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OBSAH PRVNÍ SLOVO
Jednou se to muselo stát. Nedostáli jsme 
našemu předsevzetí z minulého vydání a 4. 
vydání se k vašim rukám dostává až ke konci 
ledna (i když jsme to trochu naznačovali). 
Překážkou byly osobní i technické důvody. 
Hlavní role se ujmuly druhé zmíněné v 
podobě náhlého úmrtí pevného disku, 
zbytku počítače a všeho na něm. Jinými 
slovy: konec celého projektu Časopísma byl 
jednu náhodnou zálohu daleko.
 ... zálohu ovšem starší bez úprav 
modernějších verzí. Omluvte proto 
nekonzistentní stylistickou úpravu.
 Nehledě na to. Na rozdíl od 3. vydání, 
je toto poněkud hubenější, experimenty 
se zkrácením doby pro odevzdání textů 
proto zatím odložíme. Poučeni z minulých 
chyb ani raději nebudeme předvídat měsíc 
dalšího vydání.
 Grafické úpravy ze 3. vydání se 
osvědčily a využívat je budeme i do 
budoucna. Nad rámec toho se však po 

minulém soutěžním vydání vracíme do 
zajetých kolejí.

Podobně jako ke slibům o budoucích 
vydáních jsme přistoupili k předsevzetím do 
roku 2022: poučeni z minulých chyb raději 
žádné nemáme.

Všem čtenářům i autorům ale přejeme, aby 
si nový rok udělali přesně takový jako naše 
čtení: jaký chcete.

REDAKCE
„Redakce“ je vážně znějící slovo, pro to, co je ve skutečnosti jen skupina nadšených 
dobrovolníků. Považujte jej spíše za zkratku pro „Volné společenství, které více či méně 
přispělo k existenci tohoto vydání“.
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Někteří usínali blaženě, jiní rozhořčeně, ale 
všichni naivně v domnění, že právě ten jejich 
hlas o něčem rozhoduje, jako by to nebylo 
jedno komu to hodili. Já jsem byl pořád 
vzhůru a přehrával si v  hlavě povedenou 
kampaň, chcete-li kampaně, pokud jste stále 
zvyklí rozlišovat politické strany. K  jedné 
jsem se přímo nachomýtl – už ani nevím u 
kterého z těch obličejů z billboardů to bylo – 
a sledoval jsem rozdávání volebních letáků. 
Někteří lidé se k lídrovi hrdě hlásili, jako by 
to, že volí právě jeho, určovalo nějakou jejich 
cenu, společenskou příslušnost. Kastovali se 
podle toho, koho z mých lidí chrlících moje 
slova a moje lži a slibujících a plnících moje 
sliby budou volit. Jako by pokaždé nevolili 
jenom mě, mě a zase mě. Chameleona, 
který tu zrudnul, druhý den byl modrý a 
večer v  zelené zachraňoval přírodu a to 
všechno jenom proto, aby lidičkové nasypali 
do volebních uren co nejvíce hlasů, než my 
nasypeme do uren jejich zpopelněná těla. 
Mezitím ale musí pořádně naplnit státní 
kasu, abych měl z čeho žít, hezky na úrovni, 
jak si za tu šestnáctiletou službu vlasti 
zasluhuji. 
 Nalil jsem si koňak a symbolicky 
pozvedl baňatou sklenku k oknu. Připil jsem 
na lepší zítřky. Ale ne spící metropoli. Sobě.
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Výsledky už byly dávno vyhlášeny, ale přesto 
jsem tomu stále nemohl uvěřit. Nemohl 
jsem uvěřit, že mi to zase prošlo. Po čtyřech 
letech oprášit stejné lži, plané sliby, pomluvy, 
celý arzenál špíny, který už tolikrát zabral a o 
kterém jsem už ani nedoufal, že zabere zas. 
Musím se ale přiznat, že všechen nebyl můj. 
Spoustu jsem toho odkoukal od druhých, 
lepších i horších lhářů a šejdířů, než jsem 
já sám. Něco jsem si vypůjčil z  literatury, 
něco z  filmů, něco z  historie a krapet 
z  budoucnosti. Spřádal jsem pavučinu 
polopravd a pomluv a o volebním týdnu do 
ní chytal jeden hlas za druhým jako drobné, 
otravné mušky. Byla to už pro mě taková 
hra. Zábavná a vysoce rentabilní hra. Už 
šestnáct let byl pro mě celý kontinent jako 
hrací automat, ze kterého se sypou miliardy.
 Popošel jsem k  oknu a těkal 
pohledem mezi rozsvícenými okny 
v  okolních mrakodrapech několika 
milionové metropole. Mušky se vždycky drží 
u světla, zatímco je mlsný pavouk pozoruje 
z  přítmí. Mám rád tmu a šero, skoro nikdy 
nevycházím ze stínu. Jsem jako loutkoherec, 
který sice vdechuje příběhu život, ale nikdy 
jej nikdo nezahlédne, na ulici ho minete bez 
povšimnutí.
 Nikdo z  těch lidí pod rozsvícenými 
žárovkami, kteří přihlíželi povolebním 
debatám, netuší, že vůbec existuji. Netušili 
to ani ti, jejichž vyretušované tváře shlížely 
na město z  předražených billboardů 
opředené frajerskými a silnými hesly. Mými 
hesly. Nedržel jsem se jedné strany, to by 
znamenalo rychlý konec. Pečlivě jsem 
přelétával mezi jednotlivými stranami, 
hnutími i bandami nevyléčitelných naivků. 
Nemám politický názor. Jenom se pečlivě 
starám o svoji rozkvetlou zahradu politické 
scény. Rozhoduji, co je potřeba zasít a co 
už zdřevnatělo a je potřeba to vykopat. 
Přelétám od jednoho k druhému a tomu 
podsunu nápad, který jsem předchozímu 
rozmluvil, tu něco rostoucího zaříznu a jinde 
navedu na pomocný drát něco zakrslého, co 
by beze mě nepřežilo zimu. Jsem přelétavý 
jako motýli v  městské botanické zahradě, 
které všichni obdivují. Až na to, že já jsem 
smrtihlav. Ať ti lidičkové v  rozsvícených 
oknech hodili svůj hlas despotům, liberálům, 

