíli radost, že jsem tu objevila něco původního. Za chvíli je
po radosti. „Dávali sem nová okna, ale je to replika, vyzerajú ako tenkrát…“ dodává paní recepční a přináší knihu. „Wolkerovy básně… kniha
jela cez hranice,“ dodává trochu v žertu.
Za tři dny – až odjedou z Tivoli hosté – budu skutečně stát v „pravém“
Wolkerově pokoji, v pokoji s výhledem na koleje tatranské električky,
v pokoji s balkonem, v pokoji s výhledem na Tatry.
Dnes ale paní recepční staví knížku Wolkerových veršů před ostatní
knížky do malé knihovničky v hale. I knížky připomínají smutný průvod.
Odjíždí odtud maminka Zdenka Wolkerová, sestra Bednárová, lékařka
sanatoria Dr. Kleinová – a básník. Je neděle. Silvestr 1923.
Wolkerovi zbývají tři dny.
Janáček
Sedím s tatínkem v Národním. Po jevišti pobíhá Bystrouška. Zpívala ji
tak krásně Helena Tattermuschová, ale já ničemu nerozumím. Může devítileté dítě přijít na chuť Janáčkovi? Jedno si pamatuji – ta hudba bolela!
O několik let později – jdu chodbou konzervatoře a zastaví mne otázky
vzlykajících houslí, k tomu odpovědi violy a teskný souhlas violoncella.
Za dveřmi hráli Listy důvěrné a já se – ucho na dveřích třídy – nemohu
odtrhnout. Za nějaký čas stojí nás asi deset u křídla – spolužák hraje
V mlhách. Prosíme: A ještě zahraj po zarostlém chodníčku! za nějaký čas
jdu na Káťu Kabanovou. Tahle hudba zase rozbolí! Je totiž pravdivá.
A každého hned nechytí, každý se jí hned nechytí.
Docela nedávno jsem jela tramvají. Nastoupily studentky taneční
konzervatoře. V rukou měly pytlíky s hranolky a tatarkou, rychlý oběd
z ulice. Moc hezké čtrnáctileté holky se sepnutými vlasy. Ty asi krásně
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umí tančit, říkala jsem si a vzpomněla na své spolužačky z baletního
oddělení, zvlášť na Elenku, která mi kdysi svěřila: „Nevíš, co my musíme
za pět minut v šatně stihnout…“ Ze vzpomínky mně ale vyrušilo „ty
vole, dej sem víc tý tatarky, vole to je ještě málo…“ Řeč měla spád, svým
způsobem to byly také nápěvky – zaznamenal by si je Janáček?
Na co si neodpovím
„Život by rychle míjel nás / jak studený a cizí hlas“ – dva verše z básně
Děti, kterou napsal Jan Alda. Tyhle dva verše změnily můj život, pateticky
by se dalo říci – trhly oponou… Ještě v noci jsem se natahovala z postele pro památník, který ležel na nočním stolku. A pod voskovým stínítkem
lampičky četla a četla. Dva poslední verše básně do mne padaly se zvláštní, dosud nikdy nepoznanou ozvěnou, padaly do mne jako vodopád
do strže. Znala jsem míjení vlaků, lidí na ulici, hlas spolužáků, učitelů,
ale život jako studený a cizí hlas? Dospělí četli básničku s hodnocením
„moc a moc hezké“, anebo „pěkně to pan spisovatel napsal“ a já jsem
cítila – do nich poslední dva verše nepadají, oni se jenom nad básní
zastavili mezi nákupem a úklidem pokoje, jen aby odbyli mé naléhání
„žijte to se mnou!“ Jistě – nemohla jsem tušit, že to, co mne koupe v prapodivném stesku z pomíjení, to nenadálé přeskupení obyčejných slov
a ještě cosi navíc k tomu, je poezie… Věřím, že osudové dvouverší přišlo
včas. Vše do té doby byla příprava, na kterou nemusíš nic cvičit, nic
opakovat. Skládala se ze stínů, v kterých jsem sedávala a snila, z nejbližších bytostí kolem, z jejich dechu, slov, vůní, oblečení, tváří, skládala se
ze zákoutí bytu, ze zdí, po kterých chodila po stropě angína, z šustění,
ze světel za sklem dveří, ze stovky maličkostí. Pocity stesku, pocity, které mne zasáhly nad památníkem roku 1966, nebyly neznámé – dávno
a nevyslovené stály kolem mne. Když si tatínek v parku zapaloval cigaretu, když jsme s dědou hodiny mlčeli na procházkách Josefovým
Dolem, když pršelo a my se dívali z oken na zahradu a léto končilo…
Jenže nyní je znovu vyvolala slova a popis toho proč je smutno a zároveň
tak krásně, popis, který by mi zabral nejméně stránku školního sešitu, se
najednou vešel do dvou řádků! Často otevírám památník – zvědavá,
jestli se zázrak neztratil anebo neobrousil. I když báseň znám i pozpátku,
poslední dvouverší mne vždycky „udeří“, a potom do mne padá, jakoby
bylo nabito zvláštní elektřinou… Odkud se bere ona elektřina – někdy
na začátku nějaké básně, jindy na konci, nebo uprostřed? „To kdybych
věděl, nepíšu…“ řekl mi kdysi básník, jehož jméno si nepamatuji. Sáhne
si někdo z lidí na sílu, která pohání pramen vodopádu? Odpoví někdo,
proč padá právě do tebe? Odpoví někdo, proč puzzle našich životů je
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sestaveno tak a tak – a jenom pro pokus, aby nás někdo četl a možná se
chvěl stejně? Možná to bude jeden člověk za básníkův život, možná
nikdo… Nic za to není a zadarmo to není!
Třeštění
„Třeštěte se mnou,“ radí Nezval. Je hezčí třeštit naplno, nebo jen tak
občas si s třeštěním zakoketovat? Možná je hezčí dívat se z okna na tancující vločky, dívat se z okna na sníh jako se dívá na sníh klimatický
básník Jan Dawidko z Lična, nežli se vrhat na drobnou práci – přitesávat
rým k rýmu, vymyslet znovu celou nábytkovou stěnu volného verše.
Možná je lehčí báseň vychodit; pokud jde o nepravou báseň, ono to přejde… Možná je lépe neptat se na to, na co si neodpovím: báseň jde přede
mnou, za mnou, kudy vůbec? Píši já ji, nebo ona píše mnou? Proč se
u Zdi nářků dav pohybuje na důkaz procítěnosti, oddanosti, proč je tu
modliteb nepočítaně, ale báseň jen jedna? Žádná druhá není jako první.
Při jakém seskupení hvězd si sedá do pera? Kdo práská bičem nápadu,
rýmů, metafor? Pročpak jsou milovníci poezie jen tenkým průhledným
závěsem odděleni od tvůrců? A tvůrci, ti skuteční, od podhoubí amatérů?
Kolik milovníků poezie už ubylo? Kolik amatérů se drží verše a báseň
jim nedá? A proč se poezie vyhne šestiletému dítěti, které píše o lásce
přidržováno u psacího stolu matkou? A proč když matka neposlechne
a „tlačí na pilu“, poezie se pomstí? Proč přijde poezie v určitém čase,
měsíci, městě, u okna ve třetím patře školy, v úterý? A proč jsou básníci
jak odrůdy – letní, zimní, podzimní?
A proč do koho se poezie zakousne, toho spořádá…?
Místenka
Každý na něčem vyrostl. Na parapetu. Na zahradě. Na kostkách linolea.
Na své ulici. Na babiččiných kolenou. Také na knihách. Ležet na gauči
v knihách – to byl i můj svět. Z básníků mne neminul nejprve Oldřich
Syrovátka, Josef Lada, Jan Alda, Jan Noha, Jan Čarek. Básničky i říkadla
říkala jsem nazpaměť v kuchyni k pobavení obecenstva. Možná tentýž
obrázek – jakoby nakopírovaný – visel kolem roku 1960 v různých domácnostech.
Pamatujete? „Jen mít oči k vidění / uvidět, co každý z lidí / nevidí a neuvidí,…“ Anebo: „Kdyby tu nic nebylo / nežli rorýs pod oblaky, / než ten
bodlák pro čmeláky, / mně by se tu líbilo…“ Čaroděj Čarek! Kdo by
nepodlehl jeho kouzlení. Básničky levitovaly v ústech a rýmy šlapaly
v přesném rytmu po bytě. Pár – dnes by se řeklo „exkluzivních dětských
autorů“ mi stačilo a z jejich knížek i pár básniček.
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Každý na něčem vyrostl a jenom něco se mohlo „strefit“ do jeho prvních
šesti let. Něco co tam zůstalo, ostatní – ještě nenapsané – čekalo na další
drobotinu. Nebyla ještě na světě. Tak moje dětství nezastihly verše:
„Takový vláček jinde není, / Kdepak dnes vlaky na páru! / Jezdí jen
z Chocně do Jelení / a pomalu a postaru. / Ten vláček vozí tátu / denně
do práce. / Topičovi na lopatu / sedá bělásek.“ Napsal Karel Boušek.
Nezastihla mne knížka Jaro, napověz od Miroslava Floriana. Přišla jsem
v ní i o Prázdninové ráno: „Dva sandálky rozumují / kam asi dnes poputují. / Neví pravý ani levý, / sama Idunka to neví, / ale naši Idunku /
najdete vždy na slunku.“ Přišla jsem i o Aprílovou školu Jiřího Žáčka.
O Telefonní příhodu: „V telefonním automatu, / i když je to k nevíře /
sedí zvíře a to žere / padesátihalíře…“ „Mami, co jsou to padesátihalíře
a budky s telefonem?“ ptaly by se dnešní děti. Obojí je už z oběhu, ale
z budek jsou někde pěkné knihobudky. Asi dětinštím, když jsem se tuhle
začetla do knihy do Tramtárie, kterou napsal Miroslav Válek. Ale jak se
jinak seženete místenku a dostanete se mezi dva kluky z třetí C, kteří jeli
a vlastně stále jedou k babičce na prázdniny?
