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MILAN ČECHURA /1949/

Nikdy to nevzdám

Nikdy to nevzdám.

Nikdy.

Stačí, abych se pohnul o nějakých dvacet centimetrů doleva. Tam je mezera. A tou se dostanu ven. Jen 
kdybych nebyl tak slabý. Ale nesmím propadat malomyslnosti. Ani panice.

Musím věřit tomu, že mně někdo pomůže. To by nebyla na světě žádná spravedlnost. Vždyť i já, a není 
to tak dlouho, jsem viděl lidi, kteří byli v podobně zoufalé situaci, jako teď já. A hned jsem k nim 

spěchal a držel je za ruku a hladil po vlasech.

Tak, musím se sebrat a dát se do toho. Nadzdvihnu se a o kousek poposunu. Doufám, že to na mě 
nespadne celé. Hlavně se nesmím bát. Co na tom, že je kolem černočerná tma. To je přece normální, 

když se sesune kus podzemní chodby, že to tak bude. Ach. Proč jsem jen do ní lezl. Proč? Já ale 
vlastně jinou možnost neměl. I když...

Nemá ovšem cenu plakat nad rozlitým mlékem. To mi nepomůže. Na tři se zkusím pohnout.

Ráz, dva, tři... A ještě jednou. Ráz, dva, tři...

Uff, nikdy jsem si nemyslel, že to je taková dřina. Ale z těch plánovaných dvaceti centimetrů jsem už 
pět ukrojil. Sláva.

Tak, a teď si chvíli odpočinu. Dá to zabrat, ta cesta ke svobodě. Hlavně neusnout. Nesmím spát. V 
žádném případě. Mohl bych si třeba něco zazpívat. Co to jen zpívali ti lidé, než to spadlo? A jak jsem 
se k nim vůbec dostal. Už se nepamatuji. No, to je teď jedno. Kolik že jsem urazil těch centimetrů? 

Slabých pět? Tak kupředu. A znovu. Ráz, dva, tři...

A jsem tady. V té mezeře mezi dvěma balvany. Je to určitě lepší. Lepší, než být zasypaný. To 
bezpochyby. I když do spokojenosti to má ještě daleko.

Co..., co..., co se to děje? Proč se to okolo všechno třese? Ne, neee. Já nechci. Nechci! ! !

Klid. Hlavně klid. Uklidni se. Musím si znovu říct, co jsem říkal už na začátku.

J á t o n i k d y n e v z d á m.

To raději zdechnu.

Tak, už je to lepší. Už to přestalo. Ani sem toho moc nenapadalo. To je dobře. To je moc dobře.

Něco se tam nahoře pohnulo. Někdo tam je. Nezdálo se mi to? Ne, nezdálo. Pomoc se blíží.

Haló, tady jsem, slyšíte mě. Halóóó...
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Ano, ano, už vás vidím. Ach, světlo. Světlo. Už jsem myslel, že ho nikdy nespatřím. Díky, díky. 
Podejte mi ruku. Ještě kousek. Ještě kousíček. Už se držím. Táhněte, prosím. Prosím.

Táhněte. Ano, ano, ano...

*

„Máma nás zabije. Víš, že nám říkala, abysme sem nikdy nelezli.“

„Když jí to neřekneme, tak nás nezabije. Heleď, tady je pěkná mezera mezi těma dvouma šutrákama. 
Můžeme si tu udělat bunkr.“

*

Panečku, řeknu vám, to je mnohem lepší než být zasypaný. Moc se mi tu u těch mých zachránců líbí. 
Musím se jim odvděčit za to, že mě odtamtud vytáhli. Zůstanu s nimi tak dlouho, jak jen to bude 

možné. A jsem rád, už kvůli nim, že jsem to nevzdal.

*

„Abych pravdu řekl, nikdy jsem nic takového neviděl,“ poškrábal se na hlavě mladý obvodni doktor a 
rozpačitě se podíval na maminku dvou malých kluků. „Vezmeme je do nemocnice a uvidíme. A 

neplačte, bude to dobrý.“

*

Teď mi to došlo. Ještě jsem se nepředstavil. Promiňte. Nějak na to nebyl čas.

Jmenuji se Yersinia pestis. Vyznačuji se neobyčejnou houževnatostí. Naposledy mě mohli v těchto 
místech vidět někdy okolo roku 1710. A jestli té latině nerozumíte, řeknu vám to rovnou.

Jsem totiž mor.
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HANA ŠUSTKOVÁ /1990/

Obruče podél chtěla

Naplnili jsme ty slova touhou. Já po dítěti, ty po moci. Noční neúporný zápas o místo kousek štěstí se 
zvrhly v pranici na nic. Nemám právo tě takhle stopovat a nakonec i osočovat, ale neříkej mi, že nemoh 

ty jahody aspoň opláchnout.