komunistům, fašistům, zastáncům lidských 
práv nebo jejich uzurpátorům, bez ohledu 
na to, jak se jejich strana, hnutí, koalice nebo 
banda nevyléčitelných naivků jmenuje – 
každičký z  těch milionů hlasů hodili mně, 
protože jsem to já a pouze já, kdo rozhoduje, 
která strana, hnutí, koalice nebo banda získá 
kolik procent, křesel a pravomocí. A peněz.
 Občas mě baví si hru zpestřit. 
Někdy nechám někoho vyhrát a ještě, než 
stihne oslavit úspěch, rozložím ho zevnitř, 
rozleptám ho jako všepožírající kyselina. 
Jindy ho zase nechám klesnout na samé dno, 
ale jen proto, abych ho posílil, a do příštích 
voleb ho zase vyhrabu z  popela silného a 
zářícího jako bájného fénixe. Ty obličeje 
z  billboardů, které by bez mých sloganů a 
retuše byly jen bezduché, poďobané tváře, 
si ani neuvědomují, komu za svůj úspěch 
vděčí. Namyšleně si říkají lídři a nechávají 
se poplácávat po ramenou za cizí práci. 
Jeden z nich, takový můj drobný oblíbenec, 
se nechal slyšet, že neví, jak se mu podařilo 
volby vyhrát. Jak bys to mohl vědět, když 
jsem to celé oddřel za tebe, zlato.
 Většině lídrů jde jen o to nahrabat si 
za volební období co nejvíc do vlastní kapsy 
a přitom si ani neuvědomují, že jackpot za 
ně vybírá někdo jiný. Jsou to právě jejich 
zlodějiny, na které dopadá zrak veřejnosti. 
Hašteří se o drobné jako holubi na nádraží o 
sáček od svačiny s pár drobky. Já je mezitím 
pozoruji z  výšky svým zrakem dravce a 
rozhlížím se po nějaké voňavé mršině, 
na které bych si pochutnal, často to bývá 
mršina jednoho z nich. Kdyby nekradli, měl 
bych svoji práci krapet těžší, protože bych 
ze svého arzenálu, na kterém se šestnáct 
let usazuje prach, ale přesto je s  každou 
vteřinou aktuálnější, musel vyřadit svůj 
nejoblíbenější slib o vymýcení korupce.
 Možná byl toto můj nejoblíbenější 
slib, protože byl nejpravdivější. Jako by 
moje penězi pohřbené svědomí volalo po 
spravedlnosti. Ale spíše ne. Potíral jsem 
korupci lídrů, kteří začali krást příliš, protože 
jenom hlupák by strpěl v  revíru škodnou. 
Tvrdil jsem, že nemám politické přesvědčení, 
ale vím, že komunista rozhodně nejsem. 
Abych se dělil, když mám sám dost? To 
sotva. Lepší je v remízku nastražit oka.
 Dobrá polovina světýlek 
v  mrakodrapech už pozhasínala, jak šli 
lidičkové zaspat ten náročný volební týden. 

Povolební
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Já teda obecně nikdy nebyl moc 
organizovaný člověk, ale až na posledním 
výletě za hranice naší krásné republiky jsem 
si uvědomil, jak bizarně rozsáhlý problém to 
je.
 Vše začalo tím, že odlétat jsem měl v 
pátek, tak jsem chtěl ve čtvrtek jet po práci 
k tátovi, dát si tam zabalený věci a vyřídit, 
co potřebuju vyzvednout, dát si to k němu 
domů, a pak jet na Slavii, z ní pak k němu 
spát a ráno v poklídku a pohodě mé malé 
dušičky jet v naprosté pohodě na letiště.  
Bohužel ale mi do tohohle hodil vidle majstr 
Ignacius Maďarus, s kterým jsem se ve 
středu neskutečným způsobem zboural a 
domů došel ve čtyři ráno. Vzhledem k tomu, 
že jsem v 7/30 vstával, tak to byl docela 
průser.
 Takže jsem se vzbudil, bylo mi 
neskutečným způsobem blbě, do práce 
jsem sotva došel (a to ještě o čtyřicet pět 
minut později), cestou jsem zvracel do křoví, 
volala mi moje šéfová, sháněl mě i druhej 
šéf, sháněl mě týpek z Makra, no prostě v 
hajzlu. Do práce jsem teda nějak došel, díky 
čaji na rozbouřený žaludek jsem to v ní nějak 
doklepal, po cestě domů se ještě na Andělu 
poblil do koše. Bohužel mi samozřejmě bylo 
tak strašlivě blbě, že absolutně nepřipadalo 
v  úvahu nic jiného, než maximalizovat čas, 
kterej můžu strávit spánkem a pokusit se 
aspoň trochu zotavit. 
 Naspal jsem po práci čistý dvě a půl 
hoďky, ale pak už jsem musel vyrazit na 
Slavii. Nojo, jenže ejhle, jsem zapomněl 
kurva, že jsem slíbil Pablovi, že u jeho rodičů 
vyzvednu holící strojek, kterej mám dovézt 
do Portugalska a vzhledem k tomu, že jsem 
místo balení spal, tak jsem nemohl po Slavii 
dojet ho vyzvednout a jít spát k tátovi. Takže 
jsem to musel stihnout před fotbalem. No, 
takže čert vem prachy, něco jsem slíbil, 
tágem jsem tam za dvacet minut, rychle 
vyzvednu a pak si vezmu tágo do Vršovic. 
No, jak jsem vykoumal, tak jsem provedl. 
Akorát teda mi furt bylo tak blbě, že i těch 
blbejch patnáct minut jízdy v  tágu jsem 
se modlil ke všem svatejm, ať si nenabliju 
do respirátoru, protože dýchat svůj vlastní 
vydýchaný vzduch bylo naprostý peklo. No, 
zvládl jsem to, nějak jsem dojel, věci vyzvedl, 

hodil je k  tátovi, zavolal si tágo, dojel na 
fotbal, nepoblil se, koukl na fotbal – u toho 
dokonce snědl pár zrnek popcornu, z fotbalu 
dojel domů, tam si sbalil, vzal tágo k tátovi, 
dojel jsem k němu, připravil na rychlo věci a 
šel jsem okamžitě spát. 
 Ráno se vzbudím, vezmu věci a 
poprvé se vlastně podívám, co mám dělat 
před odletem. Dle instrukcí v mailu zjistím, 
že nemám vytisklý nějaký papír. Sháním 
tátu - ten je na cestě na Šumavu, půjčuju 
si klíče od uklízečky od tátovi kanceláře 
dole v  přízemí, kde je tiskárna, táta někde 
z benzínky skrz notebook posílá soubor, ať 
se vytiskne, vše proběhne ok, klíče vrátím a 
vyrážím.
 Nojo, ale bohužel vyrážím ještě na 
Lužiny, kde musím vyzvednout notebook, 
co mám přivézt do Portugalska. Na to sice 
nemám moc času, ale nějak to stihnu. 
Notebook se mi sice i s  obalem nevešel 
do kufru, ale tak co, beru ho bez obalu a 
doufám, že se nerozbije. 
 Na letišti díky bohu už nic neposeru a 
nasednu i doletím relativně bez problémů. 
 Po příletu jsem se trochu zabydlel u 
Pabla, udělali jsme si lehčí procházku, doma 
se najedli, klepli dvě flašky vína a vyrazili 
jsme – jak jinak než do barů. Doteď zpětně 
za velkou zradu považuju akci pivo a panák 
dle volby za euro padesát. Po několikátém 
navštívení tohoto baru začal být svět trochu 
rozmazanější a veselejší.
 První den se teda dal považovat 
obecně za úspěch, prošli jsme poctivě bary,  
docela dobrý. 
 Ráno mě probudil Pablo snídaní (což 
doteď oceňuju) a poctivě jsme vyrazili po 
turistických atrakcích Lisabonu, abych se za 
tak krátkou dobu návštěvy stihnul taky na 
něco podívat. A  abychom vychodili toho 
kocoura ze včera. 
 Jenže tady se to všechno pojebalo.
 Procházeli jsme parkem a oni tam 
mají takový hezký, hodně košatý, vysoký 
stromy. No a na těch stromech sedí asi 
bambilion holubů, jejichž jedinou zábavou 
je srát na kretény jako my, co chodí okolo. 
Nicméně pro tentokrát holub Pabla asi o 
3 centimetry minul, což Pablo okamžitě 
vyhodnotil jako špatný znamení značící 
smůlu. Zpětně nutno říct, že to vyhodnotil 
naprosto správně. 
 Po procházce po hezkých místech 