Lehy pro básníky
„Boj o holý život vystřídal po návratu domů boj o chléb každodenní. Ani
tento boj není pro každého vždy lehký, zvlášť ne pro srdce, které se v Čechách cítí povoláno k tvorbě básnické. Neboť tato země nedovede uživit
své básníky. A tak přišlo zaměstnání, přišly noční služby u teplických
šachet, tyranie nadřízených, i nemoc, památka na válku… Utrmácen,
nesdílný a osamocený odrážel jsem se od trýznící skutečnosti ke své literární tvorbě. Celé dny, celá léta jsem snil o tom, jak bych se osvobodil.“
Tolik Jan Čarek ve své knížce O životě a literatuře.
Nadřízený, nadřízená, nedej bože nadřízení – i pro mne tohle kdysi byla
šílená trojice slov. Když mi bylo dvacet a dvě léta, když jsem pochopila,
že nikdy nebudu hrou na housle vyprodávat světové sály, když mé srdce
bilo jen pro objev poezie a mou lásku, když jsem si neuměla představit
nejít jarní Prahou v pravé poledne, když toto všechno bylo „až za hrob“,
nadřízení se nade mnou slétávali jako sršáni – po deset let a každého půl
roku v jiném uschlém sadu nějakého zaměstnání.
Zase si musím vzpomenout na první den prvního zaměstnání. Každé
ráno jsem chodila pasáží v Celetné ulici. Pozdě odpoledne zpátky. A potkávala nějak jiné, rozesmáté lidi, ty, kteří měli dnes štěstí a šli jarní
Prahou. Pro mne šli Prahou samozřejmě už od rána, zatímco já tu hltala
své zbylé odpolední a večerní hodiny – osamělá a s tím, že zas zítra
musím do Celetné…
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Celý svět takhle nějak žije, celá jeho „střední třída“, ti, co jsou výš,
zřejmě nepíší básně, v rýmech se neutopí, bourák poémy jim u nohou
nestaví.
A básníci? Která země je uživí? Slyšela jsem chvály na Finsko, Dánsko,
chvály na sever. Básníci tam prý mají lehy a žijí v chráněných rezervacích umění. Píší pěkně placené zastřižené řádky, řádky o jezerech a krách,
o mlze, ale také o štěstí, které shodilo parohy mimo území jejich zářících
počítačů…
Ani nemají za zády jarní Prahu a odpolední šero v pasáži u Celetné ulice,
místo, které musíš prožít ve dvaadvaceti, těsně po škole, místo, kde pro
mne šero čepovalo a ještě dodnes čepuje ten s ničím nezaměnitelný,
palčivý stesk.
Toulky
Chtěla bych jít noční Prahou s Josefem Horou. Protáhl by mne kavárnami,
četli bychom básně nad jedním šálkem a vyprávěli si – hodiny… Existuje
dnes básník, který by bez nároku na odměnu nebo bez nádechu senzace,
o které zítra napíše deník Metro, vodil básnickou bandu noční Prahou?
Kdysi jsme takto chodili z Rubínu nebo Michalské, kdysi mne pozdě
večer takto vedla Libuška Mikysková – studentka „fildy“, která psala
básničky – do svého podnájmu, kde jsem prvně slyšela – v tu chvíli plná
zájmu a zvědavosti opřena s rukopisem jejích básní psaných na stroji
o radiátor ústředního topení – Letohrad, Letohrad… Libuščino rodiště
i inspirace. Kočka není pes. Včera není dnes. Libuška ani já nejsme Hora.
Touláme se každá sama a jinými kraji. Vůbec mi připadá, že básníci jsou
dnes „rozhozeni“.
Když jsem nedávno básnířky své generace chtěla vzít na procházku
chystanou knihou právě o nich, jakýmsi pokusem o jejich portréty,
odmítly. Proč dráždit spící čas? Mám vážně jiné starosti. Vždyť já už
dávno nepíšu. Byla to taková zběsilá doba.
Ano, zběsile krásná. Chodit Prahou a recitovat Seiferta, Halase, Horu, tu
Kainarovu o holkách a vesmíru, který ti jednoho dne vezmou, číst Hrubínovy Lásky a slyšet jména Skarlant, Žáček, spatřit Petra Skarlanta
na rohu Polské ulice v medových manžestrácích, jindy vidět, jak někdo
žasne nad sbírkou Nadechni se a leť: „To je to nejlepší co Karel napsal!“,
a jindy slyšet o Závadovi: „Byl strašně hodnej, po mně chtěl jednou pusu,
vážně…“. „Hodnej je, mně také odepsal, píše mi, ať pokračuju…“ trumfovala jsem.
Už byla skoro půlnoc, patřila nám Kampa, kde jsme koukali Holanovi
do oken (co když je ale má na druhou stranu nebo už spí, že nesvítí?),
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patřil nám Petřín, drobné vlásečnice okolních uliček i Nerudova ulice.
Četly jsme se navzájem, téměř každou novou báseň.
A poslední dvaadvacítka tudy ještě jezdí.
Tři vzkazy vedle grafitti
Zastavila mne zídka poblíž stanice metra Vltavská. Před nedávnem pomalovaná sprejem – výjev si nepamatuji. Dnes se dívám na jinou barevnou „kresbu“. Zase nic moc. A vedle kresby tři vzkazy, vlastně rozhovor
tří lidí, kteří se nejspíš vůbec neznají.
Nejprve otázka: „Proč jsi přemaloval dílo umělce?“
Odpověď: „Protože to umí líp.“
A docela dole pod odpovědí nejmenšími, trochu rozsypanými písmeny,
písmeny, jejichž velikost postupně mizí do ztracena: „Všichni umřeme.“
Tak jsem dnes u vchodu do metra Vltavská potkala báseň.
Věrnost
Změřila jsem si ji na výšku, šířku i hloubku v restauraci U Holanů. Starý
štamgast Tydlitát (včera ho slabost opřela o nedalekou lípu) dostal před
„svojí“ hospodou injekci, potom ho odvezli do nemocnice… „Pustili
mne na revers, a odpoledne jsem už byl zas tady, jako vždy, v jedenáct,
den bez Holanů a jsem na umření, dvě už jsem vypil a je mi dobře…“
vykládá tu všem. Z kapsy mu kouká lékařská zpráva. Někdo jezdí
na Bali, na Srí Lanku, do Mexika, do Dubaje – to všechno má Tydlitát
u Holanů jako na dlani. My – cestovatelé, s kterými to šije – tiše závidíme. Za zády šumí lípy, přimhouříš oči, ulice je letním bulvárem.
Propast po Florianovi
V neděli dopoledne jsem si pustila rozhlasovou stanici Vltava. Redaktor
právě inzeroval literární pořad o Kutné Hoře, který se měl vysílat tentýž
den někdy odpoledne. A že v něm zazní verše významných kutnohorských rodáků jako Jiřího Ortena, ale i „nerodáků, Ivana Blatného, Reynkovy ženy Suzanne, zkrátka básníků, kteří kdy měli ke Kutné Hoře vztah,
„dávno před tím, než bylo město odrbané za bolševiků“, jak prý se vyjádřil
Reynkův syn…
A kde máte Mirka Floriana?, ptala jsem se sama sebe po téhle kratičké
inzerci – rozhodnutá po vysílacím čase pořadu už nepátrat.
Odpoledne jsem si – a už automaticky, jak to dělám denně – pustila
Vltavu. Pásmo veršů zrovna běželo! po Ortenovi Blatný, po něm Suzanne Reynková. Po nich se vynořil Jiří Ostaš, podle komentátora „nejtrapnější režimní pěvec“, ale o tom, že byl soudruhem Pavla Kohouta
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a podobných dogmatiků, nebyla řeč… Ale kde je Mirek Florian?
Vtom recitátor začal přednášet báseň Antonína Brouska, o tom, jak kdysi dával číst své verše Florianovi. Z pořadu nevyšel Florian nejhůře, díky
„všimnému“ Brouskovy básně, díky redaktorovi, který ještě poznamenal, že básník zemřel na pódiu pražského Národního domu v 65 letech…
Kdysi jsem napsala báseň Propast po hymně. Zrovna se dělilo Československo. Možná jsem sentimentální, ale pokaždé, když naše hymna končí,
slyším nad hlavou zahřmít ono Nad Tatrou… Neozve se už nic, ale před
očima mi „jede“ panorama Tater. Nemohu za to – vždy když někde řekne
Kutná Hora, vybaví se mi Miroslav Florian. V tu neděli hned několikrát.
I přesto, že nezazněla ani jedna jeho báseň.
Dvě otázky
Televizi nemám – a tak si pouštím rozhlas. Zejména v nemoci. Jak sladké
– vleže jedním uchem posloucháš, druhým se propadáš do spánku. Tak
mi nedávno zurčela do ucha jedna rozhlasová stanice, stanice, která mi
nedovolila usnout. Možná těch stanice bylo víc, co na tom záleží, kterou
jsem si naladila… a nakonec jsem měla horečku.
Právě vysílali v pořadu Pomníky své doby o krásném plzeňském nádraží.
„Tady seděli klucí na klandru, brnkali na kytaru, kolem krásný holky,
a jak vonělo to pivo rozlitý na dlažbě, támhle je kus tý dlažby jiný, tam
byla díra po náletu, tady sis mohl dát snídani a poslouchat do toho jak
přijíždějí vlaky, dýchat nezaměnitelnou vůni, tudy se nad ránem valili
doslova jak šedivej proud lidi do škodovky, tiše a zamyšleně, nad nimi
mlha, tady si lidi dávali rande, napsal jsem o tom báseň, to mi bylo
patnáct let… a potom vidíte ty sochy v nadživotní velikosti, k soše železničáře a hutníka jsme vzhlíželi, a támhle byla malba, už tam není, socialistickej realismus, na malbě ženská, a vona neměla prsa, jak se to tenkrát
malovalo, zato velkou sukni a v ruce snop, a takový ty strašně velký
mohutný ruce, a támhle na té malbě vlevo dítě s tlustýma nožičkama…“
– tak nějak mne provázel rozhlasový průvodce po nádraží. Přemýšlela
jsem o absenci prsou na bývalé – prý už dávno stržené malbě – a také
o baculatém andělíčkovi padesátých let.
Potom jsem opět upadla do spánku – možná i proto, aby mne probudil
jiný pořad. Právě běželo čtení z románu Jiřího Kamena. Náhle jsem jako
zázrakem dostala odpověď na otázku, proč té soudružce se snopem prsy
chyběly, a proč byl ten chlapeček z malby na nádraží tak baculatý. Z povinného sunaru! Už jsem zas usínala, když z románu vypadla věta o tom,
že kojení za socialismu bylo považováno za buržoazní přežitek.