Žaludek máme plný hlíny. Talíře od myšlenek. - V myčce zase hnije staré nádobí, řekneš sveřepě, 
otvíraje opatrně dvířka, když tu na tebe vyskočí kus masožravé plísně. Nelze to potlačit – ani můj, ani 
tvůj výkřik to nebyl – to něco, co se usídlilo u nás v pokoji, je zkázonosné, víš? Říkám to soukromě 

žádostivost, ale.. Není naše. Je přistěhovalecká.

Zavíráš zase skříň, i když jsi mi ty jahody ještě neoplách. Chtěla bych dítě. Ty bys chtěl moc.- i skříň je 
plná mšic, řekneš jako by nic s rukou od medovice. Skryla jsem tam hrníčky s přáními, můj milý. 

Určitě jsi mi je rozlil. - kdepak mšice, na ty se musí chytře, vynuceným úsměvem kvituji. - však já vím, 
že tvůj bystrý rozum už dávno ví jak na ně..! zasmál se manžel s pozdviženým obočím bohorově, což 

by mnohá považovala za nenadálou výměnu komplimentů, viďte? Sednu si na zadek. Židle je ještě 
teplá, a to si na zadek před chvíli sedal můj muž, myslela jsem, že si své teplo odnesl spořivě s sebou.

Je mi zle, řekla jsem zrcadlu a škrtla další měsíc, ale nevěřím tomu, že bych teď konečně byla těhotná, 
to si spíš zase Milan neprohlédl střídku a namazal mi plesnivej chleba. Zaplácl to svejma kecama 

plnýma spisovnosti, maminko. Čum radši do zrcadla. To bolí! namítá zkroucená noha tvrdě, a já sama 
v tichosti pláču nad obhroublostí vlastní řeči. Na zvracení z toho. Jak můj muž vždy mluví spisovně!

- doufám, žes mi, miláčku, připravila stejně skvělou a důvtipnou svačinu jako včera--

přivstal si, jen aby mě políbil. Kašlu do hrníčku s kafem, kašlu na jeho projevy arogance. Miluje mě. 
Chci dítě. Představuje si mě jako automat na úsměvné sušenky. Chci holčičku.

Patrně zase nevynes smetí... smeták jeden. Smetáky dva. Smetáky tři. Seznamuju se s češtinou. Je 
hrubá. Čum radši do zrcadla! Zametu práh, než přijde domů, a budu ho zase odhodlaně milovat. Klade 
mi na srdce, jen tu skvělou svačinku, a ředkvičku jako tvoje usměvavé rty! Já nesedím, a tak si sednu. 
Rty jako naše dítě. Touha, co nám sedí v obýváku a vypíná elektřinu i s mrazákem, jen abychom na to 

měli klid. Svazuje nás touha. Já chci dítě, on moc.

Odpoledne pak spolu listujeme časopisy o nevěře pštrosů a psychologickému průzkumu kvality peří na 
jejich sebevědomí, jenž dosáhl v posledních letech nebývalé závažnosti. Zavřeme dveře, naléhám ve 
spodničce, dočtěme časopis, naléhá Milan celým tělem. Já chci dítě, on moc. Proč mi nedůvěřuješ, 
jsme jenom kamarádi! křikne, sotva sáhnu omylem směrem k jeho mobilu, a tak se zase svléknu. - 

Omyju radši ty jahody. A čumnu do zrcadla, miláčku.

Děti se teďka nenosí, zdůvodnil mi to včera, to kastrované zrcadlo, a tak mám zase už chleba čerstvý a 
bez plísně. Ranní nevolnosti ustaly s tím, co si ulevil a nemusel přehlížet zkažené obědy, stejně tak 

jako má radost se povznesla k nebi, když poprvé oplách jahody, a dobrovolně. Odnesla to naše touha a

brzy i manželství, mami. Já chtěla dítě a on moc. Byla to jenom kamarádka, příživnická touha, a tak 
jsem odešla a dusila se mezi dveřmi, dokud někoho nenapadlo mi podat pomocnou ruku a roz...

Holčičko moje, já tě nikdy – holčičko, copak já – ne, já to přece (nevzdám)

4



VÁCLAV FRANC /1961/

On to snad nikdy nevzdá

Pane bože, odpusť mi , že hřeším, ale … nakonec se říká, o mrtvých jen dobře, jenže můžu to říct i já o 
Josefovi? Když jsem se dozvěděla, že zemřel, přiznám se, že jsem si oddechla, měla jsem snad i radost, 

vypadá to blbě, ale je to bohužel pravda.