Chlast, Pavel, Já a 
Holubí Hovno
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Lisabonu jsme doma poctivě načali flašku 
zelený, dali jsme si pár panáků a vzali si i 
trochu na cestu, abychom se naladili na 
přicházející dobrodružství. Tu jsme po cestě 
vesele klepli a byli připravení na opětovného 
panáka a pivo za euro padesát. 
 Večer se velmi zdařil, takže jsme 
se v  poklidném rozpoložení ožralých 
ukrajinských dělníků vraceli domů 
s  pěkným nákupem promile pod kůží, což 
ale vyústilo v  to, že Pablovi v  taxíku vypadl 
telefon z kapsy, což jsme ale zjistili asi až 5 
minut po výstupu, těsně před dveřma do 
bytu. Okamžitě jsem logicky začal na telefon 
volat, avšak telefon byl na vibrace a taxikář 
se na to buď vysral nebo to prostě neslyšel. 
Vzhledem k  tomu, že dostat se přes Uber 
aplikaci k  číslu na taxikáře bylo v  tu chvíli 
pro nás nemožné, museli jsme to vzdát a jít 
spát.
 Ráno jsme si přes aplikaci Find My 
Phone našli, kde telefon je, a vyrazili na 
místo s  tím, že se tam porozhlédneme, 
jestli poznáme taxíka z  noci. Věděli jsme, 
že máme hledat Ford Focus, akorát jak 
jsme byly zlití, tak víc jsme toho nevěděli, 
barvu, typ, no prostě nic moc. Došli jsme na 
nějaký konec sídliště, skoro u moře. Find My 
Phone ukazoval polohu naprosto uprostřed 
křižovatky, což sice nebylo úplně ono, ale tak 
má to nějaký rozsah žejo. Polohou nejvíce 
odpovídalo hlídané parkoviště u překladiště 
vlaků, avšak tam jsme se nedostali, protože 
nás tam nepustil nasranej vrátnej. Jenže 
nad hlídaným parkovištěm byl most a 
z něj na něj bylo trochu vidět a nic se moc 
nepodobalo autu, který jsme hledali a plus 
taky, proč by měl obyčejnej Uber driver 
auta na hlídaným parkovišti. Hned vedle 
křižovatky bylo ale ještě jedno parkoviště, 
normální, klasický sídlištní a tam jsme našli 
rovnou dvakrát Ford Focus. Jeden ale byl 
bílej, moc nóbl a neměl v  autě držák na 
mobil, což Uber taxikář stoprocentně musí 
mít a měl, takže ten jsme zavrhli. Avšak 
druhej Ford vypadal dost nadějně, byl černej, 
což jsme si tak nějak mysleli, že ten ze včera 
byl, měl držák na mobil a v  autě několik 
účtenek. Takže potom, co jsme do něj jak 
dva zloději furt koukali, jsme se rozhodli, že 
si půjčíme propisku a papír a necháme na 
něm vzkaz. Bohužel pro nás jedinej možnej 
zdroj papíru a tužky v okolí (s sebou jsme nic 
neměli) byl opět vrátnej. Nicméně ten nás 

opět pojebal a nic nám nepůjčil. Tak jsme 
se zoufale rozhodli, že takhle dopoledne nic 
nevymyslíme, projdeme se po památkách, 
vrátíme se k  večeru a budeme doufat, že 
se k  autu dostaneme, než začne řidičova 
další šichta a počkáme na něj. Jak jsme 
vymysleli, tak jsme provedli, k večeru jsme 
došli domů, najedli se, koupili dvě flašky vína 
na čekání a přesunuli se opět na parkoviště. 
Nutno podotknout, že byla neděle, takže tu 
existovala reálná šance, že týpek nebude 
pracovat, ale nemít telefon, to je fakt 
k  nasrání, takže jsme byli odhodlaní to 
risknout. Takže jsme s kelímky a vínem sedli 
na beton, pili a čekali. K našemu překvapení 
asi po hodině a půl čekání k  autu přišel 
majitel, který se do něj hodlal nastoupit. 
Avšak k našemu údivu, majitel nebyl snědý 
taxikář ze včera, ale blondýna okolo třiceti, 
co naše taxikářka rozhodně nebyla. Byla tu 
ale šance, že je to manželka, tak se Pablo 
hned sebral a šel ji oslovit, což ale musel 
dělat s  jistou grácií, protože oslovit holku 
v půl desátý večer na prázdném parkovišti, 
aniž byste ji vyděsili, není úplné jednoduchý. 
Nicméně Pablo to s lidma umí a mladou paní 
nevyděsil, dokonce jí dokázal vysvětlit náš 
problém. Bohužel k našemu zklamání, paní 
byla náhodný vlastník vozu stejné značky a 
s taxikařinou nemělo vůbec nic společného.
 Naše naděje teda naprosto upadla 
a nastoupilo citelné zoufalství. Znovu 
jsme zkoumali Find My Phone a všechny 
možný místečka, kde by telefon mohl být, 
u ostrůvků křižovatky, pod mostem, v jiných 
autech, dokonce jsem já osobně jednu chvíli 
věřil, že je prostě pod zemí. Nicméně pod 
náma byla skála a nedávalo to moc smysl. 
 Po asi hodině zoufalství a hledání 
všude možně okolo se Pablovi skrze můj 
telefon podařilo záhadným způsobem 
prolomit Uber a dostat se k číslu na řidiče. 
Tomu se dovolal, ten mu řekl, že telefon má 
stále u sebe a jezdí s ním normální šichtu???? 
Takže se u mě i Pabla smísila radost z nálezu 
se zmatením z toho, co jsme tu kurva celej 
půl den dělali? 
 No, mnohem radostnější jsme se 
vydali na cestu domů, kdy jsme nadávali 
na zasranou aplikaci Find My Phone. Ještě 
ten večer nám hodnej klučina z Uberu ten 
mobil hodil, takže Pablo měl telefon zpátky 
a my se pak mohli doma v  klidu dorazit 
rezervní flaškou vína a panákem whisky. Při 
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tom dorážení se jsme při mém rituálním cígu 
na balkóně potkali nový sousedy z  baráku 
naproti z  Osla, s  kterými jsme kecali, což 
tak výstižně zakončilo můj poslední večer 
v kosmopolitním Lisabonu.  
 Druhý den jsem se už akorát zabalil a 
vyrazil na letiště.
 Bohužel pro mě jsem si opět 
nezkontroloval jakékoliv administrativní 
náležitosti, takže jsem po příjezdu metrem 
na letiště zjistil, že soubor s letenkami, jenž 
mi přišel na email je poškozený, nejde otevřít, 
nefunguje. Tím pádem nemám letenky. 
Naštěstí jsem jel dříve, takže po počáteční 
lehké panice jsem si stáhl jejich aplikaci a 
tam už to šlo, takže už jsem se mohl s klidem 
připravit na nástup do letadla. 
 Až v autobuse, který nás cestující vezl 
k  letadlu jsem si všiml zprávy z  nedělního 
večera, kdy mi Nikol, Pablova kamarádka 
napsala: “Ahoj, tady Pavlova kamarádka. 
Dovolala jsem se na Pavlův telefon a zvedl 
mi to nějakej taxikář s  tím, že si Pavel 
u něj nechal v  autě telefon. Jsi v  pořád 
v Lisabonu?“

Poznámka autora: Jednou ze záhad tohoto 
výletu zůstává výběr tvrdého alkoholu. Až 
na výjimky jsme pili pouze vodku, což jsme 
naposledy dělali tak v šestnácti. Nerozumím 
proč. Vodka je strašný pití a ze srdce 
nikomu nedoporučuji ji pít a to v jakémkoliv 
množství. 
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Dominik Šebek

Každá cesta vede ke svému konci.