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Kytara s křídly
Obloha na Náměstí Míru vymetená babím létem. Na zem se sype první
listnaté zlato. Pražská Itálie!? ve vteřině ji do mlhy a šera zahalila jediná
zpráva. Všechno kolem mne na všechno kolem psalo: Josef Šimon
zemřel! V čase, kdy básník nic neznamená, přála jsem si, aby kameloti
s tou zprávou obíhali každého, kdo čekal na tramvajové zastávce. Uprostřed nich nejvyšší Vyvolávač… Zamlžily se mi brýle. Jako bych znova
a jinak prvně míjela automaty, v kapse sbírku Snídaně v automatu.
Naučila mne milovat automaty za deště, i v poledne, kdy slunce lezlo
do talířů. Ráno i za tmy, kdy na ulicích ještě svítily neóny.
S Josefem Šimonem jsem se setkala v životě jen na pár minut. Kolem
roku 1980 jsem nesla do nakladatelství Práce svou druhou sbírku. Básník
tu seděl za velikým psacím stolem. Jak může tenhle člověk, který mi
připomínal spíše vichr, chvost jisker, blesk, zvuk elektrické kytary, náhle
vzniklé blues, prostě něco živelného, syrového, ale zároveň i něžného –
jak může vydržet celý den za psacím stolem?
Nakonec básník vstal, aby se rozloučil, Působil na mne náhle mohutně
jako rozložitý strom. Ale po letech napsal verše, nad kterými jsem se
rozplakala. Papírek s nimi nosím v peněžence. Verše o všech tatíncích
a dcerách na světě:
„I kdybys umřela budu tvůj tatínek / i kdybych umřel já budu tvůj tatínek
/ i kdybychom umřeli oba / i kdyby vyhasla slova / budu tvůj tatínek /
i kdyby celý svět vykvetl v záhonu nicoty / budu tu navěky já a ty…“
S Josefem Šimonem jsme se neviděli více než třicet let. Nedávno jsem
zaslechla (v souvislosti s jeho jménem) slovo hůl. Básníka pouště tohoto
světa jsem si s ní nedovedla představit. Josef Šimon přece pro nás stále
hraje na kytaru s křídly!
Když bylo na čase číst Halase
Vycházím z budovy konzervatoře. Podzim 1975. Kdykoliv píši o „svém“
básníkovi, vycházím z budovy konzervatoře a je podzim 1975. Protože
co tě zasáhne v devatenácti… Zasáhla mne poezie, neřízená střela, mířili na mne z nejbližší možné vzdálenosti čeští básníci. „Můj“ František
Halas začal Františkem Hrubínem. Ten den jsem místo nosem do not
vpadla v knihovně na Mariánském náměstí do Hrubínových Lásek. A záviděla jsem. Nádherná doba, kdy se ještě záviděla setkání… Záviděla
jsem našemu češtináři Vlčkovi, který se s oběma básníky setkal – (a četl
třídě celé Halasovo Nikde: „Tím že vím jsem trestán stále / Nikde nikdy
nedám vale / čelo Nikde veršem věnče / Nikde zpupný zakuklenče /
Nikde oblud mého spánku / Nikde co zvím na kahánku / červem časně
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k zrání hnaný / dole soudu kostmi stlaný)… Záviděla jsem i Františku
Hrubínovi. „Tři dny před tím, když jsem v telefonní budce, roztřesen,
s červenýma ušima, vytáčel číslo a poprvé zaslechl Františka Halase…“
píše Hrubín v Láskách. Halasův hlas přirovnává k barvě starého stříbra.
Jak asi zní staré stříbro, ptala jsem se a vybavily se mi staré babiččiny
příbory, příbory v pouzdře vystlaném sametem, které nikdo nikdy nepoužíval, a nakonec se někam ztratily. Babičko, proč jsi aspoň jednou nezazvonila lžící o vidličku? Halas a ty jste se přece narodili ve stejném roce,
v roce 1901… Chtěla bych staré stříbro slyšet, chtěla bych slyšet básníkův hlas, hlas, kterým četl básně u kavárenského stolku, chtěla bych se
aspoň krátce u magického stolku podívat do jeho „fialkových očí“…
Hrubín ten stolek pojmenoval magickým, protože na něm bylo plno
lístečků s verši. Kde je ten stolek? Kde jsou posluchači? Kde ještě stojí
telefonní budka? Mobily je vzaly… tablety po kraji roznesly… Mobily
svítí v podzimních kavárnách. Telefonní sluchátko dávno vytržené
z útrob budky pamětníkům připomene knihobudka. DDOK – dočasný
domov odložených knížek. Jednu knihobudku – červenou v anglickém
stylu – míjím cestou z práce. Někdy se za pár hodin knížky obmění, jindy
zůstávají, ale minulý týden jsem měla štěstí. V hlubokém podzimu sídliště, tam nedaleko supermarketu, spatřila jsem za bočním sklem osamělé
knihobudky knížku Já se tam vrátím. Obal ve tmě zářil. Zářil jak novinka
za výkladem. Zase tu byl podzim 1975, „podzim jak peníz tiše položený
slepci“. Zase se mi trochu rozbušilo srdce jak tehdy v knihovně, zase si
mne vzala na mušku šťastná vteřina dosud neznámého neklidu, zase
jsem ucítila tu „krásnou větrnost čistou“ a vezla si jí tramvají číslo 10
domů.
Závada jako světlice
Napadaly nás takové věci. Napsat básníkovi, poslat mu vlastní verše, ty,
které prvotinám šlapaly na paty. Na dopisy se ještě odpovídalo – odpovídali ti velcí, ti národní, menší, ti zasloužilí, i ti docela nej nej nejmenší.
Báseň Panychida mne fascinovala, byla pro mne osvětleným městem,
městem, v kterém se občas rozpršelo, městem, v kterém se smažil i můj
stesk. Kolem Závadovy fotografie za výkladem knihkupectví chodila
jsem po špičkách. Ale ten dopis, který jsem poslala, dopis s básničkami
psanými rukou, dopis s prosbou o radu a posouzení „zda tohle má cenu“,
byl do schránky již vhozen. Napadaly nás takové věci, věci dobrodružství a odvahy. A zatímco člověk stavěl loď k vyplutí, loď, která měla dorazit k zázračným břehům ostrova, loď, která mne měla navždy vysadit
u mysu Verš, Vilém Závada dopis přečetl – a odpověděl. Obálka, známka
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a písmo – to vše je přibito na dveřích kůlny mé paměti na mysu Verš.
Písmo drobné jak kapky deště, písmo, které stvořilo Panychidu i Cestu
pěšky, písmo, z kterého básník složil slova „Má to cenu.“ Tancuji s dopisem v obýváku. Doprostřed něj dopadla světlice. Obálka mne bere kolem
pasu. Táta se směje. Ještě nás napadaly takové věci…
Obálka
Jsou věci mezi nebem a zemí. 5. 11. 2018 něco hledáš pod kobercem
a náhle zvedneš hlavu. V jedenáct dopoledne – ne ve snu – plachtí před
tebou od stropu dolů bílá zalepená dopisní obálka. Plachtí a obrací se
ve vzduchu – akrobatka. Doplachtí na postel, do peřiny. Vrhneš se na peřinu – obálka na ní ani pod ní není. Nechceš věřit. Na tenhle úkaz nemáš
svědka. A jaký vzkaz byl v obálce? A kdo ji poslal?
Záznamy snů
+++
Byla jsem s matkou v nějakém domě, měl černé zdi, celý byl černý. Viděla jsem jen velké schodiště i místnost, která měla skleněnou podlahu.
Bylo to čiré okenní sklo. Do místnosti přichází člověk, na sobě má černý
nepromokavý plášť, oči podivně od sebe, dívám se na něj s pocitem:
jsme tu vězněni. Utíkám po schodech, vím totiž už, co bude následovat,
to, že matka, která nic ještě neví, bude svědkem nějaké bolesti, křiku,
mučení, matka na mne volá: Vrať se, já to přece vydržím! To už vidím,
jak je na skleněné podlaze týrán nějaký pes, je přímo svlékán za hrozného vytí i kňučení z kůže, je botou toho člověka v černém gumovém
plášti zadupáván pod sklo, kde mizí, jsou vidět už jen kosti a bílé maso,
matka pláče a já si ve snu vzpomenu: vidím se s igeliťákem v ruce, v něm
se stejně staženou zdechlinou jiného psa, kterou mi kdysi poručili
odnést… Poté jde ke mně člověk, má stejný gumový plášť jako ten co
mučil, oči má mandlově hnědé, daleko od sebe, je to Asiat. Náhle jsme
na nějaké vodě, je černá. On sedí v malém kulatém člunu, v rukou má
veslo na konci kulaté jako kuželku, jedno veslo chytím – je z polystyrenu, lehoučké, bílé, teče po něm černá voda. Nutí mne nastoupit do člunu,
já nechci a stále opakuji: Nechci, nech mě, víš, že tě miluju, miluju tě,
opakuji jeho křestní jméno znějící na S… I přes to jsem vtažená nějakou
silou do člunu, on vezme své veslo, bílé a lehké, jeho oblý širší konec mi
cpe do pusy, na horní patro. Jsem bezmocná, dusím se, křičím, po chvíli
s pocitem, že mě dostali, že mi udělali nějakou operaci, vypálili do mne
nějaký cejch, znamení, podléhám. Hlavou mi běží: to proto mne bolí už
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tři měsíce v krku, to veslo nemám v sobě poprvé. Po probuzení jsem
viděla v místnosti zvláštní věc. Na dlouhých nitích, jakoby pavoučích,
které vedly až ke stropu (asi dva metry třicet cm) se houpal jakýsi košíček, vypadal jako z nějakých kostí, trochu to vypadlo jako balón. Viděla
jsem to zřetelně v plném bdění. Věc mizela, odcházela, měla jsem pocit,
že u mne byla vskutku nějaká návštěva, která se mnou cosi provedla.