Všechno to začalo před lety, to žil ještě můj manžel Ruda. On se mnou do kostela chodil jen v neděli, 
ale stejně jsem měla strach, aby něco nepoznal, aby si něčeho nevšimnul.

Josef byl neodbytný, nejdřív jsem si myslela, že je jen takový pozorný, galantní k ženám, smál se na 
mě, pomáhal s kabátem, přidržel dveře, vtipkoval, ale běda jak bychom zůstali sami dva. Hned začal 

vést dvojsmyslné řeči, chtěl se mě dotýkat. Říkala jsem mu, aby to nedělal, nakonec by mohl být mým 
otcem, jeho nejstarší syn Josef, chodil na měšťance jen o pár tříd níž.

Když jsem měla službu na úklid v kostele, přišel mi pomáhat. Posílala jsem ho, aby pomohl doma 
manželce Růženě, ale on se jen smál. Pak mi začal nosit dárky,vždycky na narozeniny nebo svátek, ale 

časem třeba jen tak. Kytku, čokoládu, hlavně když mi přál, tak se chtěl líbat.

„Lidunko, moje holka milovaná,“ tisknul mě k sobě a pořád mě osahával těma vlhkýma rukama. Bože, 
jak jsem to nenáviděla.

Kolikrát to musela vidět i jeho Růžena, co si o mě pomyslela? Že jsem nějaká lehká holka!

Odmítala jsem ho, snažila jsem se chodil do kostela schválně s kamarádkou nebo z děvčaty ze sboru, 
aby neměl šanci zůstat se mnou o samotě.

Jenže když mi zemřel můj Ruda, tak to už byl Josef neodbytný. Pořád se ptal, jestli něco nepotřebuju, 
jestli mi něco nechybí, tak to mě fakt dožralo. Zkrátka hledal záminku, jak se dostal ke mně domů.

Říkala jsem mu, že už jsme staří, že máme vnoučata, Josef už dokonce pravnouče, ať mi dá pokoj. 
Vrcholem bylo, když se na mě tisknul při svatém přijímání. Cítila jsem jeho upocené ruce na těle a 

přitom kousek vedle nás stál pan farář.

Nevěděla jsem, co mám dělat! Dokonce jsem zůstala pár dní doma, jako že jsem nemocná, abych se 
s ním nemusela potkal, ale bála jsem se, aby za mnou nepřišel domů. Určitě by zase něco přinesl na 

uzdravení.

A teď tady ležíš v rakvi, Josefe, vidíš, vidíš, už na tebe došlo. Růžena si s tebou užila. Lituju ji, ale ona 
mi sotva odpoví na pozdrav, kdo ví, co si myslí a přitom, mezi mnou a jejím Josefem … opravdu 

k ničemu nedošlo. Odmítala jsem ho až za hrob.

Už mě nebudeš osahávat zadek, tisknout se a dělat nemravné návrhy, konečně budu mít klid. Pokládám 
kytičku k rakvi. Všechno odpuštěno, Josefe!
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Stojíme u rakve a já mám takový zvláštní pocit bezpečí, že ty už mě … ježišmarjá … na zadku cítím 
upocenou ruku.

Že on ještě naposledy vystrčil ruku z rakve, aby si mohl sáhnout? Polilo mě strašné horko. On to snad 
opravdu nikdy nevzdá, nedá si pokoj.

le to by ta ruka musela být přece studená, tahle je upocená, ale teplá. A teď se na mě ještě tlačí, přesně 
jako to dělával Josef … on snad neumřel … on mě bude pronásledovat i po smrti.

Prudce se otočím … těsně za mnou, nalepen na mě … kousek od Josefovi rakve stál … Josefův 
nejstarší syn … Josef druhý !

JANA KAŠPAROVÁ /1988/

Nejlepší přítel

Běžím, až se za mnou práší. Běžím po písčitém břehu, kousek po cestě, pak přes louku, kolem souseda, 
nakonec pod plotem a jsem doma.

„Kde furt lítáš?!“

Dostanu po zadku. Určitě si chudák dědouš myslí, že jsem na něj zapomněl a nic mu z procházky 
nedonesl, ale to se mýlí! Šup, a překvapení má u nohou.

Ale on už se mezi tím otočil a zašel zpět do své lidské boudy. Kruci. Popadnu suvenýr a peláším za 
ním. Koukej! Koukej! To je pro tebe!

Dědouš se zatím zašil do svého pelechu. Je to s ním ale nuda. Nehraje si se mnou, nepovídá, jen je 
pořád v pelechu. Ještě že mu nosím ty suvenýry a tak všelijak ho obšťastňuju. Jinak by už dozajista 

dávno uvadnul.