Postavy
Milouš (nevystupuje) - vůdce lidu, starý kmet 
jenž nedávno onemocněl
Mlynář - alfa skupiny pohůnků, vypočítavý 
muž v pozadí
Nemastný - surovec, nepříliš inteligentní, 
oddán Mlynářovi
Kozohorský - věrný služebník Milouše, 
po jeho onemocnění se obrátil na víru, 
nedůvěřivý vůči svým dvěma společníkům
Bobeš - bývalý spojenec, vyhlíží Miloušovu 
smrt a má zálusk na jeho pozici
Teta - miloušova věrná z lidu, které před 
nemocí Milouš přislíbil odměnu za její 
podporu 

JEDNÁNÍ PRVNÍ
 
Opnona se roztahuje na zcela černou scénu. 
Chvíle ticha. Poté se objevuje kruh světla a v 
něm Kozohorský, který sedí ve středu jeviště 
na židli u stolu a modlí se.

KOZOHORSKÝ: Bože Otče, tvůj Syn ukázal, 
jaká síla je skryta v trpělivém snášení 
bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za 
trpícího našeho pána a chlebodárce. Dej 
mu pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. 
Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhá 
obětí zachraňovat svět. Ať pozná, žes jej 
vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá 
blahoslavenými.

Zbytek scény se rozjasňuje: interiér 
venkovského zámečku. V pozadí krb s 
římsou, nad ním portrét Milouše. V pravo 
dveře, vlevo pohovka a zdobná komoda. 
Vchází Nemastný a rozrušeně přechází po 
místnosti.

NEMASTNÝ: Neviděl si muj pas? Nemužu 
najít pas. Kde kurva je?
KOZOHORSKÝ: Tvůj pas jsem neviděl, 
Martine.
NEMASTNÝ: No jo prosimtě. Ty taky nikdy 
nic nevidíš.

Nemastný pokračuje v prohledávání 

místnosti, Kozohorský má hlavu položenou 
na sepnutých rukách a dál se modlí. Vchází 
Mlynář.

MLYNÁŘ: Nazdar. Tak jedu rovnou z 
nemocnice.

Kozohorský i Nemastný přeruší své činnosti 
a vzhlížejí s očekáváním k Mlynářovi.

KOZOHORSKÝ A NEMASTNÝ: A jak?
MLYNÁŘ: No, pánové, neni to dobrý úplně.
KOZOHORSKÝ: Říkal něco?
MLYNÁŘ: To ani ne.
NEMASTNÝ: A dělal něco?
MLYNÁŘ: To taky ne. 

Kozohorský a Nemastný na něj dál hledí.

 Ale o dost víc to tam smrdělo.

KOZOHORSKÝ: Ach.
MLYNÁŘ: Tak jako mrtvolně.
KOZOHORSKÝ: Ach.
NEMASTNÝ: Ty vole, Bróňo. Myslíš že už 
brzy?

Mlynář se podívá na Kozohorského, pak na 
Nemastného.

MLYNÁŘ: Brzy, Martine, brzy.
KOZOHORSKÝ: Co s námi jen bude?
Opět svírá ruce a horlivě mumlá modlitbu.
NEMASTNÝ: Ty vole, musim najít ten pas.
MLYNÁŘ: Ty nemáš pas?
NEMASTNÝ: Nemůžu ho nikde najít, Bróňo.
MLYNÁŘ: Děláš si legraci? 
NEMASTNÝ: Nedělám, Bróňo. Prostě tu 
nikde neni.
MLYNÁŘ: Kdes ho měl naposledy?
NEMASTNÝ: V Omsku tehdá.
MLYNÁŘ: V Omsku? Martine, vždyť to bylo 
před dvěma lety! Na cos jel minulej měsíc 
do Běloruska?
NEMASTNÝ: Na ten černej. Voni mi pak dali 
ten černej, Bróňo.
MLYNÁŘ: Boha jeho.
KOZOHORSKÝ: (Aniž by vzhlédl) Neber 
jméno Boží nadarmo, Bronislave.
MLYNÁŘ: Buď ticho! (K Nemastnému) 
Uvědomuješ si, že jestli dědek skape, tak se 
odtud dost možná budeme muset hodně 
rychle pakovat?
NEMASTNÝ: Já vim, já vim. Ale tak doktor by 

Teď už půjdeme pryč
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to chvíli podržel ne?
MLYNÁŘ: Doktor už neni náš. Ten už, Martine, 
nic nepodrží.
NEMASTNÝ: Jak neni náš? Dyť si řikal, že ho 
vošéfuješ. Že mu něco šoupneš.
Mlynář chvíli mlčí.
MLYNÁŘ: Dneska mi to vrátil, když jsem tam 
byl. Prej to za to nestojí. 
NEMASTNÝ: Ty vole jak jako vrátil? Sis 
neměl vzít už, ne? Co se jednou vezme, už 
se nevrací. Jako v Kremlu.
MLYNÁŘ: Ale tady, Martine, pokud sis 
nevšiml, nejsme v Kremlu.
NEMASTNÝ: To je škoda. 
MLYNÁŘ: Ne, hele, teď se musíme všichni 
jenom uklidnit. Nikdo zatim nikam utíkat 
nemusí. Nějak to ošéfujem. Za chvíli (kouká 
na hodinky)...každou chvíli by měl přijet 
Bobeš a já se s nim domluvim, jak dál. Z 
tohodle vede cesta, I kdyby dědek zejtra 
zhasnul. 
KOZOHORSKÝ: Cesty páně jsou 
nevyzpytatelné.
NEMASTNÝ: Já ti jednu vyzpytám ty... 

Nemastný se chystá udeřit Kozohorského, 
když v tom se zvenku ozve zvuk kol od auta 
na štěrku. Všichni tři zbystří.

MLYNÁŘ: Ha!

Mlynář přechází spěšně k oknu a dívá se ven.
Bobeš! Martine, jdi mu otevřít.

NEMASTNÝ: Proč já? (Gestikuluje ke 
Kozohorskému) Ať de von.
MLYNÁŘ: Nediskutuj a švihej. Třeba při 
tom narazíš na ten svuj pas.

Nemastný neochotně odchází z místnosti. 
Po chvíli se mimo scénu ozývá Bobeš.

BOBEŠ: Čau lidi!

Bobeš s Nemastným vchází do místnosti. 
Bobeš má na sobě kilt, tvídové sako, 
podkolenky a golfovou čapku. 

Bobeš s Nemastným vchází do místnosti. 
Bobeš má na sobě kilt, tvídové sako, 
podkolenky a golfovou čapku. 

 Ako sa máte?