A ještě něco: nad obrazem zavěšeným v místnosti plála záře, to jsem
viděla také v plném bdění, záře mizela spolu s tím, jak se před mým
zrakem vypařoval ten podivný stroj na nitích. Stále před sebou vidím
mandlové oči toho člověka, to jak mu říkám stále miluji tě, jenže on tohle
musí provést – veden patrně nějakým rozkazem. Stále vidím tu divnou
věc. Je 3. duben 1999, brzo ráno. (V září 2000 jsem objevila pod svými
okny kůži ze staženého psa; pravděpodobně ho zabili Ukrajinci z domu.)
+++
Nastupuji do lůžkového vlaku, který jede do Maďarska. Do kupé vstupuje průvodčí a sahá mi pod tričko. Jedu za prastrýcem Štefanem spolu
s matkou, které říká nějaká žena, že prastrýc pracoval v pornočasopise
a ona pracovala u něho. Ukazuje časopis – porno z třicátých let. Je tlustý
jako román. Divím se: Štefan byl přece krejčí a moje matka úřednice.
Potom jsem náhle v místnosti plné lidí. Usedám k dlouhému stolu – pořádá se tu totiž hostina. Všichni lidé kolem zpívají píseň o mně, píseň
s mým jménem v textu. Stydím se za to a ptám se: Proč mne oslavujete?
Nikdo neví. Náhle jsem v bazénu – v horním patře budovy. Plavu, ale
za chvíli zjistím: bazén právě vypouštějí a jeho středem vede úzké točité
schodiště z kovu. Podél něj je z obou stran sráz a temno. Uvědomuji si,
že budu muset sejít po schodišti dolů, že s každým vypouštěním bazénu
padám na nižší schod. Chtějí nás zničit, volám na ostatní lidi v bazénu,
kteří jsou už po pás v kalné vodě. Jako zázrakem se potom objevím
na ulici, potkám tu mladého muže, který mi říká: Můj bratr nechal houslí
i filozofie, můj bratr pracuje a na studia se vykašlal. Mrzí mne to, vím, že
bratr mladíka byl velký talent. To bude mít profesor radost, odpovím
ještě muži.
+++
Spolužák, který je po těžké nehodě, mi ukazuje nohy. Jsou dlouhé přes
dva metry a on vysvětluje: Tohle všechno je sádra, tohle nejsou mé
nohy.
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+++
Jsem v Drážďanech. Nemám adresu domu kam jedu, ale pamatuji si: už
jsem tu přece jednou byla, je to ta a ta ulice. Konečně nalézám ulici
i jméno známých. Paní si mi stěžuje na bolest žaludku. Potom se ocitám
ještě s několika ženami v jakémsi kadeřnictví. Předstoupí přede mnou
první láska a vidím: je tu taky matka. Sype mi na hlavu sůl (i ostatním
ženám) a moje láska se ptá, jak žiju celá léta, kdy jsme se neviděli. Šlapu
přitom matce na nohu: Neříkej mu vše! Potom jdu městem, nemám mapu
a nevím, jak se dostanu na nádraží (vždy hledám totéž nádraží ve stejných ulicích). Město je šedivé a neútulné.
Mimo sen – skutečnost
V pondělí 23. prosince 97 mi spadly na zem v Tatrách hodinky a zastavily se na čase deset hodin dvacet minut dopoledne. Řekla jsem matce:
Něco se stane v práci, a to hned jak do ní po svátcích přijdu. Pak jsem se
14 dní trápila nad tím, jak vyváznout. 5. 1. přišla jsem prvně do práce
a v deset hodin třicet minut ke mně přistoupila ředitelka s tím, že nastaly
změny, že dopolední korepetice odpadají. Bylo to osvobozující, zázračné.
Den před tím matka na horách omylem roztrhala zpáteční lístky na vlak
a musela pro nové – a ten rychlík odjížděl také kolem půl jedenácté.
+++
Prohlížím si v obchodě tři dřevěné malované panáčky. Obdivuji, jak jsou
vyřezané. Jeden z panáčků má místo očí drahé kameny. Rozhoduji se,
nakonec nekoupím. Jdu domů a za mnou až do předsíně jde neznámá
holčička, která vede dětský kočárek. Já ji neznám, vysvětluji udivené
matce, která se právě objevila. A dítě si sedne na koberec, zavazuje si
botu a říká: V Řecku je všechno, všichni jsme napojeni, uvidíte, že všechno přijde z Řecka. Nerozumím, o čem mluví, ale je mi jasné, že jde
o prorokyni. Pak se holčičky ptám: A máš klíče od domu? Ne, ty má paní
uklízečka, odpoví dítě a jde pryč z mého bytu.
+++
Tak jsme odoperovali prezidenta, říká před shromážděním, v němž stojím i já, chirurg. Je celý zakrvácený. Potom ke mně přistoupí jeptiška,
dává mi hádanku, kterou neumím rozluštit. Jdu do baru – hraje před ním
saxofonista, který mi podává vizitku, na níž je vyfocený. V rohu vizitky
si přečtu velkými písmeny: Štěká!
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+++
Sen o vydané knize. Tatínek drží v ruce mou knihu a říká: Tohle se nedá
číst! Otevře dveře do místnosti, stojí tam uplakaná profesorka houslí.
Vyčítavě se ke mně dívá, určitě jsem jí ublížila svým psaním. Potom se
objevuje Irena, druhá žena otce, jediná říká k otci: Je to dobrá kniha,
Vašku. Uvědomím si: jediná se jí zastala.
+++
Sen o plné schránce peněz. Otevřu schránku, je nabitá penězi včetně
složenek. Probírám se v nich, na jedné složence čtu Židovská ročenka.
Radost, že jde o honorář.
+++
Sedím před monitorem. Je celý zamlžený, vypadá to, že do něj zevnitř
prší. Přistupuji blíž k obrazovce – rachotí z ní zvuk psacího stroje.
Monitor se plní odstavci i písmeny. Žasnu ještě víc: čtu své vlastní dílo!
Je to překrásné, kdo ale píše místo mne? To jsou mé věci, křičím, vedu
k monitoru jednu svou spolupracovnici. V té chvíli se monitor změní
v televizní obrazovku. Vidím místnost, otoman, na něm ženu oblečenou
ve večerních šatech, vypadá jako doutník z tyrkysu. Žena má na hlavě
slamák. Podívejte se, co udělám, volám k přihlížejícím. Soustředím se
na slamák a silou vůle ho zvedám do výše ke stropu. Pluje pod stropem.
Poté mne napadne zvednout ženu samotnou. Vznese se a levituje obrazovkou jako brokátová jehla. Zjišťuji s pýchou: mám schopnost pohybovat věcmi i lidmi. A když se probudím, spatřím na skleněné výplni dveří
pokoje světélkující otisk jakési ruky, otisk vychládá, postupně mizí.
+++
Krátce: byla mi ukázána čísi rukou a rovnou před oči cedulička, a na ní
stálo velkými černými tiskacími písmeny: Všechno je zapsáno. Starý
zákon jsem do té doby nečetla a cedulička mi nedala spát. Co to mělo
znamenat, ptala jsem se stále. Pak jsem otevřela bibli, Izaiáše, a ke zděšení četla název jedné z kapitol Všechno je zapsáno. Byl sen výzvou, čí
ruka ukázala ceduličku před mé oči?
+++
Jdeme s tátou na nádraží, máme někam jet. On jde přede mnou pro lístky,
já nastupuji do vlaku s cedulí Praha, říkám průvodčímu: Počkejte na tátu,
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šel pro lístky. Ale on nejde. Vyhlížím ho z okna a pláču. Když to nestihne, propadne nám několik tisíc korun za zájezd! Pláču a vlak se rozjel.
Náhle vidím: tatínek (zarostlý a strašně špinavý) jde ke mně. Co se stalo,
co se stalo, křičím. A on mi vypráví: Chytili mne, vláčeli, potom bili.
Pláče: Bylo to strašný… Ptám se, kdo ho bil. Byli z ministerstva, odpovídá táta.
+++
Táta tu leží na ulici a říká: Zavolej mámu. Běžím ji sehnat ve víře, že tátu
zatím odveze sanitka. Prožívám muka návratu (už s mámou) – táta tam
leží stále…
+++
Uprostřed noci, když jsem se vzbudila a upřela svůj pohled do dveří pokoje, spatřila jsem v nich dvanáctiletou dívku. Měla černé copy, splývaly
jí na ramena, bílou blůzu s širokým límcem – krejzlíkem, hnědé oči.
Ihned jsem poznala, že jde o Adélu, kterou jsem si vždy přála vidět.
Dívala se upřeně na mne, mlčela… Bylo to krásné, ale potom obraz
zmizel…
+++
Jsem v nějaké společnosti, on sedí v křesle, mluví s nějakou ženou, je
jasné, že jde o redaktorku… Ona si dlaní podpírá hlavu, on jí pomalým
pohybem hřbetem dlaně přejede malíček po celé jeho délce. Je mi jasné,
že spolu spí, určitě, říkám si a ve snu žasnu nad zázrakem malého, obyčejného pohybu, který dokáže odhalit budoucí vzdech.
+++
Zdá se mi o krásné knize. Název má utvořený ze slabik, je vtipný. Něco
ve smyslu Fi – li – pi. V knize jsou krásné barevné ilustrace, jedna stránka pojednává o noci, ta je celá černá a na ní bílá písmena. Jdu s knihou
do cukrárny. Na pultě mají rozloženy půlky meruněk z mandlového těsta, jsou krásně žíhané a každá půlka jinak velká. Jeden kus za 390 korun!
Nemohu koupit a tak se jdu podívat na indiánky, mají na špičkách
třešničku, jsou velmi tenké. Nevyberu si. Prodává tady slečna, až teď si
všímám: je v jiném stavu. Tohle mi přes léto chybělo, říká, a já si uvědomím, že je večer a mám někde být. Mám někde v restauraci zamluvenou
večeři. Mám chuť tam vůbec nejít a nezaplatit.
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+++
Na chatě, na zahradě. Za plotem leží ve vrstvách spousty zvířat. Slepice,
koně, vše na sobě. Nevím, jak se sem dostali, říkám někomu. V rohu
zahrady zakopnu o něco černého, dlouhého, chlupatého, o něco, co má
u sebe mládě. Zvíře začne po mně vyskakovat, rozvírat růžovou tlamu
plnou zubů. Pochopím, že vlastně křičí: Vodu, chci vodu! Je to vydra.
Najdu v trávě uříznutou láhev od Dobré vody. Narazím to zvířeti na čumák, poskakuje po zahradě. Vcházím do chaty. Pláču. Je to tu úplně jiné
a já o změnách nic nevím! Dělá se podlaha, nové moderní dveře… Proč
to dělají, ptám se, vždyť to byla chata (a ukazuje se mi chata, jaká byla
dřív), Matce se tato modernizace líbí. Pláču už bezmocí: proč to dělají,
proč beze mne?
+++
Jako bych se dívala na televizi, objevují se přede mnou titulky: Hora
Choč. Náhle se mne zmocnila síla, jsem přenesena k moři. Jsme tu dva,
já a nějaký muž. Je to Žid. Nic nemusí říkat, cítím to. Najednou spatřím
přenádherný obraz: věnec sněhobílých hor v modru oblohy, pod ním
moře. Na moři, blízko mne, se houpe kovová konstrukce, vypadá jako
ojíněná klec. To od mrazu. Uvědomím si, že je kolem zima, mně je ale
teplo. Vstupuji do rozhoupané klece a ona se mnou rozjíždí po kolejích,
moře je totiž křižováno kolejemi. Vrhám pohledy k horám, jsou nádherné. Potom chci jít do města. Vystupuji, chci se někam vydat, už je ale
tma. Spatřím před sebou most. Je z podivného materiálu, z matně černého kamení, vypadá to jako brikety. Most je velmi široký, nikdy jsem nic
podobného neviděla. Mluvím tu s cizím mužem a hledám toho Žida,
s kterým jsem přijela. Měli jsme tu spolu v šest hodin sraz, vysvětluji.
Zeptejte se tamté paní, možná tu viděla někoho stát, odpovídá chodec.
Ptám se paní, ale ona se dává na útěk. I chodec, jehož jsem se ptala
na cestu. Židé, říkám si. Solidarita, řekne mi náhle jeden z chodců.
Jdeme s chodcem přes most a já vyprávím: Můj prastrýc zpíval v oděské
opeře.
+++
Letí nade mnou helikoptéry, zelený hlouček. A za nimi letadlo, zelené,
ze začátku století. Obdivuji barvu laku, cítím vítr, který omamuje, je
krásně… Pak spatřím: přední tyče letadla se drží svatba, ženich a nevěsta v bílém. Vlají závoje, smějí se, jsou spokojeni úplně se vším. Někdo
vedle mne říká: Teď je zas moderní brát se ve vzduchu.
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+++
Procházím trh. U stánku mne zaujmou malé peněženky ze silného zeleného plátna. Dvě si dávám do papírového pytlíku, prodavač mne nevidí,
odcházím. Zjišťuji, že jsou vevnitř krásně kožené a že jsou jen na drobné. Uvědomím si, že jsem neplatila, vracím se. Prodavač říká: 68 korun
jeden kus. Kupuji s těžkým srdcem. Druhý den volá matka, že se pohádala s Hermínkou, praly se o peněženku…
+++
Jsem na kraji velké propasti, kterou křižují silná lana. Někdo mne po nich
spouští dolů, lano se kývá, mám závrať. Náhle vidím pod sebou kabinu,
je na ní metr bláta. Je tu i máma. Někdo říká: Ať si stoupne! Stoupá si
a mizí v bahně. Mám pocit – je po ní, pláču. Nějací lidé odhrabávají bláto. Spatřím matku, jak leží, vrhnu se k ní, třesu s ní: Mami! Obživne,
jedno oko zavřené, druhé je veliké, potažené šedou blanou. Matka něco
říká, nepoznává mě. Uvědomím si, že ji ranila mrtvice, že žije, jenže už
není. Zoufalství. Druhý den se ráno dovím od bytné, že se někde v norských horách zřítila lanovka.
+++
Sedím s K. Pláče. Co je ti? Umřela babička, na slepé střevo. Hladím ho
a on se proměňuje v mého tatínka.
+++
Byla jsem v obchodě. Všude samé hadry. Kupuji něco á 10 korun, ale
prodavačka mi vrací na stovku! Počkejte, nemám drobné, říká a odbíhá
na ulici. Čekám, 2, 3, hodiny. Vidím tu pěkný umělý kožíšek, je růžový
s kapucou. Už se smiřuji, že 90 korun neuvidím, jdu také na ulici, do obchodu s masem. Řezník dává na pult maso, cítím pach… Dostanu těch
90 korun nebo ne?
+++
V dědově chalupě. Všude a ze všeho je patrné: děda včera umřel. Domem
planou voskové svíčky. Vidím dědovu kostkovanou flanelku přehozenou
přes židli. Sedám si, všimnu si podivného stroje před sebou. Vypadá podobně jako šicí, ale místo mašiny je umístěn černý mechanický psací
stroj. Stroj má připevněny dvě černé židle, všechno je svařeno a na kolečkách, takže celá konstrukce i s píšící dvojicí může jezdit na způsob
šlapacího auta.
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+++
Na horách. Stojím a před sebou vidím rovnou stěnu, na ní visí horolezci.
Náhle jde kolem člověk, který nese druhého člověka na zádech. Jasná
smrt. Je zmrzlý! Leží v ledovém hranolu, z kterého visí rampouchy. V té
chvíli jsem s Evou Hrubou v sedle hor. Šeří se. Musíme tu zůstat. Cesta
zpátky nevede. Co dělat? V noci klesne teplota na mínus dvacet. Budeme
skákat, máme snad plamenomet na rozpouštění sněhu? Strach. A teď
spatřím svůj hrob. Strašně se mi líbí. Je bez kamene, jen z drobných
kamínků a z nich rostou tulipány. Jsem se svým hrobem tak spokojená
a volám: Podívej, kytky!
+++
Jedu v plném autobuse, ale ten nejede do cíle, vím, že tam jede jiné číslo.
Najednou vidíme všichni, že ten pravý autobus jede rovnoběžně s námi,
jenže nás odděluje pole. Zastávka, vybíháme, dáváme se přes to pole.
Náhle se ve tmě objevují muži, střílí po nás jakýmisi tyčkami, které nás
obmotají, až jsme chyceni. Myslím si: já to nebudu, nic jsem neprovedla,
nakonec mne to nemine, pláču, odvádějí mne. Jdeme do vězení, ujme se
mne vyšetřovatelka, vše vysvětluji, že jsem nic neprovedla, že budu muset dát vědět matce a hlavně příteli, co je se mnou, mrzí mne, že se zítra
asi neuvidíme, to nevadí, říká, prohlíží mi osobní věci, každou poznámku, mám strach, ptám se, a jak dlouho tu budu. V tom přicházejí do cely,
kde jsou zatím bíle povlečené postele, mladí muži, uvědomím si: jsem
do půl těla nahá. Jdou do vedlejší místnosti, která má s tou mou společné
dveře, je to jejich cela. Pořád pláču, někam jdu s vyšetřovatelkou, rušné
město. Ona se ptá: A ty věříš v boha? Já říkám věřím, on je, on přece je,
ona se hlasitě směje, bůh, bůh, směje se. Potom jsem zpět na cele, jenže
postele zmizely, kde budeme spát, říkám, vyšetřovatelka ukáže na holou
zem… Druhý den jedeme opět v autobuse. Nádherná krajina polopouště,
kterou znám, všude arabské nápisy. Jsme v Izraeli, křičím na ostatní, já
to tu znám! Objevuje se moře, nádherné otevřené modré moře. A potom
veliká šedivá budova o několika křídlech. Co to je ? Pak mi dojde, že nás
vezli na exkurzi. Budova vypadá depresivně, nevím proč, naše skupinka
tam nejde. V krásné zahradě nad květinami stojí tři lidé – místní, v dlouhých oblecích. Nádherný obraz, vítr povívá květy. Kousek dál řada
chlapců, jsou nazí. Vtom nesou na rukou dva dospělí muži malou holčičku, vedou ji k jednomu z chlapců. Ozve se křik. Místní zvyk, komentuje
někdo. To už skupina vychází z šedé budovy, nasedáme do autobusu,
nikdo neví, co bude dál.
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+++
Říkám matce: Nestoupej na to bláto. Ale ona stoupne na jakousi louži
a propadne se celá. Vím, že bez návratu.
+++
Jsem před domem v Josefodole. Dívám se na protější, kdysi zelenou
stráň, kterou křižuje silnice, a po ní rychle ujíždějí auta. Někdo je před
domem se mnou, leze do dveří domu po komodě jako po žebříku. Kde se
tam vzala, nevím. Uvědomím si: všechno je jinak a tomu člověku říkám:
Kdysi to tu byla pohádka. A v tom můj pohled padne na oprýskanou zídku, kde leží v pavučině svazek starých, nádherně tvarovaných rezavých
klíčů. Po probuzení mi dojde, že 6. 5. před 15 lety zemřel děda, to on je
pro mne klíč!
+++
Někdo mi vráží do ucha malý krátký nůž. Řvu. Vytáhne ho celý červený.
Strašná bolest.
+++
Jedeme autem – kolem zelená krajina, hory a hory, to, co by člověka tady
nečekal. Přijíždíme k velikému jezeru, proti němu vidím dva zelené
kopce, na každém z nich zámek. Dívám se na vše z vyhlídky a kupodivu
někdo vedle mluví česky. Ptám se ho: To už jsou tady hranice?
+++
Řítí se na mne ohnivá koule, volám: uhněte, to je blesk a míří na nás!
Druhý den jsem se dočetla v novinách: Včera zabil v Dolomitech blesk
dva české turisty.
+++
Ve snu byly přede mne předloženy dva portréty, oleje, všechny stejné.
Pod každým bylo napsáno ve zlatém štítku: Regina Fuchsová. V její
tváři jsem poznávala babičku i sebe.
+++
Stoupám po schodech a na jednom z nich najdu hodinky. Schody končí
u dveří, otevírám je a za nimi vidím sedět na gauči tatínka. Má oteklou
nohu, jsou na ní vidět jizvy po operaci a nějaké hřebíky. Mám strach,
zvedám hlavu od nohy a spatřím hlavu tatínka – k mému údivu hlavu,
které není víc než čtyřicet let!
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+++
Dědeček sedí v kostkované košili za dlouhým stolem, který připomíná
stůl jednací, a říká mi: Tak co, ty písmáku!