MLYNÁŘ: Ty vole, co to máš na sobě?
BOBEŠ: Jedem na konferénciu do Glasgova. 
Na tu klímatickú. 
MLYNÁŘ: Cože? Ty teď jako odjedeš?
BOBEŠ: No a proč ne? Šak už sem to slíbil. 
Volbu sem presral. Tak čo bych nejel?
MLYNÁŘ: Čo bys nejel? Třeba proto, že my 
tady řešíme existenční krizi? A že se tě to 
taky týká?
BOBEŠ: Akú krizi?
MLYNÁŘ: Nedělej že nevíš.
BOBEŠ: Ako dědka? Tak ten je stejně teďka 
na kápačke. Neni kam spěchat. 
MLYNÁŘ: A co když umře?
BOBEŠ: No...Šak to Teta asi nedostane 
mediali. Ale inak bych to niehrotil. 
NEMASTNÝ: (Vztekle) Tak von by to nehrotil. 
A co bude s náma, ty vole? Co asi bude tady 
s náma všema, jak tu stojíme?
Bobeš se rozhlíží po místnosti.
MLYNÁŘ: Klid, Martine. (K Bobešovi) Hele, 
Bobeši, uvědom si, že tohle neni sranda. Já 
sem tě sem dneska zavolal, protože máme 
nějakou situaci. Jsme tady všichni tak nějak 
závislí na jistých zdrojích, které nás drží na 
našich pozicích, a ty zdroje jsou momentálně 
závislé na umělé podpoře a je jen otázkou 
času než vyschnou úplně. Takže my se teď 
kolektivně musíme zamyslet, co každý z nás 
udělá pro to, abychom z těch pozic nemuseli 
ustoupit, čím ty vyschlé zdroje nahradíme. 
Takže co pro to ty, Bobeši, hodláš udělat? 
BOBEŠ: Nič už.
MLYNÁŘ: Prosím?
BOBEŠ: To som ti sem vlastně prišel povedať. 
Já už to nechcem dělat. Som s tým smírený. 
Teď dám to Skotsko a pak končim. 
NEMASTNÝ: Takže ty si teď prostě vodletíš a 
nás tu necháš ve sračkách?
KOZOHORSKÝ: Měl by sis, Bobeši, pořádně 
rozmyslet zda se chceš opravdu od přátel v 
nejtemnější chvíli odvrátit a chorého na loži 
smrtelném opustit. 
MLYNÁŘ: Ne hele, dobrý, všichni se 
uklidníme. Dáme si hezky nádech výdech.

Mlynář předvádí své instrukce, nadechuje se 
a zhluboka vydechuje.

 Dělejte! Nádech výdech.

Všichni opakují po Mlynářovi.

 Táák, a teď jsme všichni hezky 
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vyklidněný. 

NEMASTNÝ: Možná by nás eště víc vyklidnil 
Gruziňáček. 
MLYNÁŘ: Pravdu máš, Martine, přines ho.

Nemastný přechází k portrétu Milouše a 
sundavá ho ze stěny. Za ním je díra ve zdi a v 
ní lahev gruzínského koňaku a čtyři sklenky. 
Nemastný je bere na stůl, nalévá a pak 
postupně sklenky s koňakem rozdává.

NEMASTNÝ: (podává koňak Bobešovi) Ta 
čtvrtá je normálně pro Milouše, ale ten tu 
teď neni, tak je to akorát.
BOBEŠ: Tak to teda nevim. Eště niečo 
chytnem. 
NEMASTNÝ: Gruziňáček dezinfikuje. 

Mlynář pozvedá sklenku.

MLYNÁŘ: Tak pánové, na Milouše!
OSTATNÍ: Na Milouše!
NEMASTNÝ: A na nás teda hlavně taky.

Všichni čtyři se napijí. Dle jejich výrazu je 
patrné, že nápoj nesplnil očekávání. Pouze 
Kozohorský se směje úsměvem idiota.

BOBEŠ: Ty kokso, to chutná jak keď Alena 
varí polívku.
MLYNÁŘ: Fuj to je hnus. Cos nám to nalil, 
proboha, Martine? To je nějakej fór?
NEMASTNÝ: Já to nechápu (bere lahev 
a kouká na ni nevěřícně). Vždyť to je muj 
Gruziňáček. Vod Avtandila ze Sofie přímo. 
Se musel dozvědět, že jsem mu na výletě do 
Varny spal se starou. 
KOZOHORSKÝ: Ale kdeže, Martine. Jen já ti 
ten ďáblův likér vylil do dřezu a vyměnil za 
nealkoholické víno ze samoobsluhy. 
NEMASTNÝ: To si děláš prdel? Můj 
Gruziňáček od Avtandila? Ty sráči. 

Nemastný se vrhá po Kozohorském, který 
mu ucukne a začnou se honit kolem stolu.

 Poď sem!

KOZOHORSKÝ: Nezapomínej že právě 
alkohol dostal Milouše na nemocniční lůžko. 
Je to ďáblův elixír. Jednou mi poděkuješ.
NEMASTNÝ: Poděkuju tvýmu hrobu. 

Nemastný a Kozohroský se dál hodní po 
místnosti během následující konverzace. Po 
chvíli z ní vyběhnou mimo scénu.

MLYNÁŘ: Bobeši, já vim, že to neni dobrý. 
Já chápu, že jsi hořkej, že tě tam znovu 
nevyhlasovali. Ale vždyť to můžem ještě 
všechno uhrát. Hele dědek ti to podepíše, 
to se neboj. I kdybych mu tu ruku měl vést. 
Klidně tam zítra zajedem a podepíšem to. 
Řeknu jim ať nás s nim nechaj na pokoji 
samotný. Sice se to nesmí, ale mám tam 
doktora, trochu se teď sice cuká, ale to jen 
že se bojí, že to tady neudržíme. Když mu 
ukážeme, že všechno je stabilní, tak je zas 
náš. Podepíšeme to, ty budeš mít papír a jeď 
si klidně do Skotska. Co řikáš?
BOBEŠ: Ale, Vráťo, keď dědek skape, k čemu 
ti budem já u moci?
MLYNÁŘ: Až se to stane, mám plán. Nemastný 
zná v Moskvě nějaký lidi. Nějakýho chlapa, 
co jeho praděda dělal tehdy Lenina. Top 
frajer v oboru prostě. Mám na něj pejdžr. On 
o tom ví a jakmile dostane signál, sedá na 
letadlo sem. Jak řikám, doktor je muj, takže 
tělo vezmeme v noci zadnim východem v 
pohodě. Jediný, co potřebujem, je, aby tys to 
celý jistil zezadu. Abys chvíli držel status quo 
a nikoho nám nepustil k tělu. Nejdřív budeš 
chvíli hrát mrtvýho brouka, pak za pár dní 
zajedeš do špitálu, chvíli si tam dáš kafe 
někde a pak uděláš tiskovku před vchodem, 
žes ho viděl, že ti řekl nějakej vtip a že je 
všechno v pohodě. A sme za vodou. Tak co? 
To za těch pár dalších let stojí ne?

Chvíle Ticha, oba na sebe hledí. Pak Bobeš 
promluví.

BOBEŠ: : Víš, Vráťo, já si vážim těch let, co jsme 
to tady všichni spolu táhli. Nechcem, aby sis 
o mě myslel, že som akkoliv nevděčný. Vim, 
že sme si několkokrát navzájem pomohli...
MLYNÁŘ: (Prosebně) Tak vidíš, Bobeši.
BOBEŠ: Ale všechno má svuj koniec. A já už 
mám iné plány. Vy tri už jste tu dost dlho a 
je čas na něčo iné. Šak koukni na mě, já už 
také nechcem dělat to stejné čo doteď. Život 
je změna. Mám nový projekt. 
MLYNÁŘ: (Hořce) A co to je za projekt?
BOBEŠ: Šak ty víš. 
MLYNÁŘ: Ty hajzle, vždyť my jsme tě vytvořili. 
Bez nás bys nebyl nic. Ty nulo!
BOBEŠ: Sorry.
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Bobeš se otáčí a odchází z místnosti. Mlynář 
se za ním dívá, načež zuřivě vrhá sklenkou o 
zem.

MLYNÁŘ: Vždyť bez nás ty nic nejsi! Ty nás 
potřebuješ!

Bobeš je pryč. Mlynář usedá ke stolu a 
pokládá hlavu do dlaní. Světlo zhasíná.