+++
Vidím matku s otcem, jsou spolu v malém pokoji, který neznám. Něco
bezvýznamného si povídají, pohled padne na stolek, kde jsou zarámovány dvě fotky. Na jedné z nich jsem já jako dítě s tátou, na druhé je sám
táta ve svém „hodinovém zimníku“. Najednou zavrže skříň, otevírá se
a já zalistuji pohledem mezi rukávy kabátů – zjistím, že jsou promíchány
kabáty matky s kabáty otce. Uvědomím si: matka už doma zůstane… Nic
neříkám a vtom tatínek ke mně promluví: Vždyť ty se budeš taky brzo
stěhovat!
+++
Jdu městem, je celé z bílého mramoru, tohle je velmi staré město, myslím si, hledím z chodníku na balkony, na lesk dlažby, jsem okouzlena.
Kolem promenuje dost lidí, najednou jdou tudy námořníci, jeden mne
chytne za ruku, někam jdeme, náhle vidím moře. Námořník říká: Tohle
je Brela!
+++
Jdu po pláži, poznávám Tel Aviv a najednou spatřím staré, bordově nalakované auto. Před ním své známé z Ukrajiny. Několik z nich, třeba ženy
Maja a Galja, si tu chtěly najít na pár měsíců práci, vydělat si tak
na zpáteční letenku, kterou doma koupily na dluh. Teď vidím Galju
i Maju sedět před autem, sedí na rybářských stoličkách, před sebou
stolek – snad prodávají přímo z auta hadry, napadlo mne, to už se ale
objímáme a vítáme. Jak se máš, Majo, ptám se učitelky historie, a Maja,
kterou její sestra Galja v květnu přemluvila k delšímu pobytu, má oči
plné slzí: Chci domů, domů, už je listopad… Je cítit zklamání z očekávání dvou žen, které se ocitly na hranici bídy. Po chvíli rozpaků se před
autem objeví nějaká cizí žena, říká mi: Dobře, že jste tu třikrát byla.
Bude válka! Až potom zjistím, že nemám letenku. Náhle jsem na letišti,
kde mi řeknou: Budete muset odletět jiným spojem, patrně na španělský
pas…, ale budeme muset volat nahoru. Po telefonátu mi sdělují: Musíte
zůstat, než se vše vyřídí, nejde to.
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+++
Byla jsem v Josefově Dole, konečně na dušičky. Celou neděli jsme mluvili
s Jirkou a Růženou o dědovi a Helence, o tom, jak měl děda rád děti, jak rád
je hlídal, obstaral Jirkovi dům… Druhý den brzo ráno jdu v Praze po náměstí I. P. Pavlova – myslím si, co asi ti všichni drazí mrtví dělají, co dělají…? Najednou můj pohled padá na špičku boty. Odsunula nějaký kroužek,
ve tmě nevidím, oč jde. Až když na blízkou refýž jede rozsvícená tramvaj,
vidím: úplně nový fialový věneček se stuhou Vzpomínáme! Zamrazilo mne
nad odpovědí a chtělo se mi plakat. Všechno je divnější tím, že bylo 3 týdny
po dušičkách, věnec je úplně nový, ač bylo bláto. Stuha je čistě bílá. A jediná prodejna květin v okolí má ještě v půl sedmé ráno zavřeno!
Příhoda z neděle 2. na 3. prosince 2000
Zapálila jsem si v ložnici svíčku a postavila ji pod obraz. Potom ji zhasla
a pokoušela se usnout. Najednou slyším: za okny prší, blýská se a hřmí.
Kouknu na obraz a i v něm se blýskalo a pod ním jsem viděla červená
světýlka… Celá věc vypadala jak neviditelný vozík, malinký kočárek
nebo žebřiňák, který má červená světla na kolečkách.
Pohybovalo se to, jelo to. Někoho odvážejí, tak takhle nás odvážejí
ze světa, napadlo mne. Za okny byl klid. Usnula jsem.
V úterý brzo ráno volá pan Brázda, že moje kamarádka a jeho paní
Naděžda v neděli zemřela v nemocnici na Homolce, kde ji 20. 9. operovali. Stav se nyní už zlepšoval, jako by to nejhorší bylo za ní – jenže se
jí rozšířilo srdce, které puklo.
Vzpomněla jsem i na nález věnce. Nebyl pro ni? A ten vozíček se světly
– neoznamovala mi Naďa: Teď mne odvážejí, umřela jsem?
Věta ze snu 10. prosince 2000
Pamatujte si, že biblické ideje jsou jako mince – dojdeme-li k zahubení,
jsou neplatné, slabikuji z listu, který mi někdo předložil před oči.
+++
Jsem v Izraeli. Potkávám malou holčičku, zouvám si sandály a věnuju jí
je. Jsou o pět čísel větší. Holčička mne vede před lavičku a na ní sedí
mladý pán. Holčička říká: Tak si vzpomeňte, studoval s vámi na konzervatoři a je z Kladna, vzpomeňte si na jeho jméno, je to moc důležité. Ten
člověk je mi moc povědomý, pátrám ve tváři, nevím…
Druhý den mám ve schránce dopis, přítelkyně, s kterou jsme byly
v Izraeli, mi píše: Moc tě prosím, dělám přednášku o té zemi, ztratila
jsem adresy Reného a Jindry, pošli mi je.
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+++
Zimní krajina. Matka je tady a říká: Tak táta byl na opeře Liška Bystrouška, prý ty skřeky nemohl poslouchat. Potom mizí. Kouknu se na nohy,
mám na nohou běžky. Potkávám domovnici z babiččina domu ve Vršovicích, tu jsem v životě na běžkách neviděla, ale stojí na nich. Ptám se jí,
jak se dostanu támhle, za kopec. Vysvětluje mi, že podél silnice, po které
zrovna jede autobus. To je ten, co s ním táta jel do opery, napadá mě.
Najednou se ocitám v cizím domě, cizí kuchyni. U stolu sedí nějaký mulat, jmenuje se prý Janda. Je dost mladý, napadne mne, že je to syn zpěváka Jandy z Olympiku a že hrál na konzervatoři violu, on vstává a začíná zpívat džez, je to moc pěkné, má talent, ale pak mi svěří, že na violu
nikdy nehrál. Není to tedy on. Do místnosti teď vešla světlovlasá dívka.
Je nahá. Přes rameno má úd – jako lasičku. Ruce má porostlé zrzavými
chlupy. Můj pohled sklouzne dolů, mezi nohy, a tam spatřím úhledně
upravená varlata. Dojde mi: vždy přece všechno nemusí být na místě,
kde jsme zvyklí. Dívka si přisedla. Všichni u stolu se smějeme, i cizí pán,
který mi říká: Váš tatínek, ten přece umřel, že jo, to je ten z Loděnice.
Vysvětluji mu: Ne, ten žije (a nevyslovím, že je rozvedený, stydím se
za to a nechám ho při myšlence, že táta nežije). Jeho dotaz mi potvrdil,
že sedíme v domě někde na Berounsku. Potom se všichni smějeme,
zpíváme a já říkám dívce: Je to přece jedno, kdo co kde má.
Hermínka mluví
Hermínka začátkem ledna 2001: „Zdálo se mi o mámě, tátovi, Adéle, Pepíkovi; chtěli sem jít ke mně domů, nesli mi peníze, zvonili a já běžela otevřít.“
Dva dny nato jí peníze přišly z fondu odškodnění: za ně, za mrtvé.
+++
Jsem někde, asi v hospodě. Hraji na úplně novou harmoniku, všichni se
tomu diví.
+++
Vidím tetu Helenku před nějakým nazdobeným autem, Helenka a všichni
kolem jsou ve svátečním. Helenka mi říká: Jedeme na svatbu, ty, jestli
chceš, zajdi nahoru za dědou. Děda je už starý, nejede s námi. Utíkám
nahoru a cestou se musím převléknout ze špinavého trička do čistého.
Najdu nějakou komoru, svlékám se, někdo ťuká. Děda! Má kostkovanou
košili. Dědečku!, vítáme se. Potom je před námi náhle otevřený kufr.
Plný brýlí. Děda si jedny zkouší, přesně ty, které mám doma. Tyhle mi
padnou, říká. Snad budou pasovat!
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+++
Dvě malé holčičky v silonových šatech přinášejí mému milenci papírovou krabici. Otvírá ji a tam vedle sebe leží – jako motýli – dvě krásné
červené silonové mašle do vlasů.
+++
Mám na ruce plno stříbrných prstenů s modrými kameny, které postupně
svlékám, až mi zůstane na rukou jeden.
+++
Máma mi říká: Musíš tam jet, bude tam babička! Jedu vlakem, cesta je
dlouhá. Náhle jsem před dveřmi a vidím: babička. Je úplně stejná jako
před mnoha lety, má jen vykloubené kyčle a špatně chodí. Jdeme spolu
„než to začne“ někam do patra domu. Babička tu má něco vyřídit. Pohybuje se jistě, všechno tady zná. Potom jdeme dolů, před dveřmi je spousta bot, mezi nimi vidím bačkory. Poznávám je a volám: Je tu i tatínek!
Potom vejdu do sálu. Švédské stoly, hromady jídla, každý kousek dortu
má u sebe cedulku s nápisem co to je, každý chlebíček je označený.
Postupuju s tácem kolem těch dobrot, na nic nemám chuť. Je mi jasné,
že jde o smuteční hostinu.
+++
Šestého dubna náhle zemřela teta Hermína. Potom se mi zdálo: síň plná
rakví ve dvou řadách…
+++
V pět hodin ráno jsem si četla knihu o Albánii, ale náhle jsem usnula.
Ocitla jsem se v albánských horách. Temné a strašidelné krátery bez zeleně, kameny… Byla jsem vysoko v horách. Náhle vidím ve skále klášter
a z něj kamsi běží dvě děti. „Hele, mouřeníni!“ říkám komusi. Děti mají
bílé turbany a zlatem vyšívané pláštíky. Překrásní černoušci kamsi
s něčím pospíchali. Potom se – z pozadí za nimi – vynořila bledá žena
v černém, klekla si na kamení, sepjala ruce a modlila se. Byla jsem
na posvátném místě. Kdosi mi ukázal hřbitov – malinký hřbitov. Leželi
tam asi dva tři lidé. Na jednom ze tří hrobů plály svíčky a byly na něm
naskládány – jako do komínku – zlaté mince. Nádherně se to třpytilo
ve světě kamenných hor, kam nikdy nepronikne slunce. Náhle jsem
spatřila nosítka a na nich zabaleného člověka. „Tak dopadnou ti, kteří
spadnou dolů,“ vysvětlil mi někdo. Byla tu i maminka, která chtěla sestupovat po dlouhých schodech kamsi do temnot dolů a já za ní volala:
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„Nechoď!“ Nakonec jsme nastoupily – já, maminka a další neznámí lidé
– do výtahu. Byl to obří, ve skále vytesaný starý výtah a zavíral se na kovovou petlici. Pak jsme pět minut nekonečně padali…
Byla jsem v Albánii, možná v Albánii před tisíci lety, ale proč rozečtená
kniha pokračovala ve snu?
+++
Odmykám byt a vcházím. Je úplně změněný – proběhla rekonstrukce.
Nábytek je pryč a všude, i na stropě i na všech stěnách jsou drobné mozaiky. Z modrých i žlutých kamínků. V obývacím pokoji vidím uprostřed
velké bílé umyvadlo. Vedle něj stojí opálený mladší muž a říká: Tohle
pro vás nechal udělat tatínek… Vyhrknu: A kde je? V Perském zálivu,
odpoví mladší muž, asi dělník. A vy kde jste se tak opálil?, ptám se a rozhlížím se po nezvyklé „výzdobě“ bytu, která mi přijde nevkusná a někde
dokonce odbytá. Já jsem kousek odvedle, z Iráku… tam je dnes tak
30 stupňů… No, moc útulné to tady tedy není, říkám opálenému muži!
Ale je, zvyknete si!
+++
Vracela jsem se s rodiči z nějaké krátké dovolené. Seděli jsme v tramvaji
číslo 22 a na stanici, kde vystupuji, mi řekla maminka: Já jedu dál…
Vystoupila jsem sama. Můj byt mi připadal pustý, ale našla jsem v něm
maminčino zavazadlo – vybalené na zemi. Tak přece tu – a tajně – byla!
Plakala jsem všude, kam jsem šla, lidé mi říkali, nemůžeš být sama, ale
nikdo mi nemohl pomoci. Proč to udělala, proč zradila? Měla tenhle plán
v hlavě už dlouho? Proč seděla v tramvaji vedle tatínka, který od roku
2000 nežije? Kam dál jeli? Dojedou? Vypadli spokojeně, jak mi tohle ale
mohla máma udělat?
Zázrak v Kostelci, červenec 2017
Sedíme v zahradní restauraci. O její zídku je opřené jízdní kolo. Sedíme
s básníkem – já zády ke kolu, on čelem. Řeč se točí kolem případné koupě elektrického kola. Najednou básník vykřikne: Otoč se, otoč se! Rychle
se otočím. Kolo se pohybuje sem a tam, jede podél zídky, o nic se neopírá, jede několikrát tam i zpět. Jakoby na něm někdo jel. Básník těch
„jízd“ viděl více, protože seděl čelem ke kolu, já zachytila dvě jízdy tam
i zpět. Nakonec se kolo opřelo o zídku a stálo na stejném místě jako před
chvílí. Nikdo z hostů v zahradní restauraci to neviděl, jen my dva.
Za chvíli přišel majitel kola. „Vy máte nějaké zvláštní kolo, jezdilo před
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chvílí samo, jelo samo, ne, v blízké kuchyni nenaklepávali řízky, a i kdyby, kolo by nejspíše spadlo, neudrželo by přece rovnováhu, nemohlo by
jet podél zdi, a pak by se také samo nemohlo postavit a opřít o zeď,
neváže se k vašemu kolu nějaká zvláštní příhoda?“ ptám se mladíka.
„Ne, je to jen obyčejné kolo, tohle má minulost jako ostatní kola…“ krčí
rameny, zatímco my – svědci zázraku – civíme dál na prázdnou zeď.
+++
Jdu neznámým městem. Zaveďte mne k dědovi, prosím nějakého neznámého člověka. Ano, bydlí támhle – ukazuje na moderní dům a tady máte
klíč. Vyjíždím výtahem do patra a otevírám dveře. Za dveřmi leží člověk,
zafačovaný od hlavy k patě. Na posteli cedulka Ondřej Frantina. Jsem
v nemocnici a říkám si pro sebe: To není děda, děda se jmenuje Václav.
Utíkám nazpět, ke vchodu do domu. Tam potkám dalšího člověka. Já vás
k dědovi zavedu, slibuje. Jdeme do sousedního domu. Vidím dědu, jak
sedí v nějakém bytě, v bytě, kde není ani nábytek, ani obrázek. Děda mi
připadá menší, než jakého jsem ho znala, ale také mladší. Objímáme se
a děda říká: To jsem tak rád, že jsi o mně vše vypátrala, že už o mně
všechno víš… Mluvíme spolu a děda ještě řekne: To nevíš, že je všude
nový socialismus? Podívej se ven z okna, ty plakáty jsou všude… Vykloním se a opravdu – domy jsou polepené žlutými plakáty a na nich: Nový
socialismus!
+++
Nastoupila jsem přítelem do tramvaje, která se už rozjíždí, ale dobíhá ji
dav lidí. Tváře se míhají před mým okénkem, za kterým sedím – mezi
nimi tvář Petra Skarlanta. Nestihl to – a to jsme měli jet na výlet všichni
tři. Hele, Petr, už to nestihne, říkám příteli a on mi říká: Tak mu zavolej…
Kde to píše, kde to nepíše
Když mi bylo devatenáct let, psalo mi to všude. Na lavici, pod lavicí,
v bazénu, u Vltavy ve Vraném nad Vltavou, na cestě k lesu v Mirošovicích, kde jsem slyšela při psaní melodii z Českých luhů a hájů, v lese
u vykotlaného pařezu „uprostřed kterého se choulily dva volné měsíce…“, nad chrpou, která svým, květem „zavírala nebe, aby dírami hvězd
nevykašlalo všechnu modř…“, ale i v ulicích, na nádražích, odkud jsem
ještě tehdy skoro nikam neodjížděla, psalo to s baterkou pod peřinou
a cákancem inkoustu na peřině…
Co jsem kdy napsala na desce psacího stolu? Nic! Přesto jsem toužila
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po psacím stole, po psacím stroji. Mlsně jsem obhlížela za výlohami
barevné kufříkové psací stroje i jejich kufříky, ale i staré psací stroje
v bazarech, stroje, které tam seděly jak černí havrani čekající na novou,
černou pásku. Psalo to neustále a všude a básně mi z nečitelných a počáraných rukopisů přepisovala v kanceláři tajně maminka.
Dnes už si moje básně místa, situace, roční období, ulice vybírají. Vytahují je jak králíky z klobouku, vytahují je jak sváteční losy – a zdaleka ne
každý vyhrává. Půl roku a někdy i déle se neděje nic, chodím a pozoruji,
říkám si: Už bych měla začít psát, nebo už vůbec nezačnu. Načrtnu slovo,
ale k němu se nepřidává další, nechce si ani přisednout, natož abych dala
dohromady verš a báseň. Střídám suchou zem s mořem, letadlo s kolem,
nížiny s horami, chůzi s ležením.
Znám lidového básníka. Nic nenapíše, dokud nezačne sněžit! Jak roztaje
poslední vločka, odkládá pero a začíná snít. O první vločce. Kousek
od něho bydlí další takový básník. Sedne si se ženou ke stolu, rozloží
před sebou noviny. Nepotřebuje krajinu, počasí, velká i docela malá
města – ke psaní potřebuje téma. Snad proto, že má před okny denně
krásnou zahradu plnou ještě hezčích okurek, snad proto, že sám včelaří.
Poslední dobou mně to psalo u kvarteta lip, které hraje před Doudlebami.
Když lípy z básní odešly, začalo to psát nedaleko odtud, v lese u studánky.
Celá knížka z toho je. Letos jsem poznala, že studánka ze sebe vydala, co
mohla. Kouzlo bylo pryč. Jako by někdo říkal: „Nech toho, to už stačí,
zabal to, kdo to bude číst a vydávat?“ Odešla jsem od studánky, možná
nadobro. Do včerejší básně dvakrát nevstoupíš, ani na místo, kde vznikala
a kde jsme byli šťastni. Ohlížet se, ale nepřestávej!
Která ty seš?
Bývaly jsme na sebe zvědavé. Účastnice literárních soutěží. Nebo různých seminářů, večerů a čtení. Jak asi vypadá a jaká je ta, která dostala
první cenu, kde žije, s kým – a děti? Mají si pro štosy rukopisů a knížek
kde hrát?
Tak jsem poprvé viděla Marcelu Chmarovou, Blanku Albrechtovou, tu
první na nějakém semináři, druhou ve stínu tatranských štítů, Marii
Štemberkovou, Evu Brixi – v redakci nevím kterých novin, Jiřinu Zelenou
alias Gabrielu Veinerovou – sedí na koberci opřena o sekretář v bytě
Jiřiny Axmanové a čte ze svých nových básní, čte tam pro mne dosud
a my posloucháme, tak jsem poprvé viděla i Libušku Mikyskovou – shodou okolností také opřenou o žebro ústředního topení snad na nějaké
koleji, Libušku listující průklepáky, Evu Hrubou…
Nedávno – na křtu knížky Dámská jízda ve Slovenském domě, kde se
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některé z básnících dam sešly – vyhrkla na pódiu Eva Hrubá na Blanku
Albrechtovou: „A která ty seš!!?“
Všichni v sále se rozesmáli a nějak zjihli. Zas to tu po čtyřiceti letech
bylo. Ta zvědavost jeden na druhého, zvědavost na nové krátké řádky
a plány, zvědavost bez onoho „a co za to“, zvědavost průhledná a čistá
sestra zvídavosti, na kterou okolní svět už tolik let křičí: „A která ty seš?“
Vezmi si knížku
Vždy když jsem bloumala po bytě, vždy když jsem v tom bloumání
zkoumala záhyby, rohy, stíny, všechno tajemné i netajemné v bytě, vždy
když to bloumání dospělým připadalo jako nuda, říkala maminka: Vezmi
si knížku!
Vidím se v okrových punčocháčích natažených málem pod bradu, ve flanelové košili. Mířím s knížkou v ruce na gauč, který stál u kamen Petra.