JEDNÁNÍ DRUHÉ 

Scéna stejná jako v prvním dějství. Přes 
obraz Milouše je v rohu černá stužka. Vchází 
Kozohorský oděn v černém kléru bez 
límečku. 

KOZOHORSKÝ: Svatí Boží přátelé ať tě 
doprovodí. Andělé Páně ať ti vyjdou naproti 
a přijmou tě mezi sebe. A Představí tě před 
trůnem Nejvyššího. Do tvých rukou, Bože, 
svěřujeme našeho vůdce, neboť věříme, 
že žije, i když zemřel a prosíme tě: ať mu 
všechno, čím se v lidské slabosti provinil, 
tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen.

Zastavuje se u krbu a přejíždí prstem po 
římse.

 Bordel tu je.

Vchází Nemastný. Působí neupraveně. 
Má na sobě černé sako a nevyžehlenou 
košili rozepnutou až na hruď. Vlasy má 
rozcuchané. Vypadá, že několik dní nespal. 
Je přiopilý.

NEMASTNÝ: Neviděls mojí kravatu?
KOZOHORSKÝ: Neviděl, Martine.
NEMASTNÝ: Nemůžu kurva najít kravatu. 
Víš, tu od Natašky...z Aurory (Tváří se 
sentimentálně).
KOZOHORSKÝ: Matko Ustavičné Pomoci, 
ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, 
že každá duše je vykoupena krví Tvého 
Božského Syna. Proto neodmítneš mou 
prosbu za obrácení ubohého hříšníka. 
Milosrdná Matko, Ty víš o jeho bídě, o jeho 
bezbožném životě. Moje úpěnlivé prosby 
zůstávají v jeho srdci bez odezvy. Když 
nepomůžeš Ty, dobrotivá Panno, bude padat 
hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros mu 
milost, která jím zatřese a přivede ho k Bohu. 

Během monologu vchází Mlynář s Tetou. 
Mlynář si Kozohorského nevšímá.

MLYNÁŘ: Někde to tu bude. (Rozhlíží se po 
místnosti)
TETA: Já bych s tim ani nevobtěžovala, ale 
přece jenom pořádek dělá přátele, že jo, a 
mě už to bylo slíbený.
MLYNÁŘ: No jo.

Mlynář hledá po místnosti. Teta se nejistě 
kouká na Kozohorského s Nemastným. 

TETA: Dobrý den.
NEMASTNÝ: Dobrej.
KOZOHORSKÝ: Zdař Bůh.

Mlynář našel, co hledal. Z komody vyndavá 
červenou krabičku a nese ji Tetě.

MLYNÁŘ: Tady to máte.
TETA: Výborně. (Otevírá krabičku) No to je 
ale nádhera. 

Teta z krabičky vyndá medili ve tvaru 
pěticípého kříže s bílým lvem uprostřed a 
prohlíží si ho proti světlu. 

 Jak se to leskne, že jo?

MLYNÁŘ: Tak to hlavně prosimvás nikde 
moc neukazujte.
TETA: Ale kde bych to ukazovala? Já si to 
dám do skříně a vyndám to jenom, když 
přijedou vnoučata. No ale počkejte -- tady je 
to nějaký umazaný. 
MLYNÁŘ: Prosimvás, co by to bylo umazaný?
TETA: No jo, poďte se kouknout. No a tady je 
to dokonce vodřený na kraji.
Mlynář podrážděně přechází k tetě.
MLYNÁŘ: Ježiš co máte? Jak by se to asi 
mohlo odřít?
TETA: No tak se koukněte sám, když mi 
nevěříte. No, prosim.

Mlynář si medili chvíli prohlíží. Opravdu je 
poškozená. 

MLYNÁŘ: No tak sem to doprdele asi někde 
trochu škrábnul, jak sem to vynášel. Víte 
vůbec, co mě to stálo úsilí? Jasně že nevíte. 
To si nikdo totiž nedovede představit, co 
já všechno musím dělat. Hele, prostě si to 
vemte a vypadněte. 
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TETA: (ofrňuje se) No tak to zase ne, teda. To 
sme si nedomluvili. To já to nechci, když je 
to poškrábaný. Ještě by lidi řekli, že sem to 
ukradla. 
MLYNÁŘ: Tak běžte třeba do prdele! Myslíte, 
že mi tím jako prokazujete nějakou službu?

Teta se obrací k odchodu.

TETA: Ježišmarjá, to je surovec. Já du vodsaď 
radši. (Ke Kozohorskému) Nashledanou. 
KOZOHORSKÝ: S Pánem Bohem.

Teta odchází. Mlynář si sedá do křesla. 
Kozohorský kouká na hodinky.

KOZOHORSKÝ: Snad už si ani nesedej, 
Vratislave.
MLYNÁŘ: Nechce se mi tam teda vůbec.
KOZOHORSKÝ: Je to naše povinnost k 
bližnímu.
NEMASTNÝ: Já bych se na bližního klidně 
vysral, Bróňo.

Mlynář se podívá po Nemastném.

MLYNÁŘ: Ty se hlavně dej nějak dohromady.
KOZOHORSKÝ: Budeš mít řeč?
MLYNÁŘ: Mluvit bude Bobeš. Prej kvůli 
kontinuitě. Hajzl.
KOZOHORSKÝ: Bronislave, já ti musím něco 
říct.

Mlynář se na něj pomalu podívá.

 Nechci aby sis to bral nějak špatně. 
Hlavně bych nerad, aby sis myslel, že vás 
nějak zrazuji. Víš, já jsem si za ta léta už k 
té své pozici tady vybudoval jistý vztah. Ten 
vztah, ač pramení z mé hluboké oddanosti 
Miloušově osobě, s ní není nepodmíněně 
spjat a já v nastalé situaci tuším, že mám 
ještě z té své pozice co nabídnout. 

MLYNÁŘ: Bobeš si tě koupil co?
KOZOHORSKÝ: Ale proč hned takové výrazy? 
Prostě mi nabídl, abych i v případě, že on 
nahradí Milouše, na své pozici setrval a dál 
podle svého nejlepšího svědomí vykonával 
činnost, kterou jsem vykonával doposud. 
MLYNÁŘ: Svědomí? Ty svině. Ty přece vůbec 
nemůžeš mluvit o svědomí. Vždyť ty žádný 
svědomí nemáš. Nikdo z nás, jak tu sme, 
žádný nikdy neměl. 

KOZOHORSKÝ: (Gestikuluje rukama) Hlavně 
klid, Bronislave.

Mlynář vyskakuje z křesla.

MLYNÁŘ: Ty přizdisráči, ty nulo, ty mě budeš 
říkat, abych se uklidnil? Ty, taková krysa, co 
jenom skáče z potápící se lodi? 
KOZOHORSKÝ: Zármutek nad ztrátou 
bližního tě obrací vůči přátelům. Budiž ti 
odpuštěno. 
MLYNÁŘ: Ty mě nemáš co odpouštět ty..ty...
ty špíno. Ty si myslíš, že mi tady můžeš kázat? 
Ty, kterej se chopí sebeubožejší příležitosti 
jenom aby nepřišel o ryto?
KOZOHORSKÝ: A dost! Ovládl tě Satan, 
Bronislave. Od začátku tě ovládá. To skrz 
tebe se chopil Miloušovy duše. To skrz tebe 
Milouše připravil o život. Ale tomu je teď 
konec. Já ho z tebe vyženu!
Kozohorský vytahuje z pod kléru kříž a 
nastavuje ho proti Mlynářovi. Zaujímá 
bojovný postoj a zavírá oči.
KOZOHORSKÝ: Zapřísahám tě, duchu 
nečistý, ve jménu Boha, Otce všemohoucího 
a ve jménu Ježíše Krista, Syna jeho, našeho 
Pána a Soudce, a v síle Ducha Svatého, 
opusť tohoto tvora Božího, neboť Pán náš 
jej milostivě povolal do své svatyně, aby se 
stal chrámem Boha živého a Duch Svatý aby 
přebýval v něm. Opusť ho! Opusť.