Tatínek klečí na linu a štípe nabroušeným jídelním nožem třísky do krabice od bot, každá tříska zaúpí. Za chvíli kamna bafnou kouřem nebo
v nich začne rovnou hučet. Za okny lednová tma. Půl páté a já na gauči
listuji knížkou. Čtení v úplném tichu a nehybnosti to ale nebylo. Byla
jsem obklopena jiným světlem i zvuky než v kteroukoliv jinou denní
dobu. Kamna ožila, pokojem se rozlilo i jejich světlo. Tatínek od nich
vstal a já se pak chodila s knížkou v ruce dívat okénkem na rozžhavené
kameny briket, které se rozpadaly. A také k oknu na lednovou tmu a oblohu na dvoře, na kterou skoro nikdy nedorazily hvězdy. Z rozsvícené
předsíně sem prosklenými dveřmi pokoje doléhalo cinkání příborů, odmykání kredence, hlasy rodičů – připravuje se večeře! Ještě půl hodiny
čtení mi zbývá, ještě dvacet minut, ještě jednou k okénku kamen a k oknu,
kde ke mně tolikrát přistoupil i kapitán Nemo, kde jsme oba stáli a on mi
vyprávěl o svém neštěstí, o tom co v knihách nikdy není…
Byly to výlety za dobrodružstvím na dosah, výlety, na které jsme měli
páru.
„Vezmi si mobil a hraj!“ volají na děti matky, ale nemusí… Děti už bloumají s šidítkem světýlek v poloprázdných bytech, nebo i v bytech prázdnoty v ulici Home office, kam posel přiváží hotovou večeři, v bytech,
kde nikdy tatínek nenaštípá třísky a ošoupané rohy knížek – kam že jste
odešly?
Vrátíte se?
Zamčená ústa
Pianino na Hlavním nádraží. Někdo tu brnká jedním prstem Pro Elišku,
v druhé ruce cigaretu, popel se sype na klávesy. U nohou nástroje špinavý
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batoh. Je mi líto pianina – co by řekl Ludvík Beethoven? A co mí spolužáci, studenti klavíru, dnes učitelé nebo i koncertující umělci? za chvíli
Paeliška dozněla. K pianinu míří další umělec. „Nesahejte na to, je to
plné bacilů,“ varuje starší pán. „Jsem lékař…“ „Škoda, maminka by vám
tu zahrála Griega, hraje dobře a na koncertech, učí se od pěti let,“ dodám,
ale máma mne zarazí: „Na takový křáp?“
Je mi líto pianina. Lékaře „umělec“ neposlechl, preluduje nějakou cizí
melodii, takt po taktu se vrací, je to pět tónů bez hlavy a paty. Do produkce zaječí pětiletý klučina: „Já chci sedět a neposlouchat, neposlouchat
a sedět, mamíí…!“ Maminka vysvětluje, že to nejde, že kovová sedadla
pro čekající jsou jen poblíž pianina a musel by tedy ještě hodinu stát
nebo sjet po schodech o patro níž, kam zvuky stejně doléhají.
Dávno spolu lidé přestali mluvit, přestali říkat venku na lavičkách „žetihuba neupadne“, jako to říkal můj děda v osmašedesátém na lavičce
sousedce Ulvrové, když jí po svém vysvětloval situaci v daleké Praze…
Dávno spolu lidé přestali sedávat pod lípou, sedávat v kafírnách, tráví
čas jen na sociálních sítích, mají zamčená ústa.
Co všechno napsal Nezval – a nejen on – v kafírnách…!
Asi před rokem a půl jsem objevila za Kampou v parku altánek a v něm
staré točící se nádražní kotouče, na kterých bývaly vylepené jízdní řády.
Někde na nádraží je chtěli zlikvidovat, komusi jich bylo líto, tak je polepil verši Vladimíra Holana. Třeba tento „Veršomat“ někoho nakopne!
Básně si prý „můžete osahat a to má v době elektroniky obrovské kouzlo…“
Nevím, mně „nakoply“ Holanovy knížky, které měly hřbet i ilustrace, ale
i „pouhé“ světlo lampy, které jsem vídávala z ulice za oknem básníka
kousek odtud.
Třeba jsem měla ale smůlu na počasí – ten den, když jsem stála před
kotouči, honili se blízko roztočených veršů, které sahají dál než ke hvězdám, psi. A stříkali na všechno kolem bláto.
Koupadla houpadla
Chodili jsme sem lesem každou volnou letní chvíli. Strašili jsme se v senohrabském tunelu – baterku v ústech – a lehce mrazilo, když nad námi
rachotil vlak od Benešova nebo vlak od Prahy. „Ukážu ti Sázavu!“ –
tohle tatínka hnalo od chaty v Mirošovicích až na senohrabskou Hlásku.
Už cesta lesem byla krásná. Kolem Husova pomníku s původní deskou,
kterou ještě nikdo neukradl ani neponičil, kolem zelené chaty Hubertka,
kde jistě musí bydlet nějaký lovec, kolem ještě nezbouraného hotelu
Hrušov, kde se točily i filmy, kolem trampských chat a vyhaslých ohnišť…
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na konci cesty – říční lázně Hláska s bufetem Baštírnou a Sázava!
Utíkali jsme se sem před vedrem, utíkali jsme se sem – zvláště tatínek,
který byl tak trochu duší trampem – osvěžit oči zelení, ale i řádkou převlékacích kabinek a pozorovat letní lidičky i lidi, které převáží převozník
na druhou stranu řeky. Nikdo neuvažoval o vstupním poplatku do říčních
lázní, o poplatku pro projíždějící cyklisty.
Ano, je tu mnohé, co za mého dětství nebylo. Přejdeš s jízdním kolem
můstek přes potok a narazíš u vchodu do lázní na dřevěný labyrint – nové
dřevěné zábradlí, kterým se i s kolem můžeš „protočit“ až k Baštírně.
Plánuje se instalace informačních panelů a je tu i informační servis – vedle ústních informací prodej pohlednic, skládaček, půjčí ti tu i popelník
a křesílko. Pořádají se svatby, pikniky, hudební festival Letní lidé… Točila tu Česká televize a proběhla beseda s Františkem Dostálem, který
Hlásku pamatuje daleko dříve než já. Možná by věděl, od kdy se od
okénka Baštírny ozývá po objednání párků volání čísla, které každý
po zaplacení dostane, čísla na papírku, který ti připomene divadelní šatnu.
Ohlodaná nostalgie zůstala a dál se drží. Drží se nejen mne, která sem
chvátala s tatínkem. Lehnout si bezplatně do trávy na poloprázdný tichý
břeh, osahat kameny v řece a o deset let později uhadovat, kterým směrem asi chodil František Hrubín a jak daleko je odtud do Lešan.
Obrať list!
200 krůčků
Závidím Karlu Konrádovi. Chodil na procházky s Antonínem Sovou.
Ve Vysokém nad Jizerou. „Za proteplených dní jsme ho vyvedli do parčíku. Co chvíli byl nucen se pozastavovat, než jsme ušli asi 200 potřebných krůčků. Jak to však bylo krásné, když mohl odpočívat venku
v proutěném křesle!“
Já jsem básníkům posílala dopisy se svými verši. S vrstevníky jsme „vymetli“ kdejaký literární večer a čtení. Už tehdy byla doba plná spěchu,
a co já vím, žádný žijící básník si nikoho z nás nepřipustil „k tělu“, natož,
abychom s ním jeli do přírody na léto! Obličeje tvůrců na nás vyskakovaly zpoza redakčních stolů nebo náhodně v tramvajích i na ulicích.
Zazvonit u bytu některého z nich jsem se nikdy neodvážila. A že někdo
ještě „chodí“ s básníkem jsem viděla jen na Slovensku. Tam, ve Vysokých Tatrách, chodil básník Vojtěch Mihálik se „suitou“ slovenských
básnířek. Procházeli se a mluvili o něčem, co mi bylo tajemné a nedostupné, nebo jen krásně mlčeli.
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Můj Fuka
Každý nosíme v sobě stálou expozici. V naší první třídě visel za sklem
obrázek dětí – Josef Čapek. Ještě před tím se na mne pověsil Vladimír
Fuka. Maminka mi denně četla z knížky veršů Oldřicha Syrovátky Zatím
co ty spíš. Pod každou básničkou nebo vedle ní obrázek. Ten od Vladimíra
Fuky.
Národní galerie má ve Veletržním paláci stálou expozici. Jaká radost spatřit tu obraz Nádraží, obraz, který spolu malovali Vladimír Fuka a Kamil
Lhoták. Lhoták mi v dětství unikl, ale Fuka?
Pokud nás ale něco zasáhne ve třech čtyřech letech, každý pak máme
„jen toho svého, svého jediného…“ A tak ve mně vždy hrkne, když objevím nějakou knihu s ilustracemi Vladimíra Fuky…
A obraz Nádraží?
Hodiny na obraze večerního nádraží svítí jako slunce. A na obraze chlapec v černých brýlích, chlapec v roláku – čeká na někoho, nebo je smutný
po odjezdu vlaku?
Přemýšlím – jak ti dva malíři spolu malovali, kdo „tahal“ štětec a kdo
míchal barvy?
Přítel mi prozradil: „Není to tak dlouho, co jsem tenhle obraz viděl, byl
na prodej a už nevím kde…“
Škoda. Ještěže ho vystavila Národní galerie ve své stálé expozici.
Když je mi smutno chodím za ním, za tím jediným. Když venku padají
trakaře, vynese mi to krásný den.
Průnik
Poslední den práce na této knize jsem šla Francouzskou ulicí. Poslední
den práce na této knize svištěla, ale i krátce postávala auta na Francouzské ulici, přesně tak jako v jiné dny. Jednoho z nich – právě stálo – bílé
se staženým okénkem, s mladým jezdcem uvnitř a hlasitou hudbou –
jsem si musela i za chůze všimnout. Nevím, na kolik vteřin mne bílé auto
„vtáhlo“ do sebe, ale řidič s hnědýma očima se na mne krátce podíval,
lhostejně a nepřítomně, jako když chceš průklepový papír smést ze stolu.
Znejistěla jsem v chůzi – a zmocnil se mne pocit, že onen mladík je tu
možná předem, že sem přijel na nějaký průzkum až z třetího, čtvrtého
tisíciletí, že možná jede najisto, ale že možná neví kudy kam. Možná i já
tady nejsem, možná patřím jinam, a když jsem, tak už „přes čáru.“
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