Mlynář se vrhá na Kozohorského a udeří ho 
do temene rukou, ve které stále svírá medily. 
Kozohorský zařve bolestí a kácí se k zemi. 
Nastává ticho. 

NEMASTNÝ: Ty vole, Bróňo. Tys ho zabil. 

Mlynář mlčí. Jen kouká na bezvládné tělo 
pod sebou.

 To je jak tehdá v Sevastopolu. 

MLYNÁŘ: Všichni se od nás odvrátili, Martine. 
Úplně všichni. 
NEMASTNÝ: Co teď? 
MLYNÁŘ: Typická lidská povaha. Léta 
pracuješ jak mezek. V podstatě ve veřejném 
zájmu. Od rána do večera dřeš. Jo, neříkám, 
sem tam jsem sám sobě trochu pomohl z té 
svojí pozice - Dal jsem si takovou odměnu 
za tu svojí robotu. Ale není to snad jedině 
spravedlivý? Celou tu dobu jsem pracoval pro 
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lidi. Kdykoliv bylo cokoliv potřeba, udělal jsem 
to. Aby se měli dobře. Není snad spravedlivý, 
abych si vzal taky něco nazpátek? Abych se 
i já měl dobře?  Ale všechno jsem to vlastně 
dělal pro ně. (Gestikuluje) Pro ty tam venku, 
co se teď srocujou v průvodu za rakví. Vždyť 
to mě za všechno dluží. Ale jakmile končí 
jedna éra, jakmile ztrácím sílu a oni zjistí, že 
už jim nemůžu dál házet žvanec, odvrací se 
ode mě jako ten Kozohorský - jako krysy, co 
skáčou do vody, když se loď začne potápět. 
Skáčou do vody v naději, že na moři najdou 
jinou loď. Že ta snad i bude lepší než ta stará. 
Že na ní budou mít větší pohodlí. Doufají, že 
je doveze do země hojnosti, kde všeho bude 
víc a ničeho nedostatek. Ale v tom se právě 
pletou. Vždycky se v tom nakonec spletou. 
Pořád dokola. Nakonec zjistí, že loď sama 
nikam nedopluje. A protože těma krysíma 
ručkama nedosáhnou na kormidlo, najdou 
si kormidelníka. A kormidelník zase prvního 
důstojníka. Sami mě stvořili, sami zničili a 
sami znovu zase stvoří. 

Ticho.

NEMASTNÝ: Bróňo, co budeme dělat?
MLYNÁŘ: Teď už nic, Martine. Teď už jen 
půjdeme pryč. 

Oba dva odcházejí z místnosti.

Opona
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Štěpán Krejčí

Snad není nepřirozeným instinktem utíkat. 
Jenom na pár minut zmizet na záchod, když 
věci nejdou ve škole nebo v práci. Na týden 
odjet na dovolenou, jakmile všechny cesty 
jsou příliš známé. Jenom na pár let zmizet 
z města, když jde do všechno do hajzlu (a 
skrze něj dále trubkami [do sraček]).
 Není to přitom ani pořádný útěk. Když 
utečete z vězení, nepředpokládá se, že se 
vrátíte, tj. ne dobrovolně. Vrátíte se, víte to. I 
byste byli smutní, kdyby ne. Je tu to, na čem 
záleží: letité známosti, pocit sounáležitosti, 
bezpečí. Jenomže na druhé straně té mince 
pak přirozeným vývojem jsou i odcizení, 
vytrženost, nejistota - všechno tížící na 
prsou.
 Jakmile se ocitnete v té malé 
záchodové komůrce, Hamburku nebo Brně, 
dovedete se nadechnout. Konečně jste 
sami, nic zvenčí už netlačí. Je to nádherný 
pocit zase dýchat. Tohle je jiné, tady je lépe.
 Obejme vás pocit svobody nerovný 
vznášení se ve vzduchoprázdnu. Využijete 
ji ke sbírání energie k boji proti té zdrcující 
realitě. Tam byly jen těžkosti, úžkosti, to se 
vás ale netýká, protože jste jinde. 
 Pak se rozhlédnete a v tom 
nejhloupějším nejsamozřejmějším uvědomí 
víte: Ne, nejste.

 Tedy já vím. Mluvím za vás, přitom, co 
vy víte, netuším.

 Já se po tom všem se dívám zpátky. 
Vidím, rovnou cestu, ne odbočku, ne 
odpočinkové místo; ve vší naději, že jsem si 
našla chvíli pro odpočinek od dění kolem se 
otáčím vydat se zpět na hlavní, jenže není 
kam. 
 Byla to celé pěkná iluze, na krátkou 
dobu jsem se přesvědčila o nedůležitosti 
celého úprku oproti toho tam venku. Teprve 
zpětně na chvíli poznám a rychle zapomenu: 
nehledě jak dlouho, jak daleko, vždy se jsem 
tam, kde jsem začala – v nekonečné vteřině.
 Jednotě zahrnující všechen prostor, 
čas a pouze s jedinou možností útěku.
 Je to prozření prvně zdrcující. Jak najít 
lehkost všeho? Najednou? Ve které místnosti, 
státu či městě je prostor? Vzduch? Přesto 
velmi povznášející. Pokud mám pravdu – a 
já myslím ano –, pak se volně nadechnout 

můžu vždy. Stačí se přesvědčit. Stačí přestat 
používat berličku fikce, že k odpočinku je 
třeba sejít na odpočívadlo někde vedle a 
vědět, že těžkost, před niž se snažím utéct, 
zahrnuje i lehkost, klid, odpočinek.
 Je správné jezdit na dovolené a 
stěhovat se z města (i tedy chodit na záchod, 
to bez komentáře), ale ne jako útěk. Z cesty 
není útěku, jakoliv budeme křičet, škrábat 
po zemi, choulit se do klubíček a strašně si 
přát, aby bylo. Vždy po ní půjdeme.
 Avšak je tu dobrá zpráva: můžeme 
kamkoliv a můžeme tam dýchat.

Nekonečná vteřina
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,,So, tuti due 20€, si?” ujišťoval jsem se už 
asi podvacáté, aniž bych si byl jistej, co 
vlastě říkám. Aneb dohadování s Italem, 
kterej nemluvil anglicky, opravdu stálo 
za to a vyhádat si v jediném otevřeném 
cykloservisu v Monfalcone, což je poměrně 
zapadlý městečko na hranicích Itálie a 
Slovinska, výměnu pláště a duše byla 
diskuse na víc než deset minut. Nicméně 
bylo to nutné zlo. Včerejších 80 km v 
nesnesitelném horku se podepsalo jak na 
mě, tak na technickém stavu kola, páč mě 
moje milované Google mapy opět protáhly 
nejzapadlejší polňačkou v domnění, že to 
je super cesta pro silniční kolo. Nynější den 
volna jsem si hodlal užít hlavně zmrzlinou 
a absolutním nic neděláním, než zase zítra 
vyrazím na Lublaň.  
  Za ty týdny na cestách jsem si zvykl 
vstávat hned po budíku a bez remcání, což je 
celkem užitečná vlastnost pro život. Pravda, 
budík byl většinou nastaven na desátou, což 
už je docela snesitelný, a remcání by mi taky 
bylo k ničemu, když jsem cestoval sám, ale to 
nevadí, důležitej je princip. Vyvedl jsem kolo 
před dům, hodil klíče do schránky a šlápl do 
pedálů. Tím můj pobyt v Itálii pomalu končil, 
stačilo jen vyšlápnout poslední kopec týhle 
„zasraně hornatý země, kde je pořád vedro 
jak cyp“ a octnout se ve Slovinsku. Vlahé 
italské dopoledne s příjemným větrem 
ve vlasech (helmu jsem měl bezpečně 
uloženou na řídítkách) poskytovalo skoro 
dokonalý cyklistický zážitek. Až na to horko. 
Do poledne ještě dvě hodiny, v nohách 
tři kiláky a tričko už by se dalo ždímat. Ale 
vidina Slovinska mě hnala dopředu. 
 Zhruba za půl hodinky překračuju 
hranice. Bůhvíproč jsem z toho měl skoro 
až dětinskou radost, navzdory skokovýmu 
nárůstu teploty na neuvěřitelných 35 °C. 
Začínal jsem tušit, že 100 kiláků v těhle 
podmínkách, když už i místama v Itálii 
docházely síly, bude kurevsky bolet. O 
zásobě vody ani nemluvě. 5 litrů se najednou 
nezdálo tak přehnaně moc. Ale co už, cestou 
je pár vesnic, vodu doplním. 
 Aha, tak nedoplním. Vesnice 
postrádají obchod. Nevadí, cesta se hezky 
klikatí do kopce, vzduch se horkem 
tetelí a já nadávám co můžu. Tatam je ta 

idylická vyjížďka, jak jsem svoje bláznivý 
dobrodružství vnímal při odjezdu.
 Čas na oběd. Záhadu, kde Slovinci 
nakupujou, jsem nerozluštil, protože počet 
otevřených obchodů je pořád 0. Ale je tu 
kebab a pítko na náměstí. Navyšuju zásoby 
vody na 7 litrů. Kolo je teď hrozně těžký, kdo 
to do těch kopců má sakra tahat?  
 Krize začíná... Jsou zhruba čtyři 
hodiny a mně znovu dochází voda. Horko ne 
a ne přejít. Jindy tak opěvovaná bezmračná 
obloha mě najednou pěkně sere. 
 Konečně: civilizace. V lahvi mám 
poslední třičtvrtě litru. Obchod není, 
otevřená je jen hospoda. Ale... neteče voda a 
balená není. Proboha, co jsem komu udělal?! 
Nedá se svítit. Dám si jedno vodový pivo a 
šlápnu na to. 
 Teda, už jsem zažil leccos, ale abych 
se silničním kolem jezdil po vinohradech (ne 
po části Prahy, ale regulérně mezi vinnou 
révou) to už je moc. Debilní Google mapy. 
Štěrková cestička pro vinaře je to nejlepší, v 
co můžu doufat. Kterej cyp dělal to plánování 
tras? 
 Kopcovitá krajina nebere konce. Horší 
než v Itálii, fakt. Abych si nestěžoval jen na 
horko, sluníčko, Google mapy a nedostatek 
vody, to by nakonec bylo moc jednotvárný, 
tak mi došlo i jídlo. 
 Krize vrcholí... V lahvi poslední decka 
teplýho lektvaru chutnajícího po plastu. 
Nechávám pro případ skoro kolapsu.
 Ughh. Už to nedám. Teplota „jen“ 
29°C, ale to sluníčko... Kurva žlutá. Nemá na 
práci nic lepšího než mi stěžovat život. Už asi 
měsíc. Dorazím svůj „plastovej lektvar“. Už 
melu z posledního a nehodlám tu zaklepat 
bačkorama. 
 Krávy! A kde jsou krávy, tam zcela 
určitě bude i voda. Hláška, že zoufalá situace 
si žádá zoufalé činy se sem docela hodí. 
Protože přelézt ohradník, odstrčit krávu od 
žlabu a padnout do tý jakýsi tekutiny po 
hlavě a vypít toho skoro galon... to mi přijde 
zoufalý dost. I když, jak na to vzpomínám, 
bych tu krávu tenkrát nejradši objal. Nabral 
jsem si z jejich žlabu dvě flašky a fakt doufám, 
že to je pitný. 
 Čtvrt na osm. Píchnul jsem. To mi tak 
scházelo. Check in v Lublani je do jedenácti 
a mě chybí cca 40km, no nevím. Času není 
nazbyt. 
 Že jsem kopyto vím, ale zabít s 
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Zasraný Slovinsko výměnou duše dvacet minut? No nic. Přede 
mnou poslední kopec, v půlce bude nějaká 
odbočka a po okresce přímo do Lublaně. 
 Kde je sakra ta odbočka? 
 Vystoupal jsem až na polo-dálnici 
nahoře... to není dobrý. No nic, je tu dost 
široká krajnice, tak to nějak půjde. Je to 
stejným směrem, tak co už. 
 Jsem ztracen. Respektive, trochu 
jsem si zajel oproti plánu, i když dám ruku 
do ohně za to, že tam žádná odbočka nebyla. 
Zasraný Google mapy, fakt už. 
 Není nic lepšího než se potácet po 
Slovinsku a mít jen nepatrný tušení kde 
jsem, už 6 hodin nejíst, pít jen vodu ze žlabu 
pro krávy a při napjatým časovým plánu si 
zajet 6km. Hezký.
 Benzínka! V životě jsem neměl 
takovou radost z přebraných gumových 
baget z benzínky. Kuřecí ani nic jinýho pro 
mě poživatelnýho už nebylo, ale vajíčková 
pomazánka s česnekem a sýrem taky dobrý. 
Kupuju i placatku něčeho o čem soudím, 
že by to mohla být slivka, na dezinfekci 
žaludku. Možná proto taky nebyl v hlavní roli 
pro následující den průjem... jako kráva. 
 Lublaň. Konečně. Mám dokonce ještě 
hodinu na to najít svůj hostel. Pohoda. Možná 
bych si mohl dát i někde poblíž sklenku vína. 
 Dobře. Pohoda je pryč. Píchnul jsem. 
Teď už na to seru, dojdu to pěšky. 
 Cestou si zběžně prohlížím centrum. 
Je to tu hezký. Na nic víc už není energie. 
 Hostel. Je příjemný pocit být tak blízko 
posteli a sprše. Nejdřív zkontroluju kolo. 
Doprdelepráce. Zadní plášť je prodřenej. 
Úplně. Už ty dvě píchnutí za den dávají 
smysl. Zasraný Google mapy, zasraný vinice, 
zasraný kolo. Nedá se nic dělat, zítřejší 
prohlídku Lublaně budu muset spojit s 
hledáním cykloservisu. 
 Ubytovávám se. Zřejmě vypadám jako 
turista, páč dostávám předpisový výklad, 
kde se dá posedět, kde co zajímavého, a 
kam na jídlo. Nějak nemám energii na to to 
utnout.
 Jdu si dát sprchu a chci už jen jít 
spát. Je půl dvanácté. Skvělá tečka za dnem. 
Došla teplá voda...
 Usínám s myšlenkou, že na tohle 
budu vzpomínat hodně dlouho. 
 S úsměvem si představím, jaký by to 
bylo si na náhrobek nechat vytesat hned pod 
jméno a datumy “ZASRANÝ SLOVINSKO”

Usnul jsem.
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... co se divíte, občas ty počty nevychází.
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