Položil jsem mu suvenýr do pelechu. Dědouš vyskočil, popadl suvenýr a rozběhl se za mnou. „Ty 
potvoro! Jéžišimarijáhimlhergot! Náš dům není skládka! Jen počkej, já ti tou smradlavou rybou 

přetáhnu kožich!“

Paráda! Dědouš si jde se mnou hrát! Utíkej! Chyť mě! Přihraj rybu!

Po krátké honičce se dědouš unavil a ryba skončila na kompostu. Abyste věděli, on si tam skladuje 
dárky ode mě. Sice si je nenechává v lidské boudě, ale i tak je má pohromadě – z čehož mám vážně 
radost. A utvrzuje mě to v tom, že i když kvůli nim tak nadává, že z nich má radost. A tak mu nosím 
pořád nové a nové. Mně to nedělá žádnou práci, tak proč bych ho nepotěšil. Jako, občas je to fuška 

najít něco originálního a občas se i poperu. Pro dědouše ale všechno.

Urovnal jsem rybu k ostatním rybám, ať je pořádek. Nebýt mě, je to tu jak na smetišti.
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Co asi teď dělá dědouš? Ha, támhle je. Musím se s ním jít usmířit. Jsem holt rychlejší a jemu je líto, že 
mě nedohoní. Ale myslím, že se postupem času lepší a za chvíli budu mít co dělat, abych mu utekl.

Pomalu jsem se k němu doploužil, uši schlíplé jako hromádka neštěstí. Tohle většinou zabírá, stačí 
nahodit kukuč a dědouše vztek přejde. Sice vždycky ještě chvíli brumlá a nadává, ale já se tulím a 

tulím, dokud napětí neopadne.

Stejně tak to bylo i tentokrát. Jenže já to zas tak dlouho nevydržím, jentak ležet a nic nedělat, narozdíl 
od dědouše. Začínám si myslet, jestli nejsem adoptovanej?

Jak tak přemýšlím co dělat, vzpomněl jsem si, že už tu dědouš neměl dlouho žádnou návštěvu. On žije 
v ústraní od lidí, víte, s nikým se nebaví a věčně jenom nadává. Takže ho tu nikdo nemá rád, a už 

vůbec nikdo nemá potřebu ho navštěvovat. Ač by mu návštěva jenom prospěla. A já bych měl taky čas 
pro sebe, šel bych omrknout holky a dědouš by si ani nevšiml, že jsem pryč.

Tak, kdo to bude dnes? Posledně to byl pošťák, a pak pan farář. Nějakou fenku by to chtělo…Tak třeba 
bábi od vedle?

„Hej, ty potvoro! Dáš to sem?“ křičí za mnou bábi a už peláší skoro jako dědouš. A já kousek před ní, 
v tlamě svírám kus nějakého prádla, co visel na šňůře, a pádím rovnou domů.

„Co je to zase za rambajs?“ vylítne rozčileně dědouš ze dveří. Spatří bábinku a zrudne, ne však vzteky.

„Nezlobte se, nevěděl jsem, že to vy…“

„Ale to nic, jen to vaše psisko mi zase něco čmajzlo.“

A pak mě šli spolu hledat, a protože jsem byl schovanej v tajném výklenku s lahvemi léčebného pití, 
který nechtěl dědouš před bábinkou ukazovat, hledali mě celou věčnost. Nakonec se zapovídali, 

posadili k čaji (což dědoušovi není vůbec podobné!) a na mě zapomněli.

A to byla přesně chvíle pro mě. Vylezl jsem z úkrytu a jako duch se vyplížil ven z domu. Kus prádla 
jsem nechal na schodech, aby bábince nechyběl a vyrazil na obchůzku.

Ovál mě příjemný chlad nastupujícího večera. Bylo v něm cítit tolik, že jsem honem nevěděl, jaké vůni 
se věnovat dřív. Rozběhl jsem se přes louku a lesem, přebrodil potok, vyběhl na borovicový vrch a dál 

až do vesnice. Chytal jsem všechny ty vůně do kožichu a cítil se jako světák.

Noc přišla a s ní i čas se vrátit z toulek. Našel jsem dědouše spícího v křesle a vyluzujícího zvuky 
člověku nepodobné. Ale ty zvuky já už dobře znám a vím, že to znamená klid a mír. Schoulil jsem se 
na dědoušově klíně a položil mu hlavu na vrásčité ruce. Doufám, že ucítí všechny ty vůně, co mám 

v kožichu a že se mu bude zdát o všech těch místech, kde jsem dnes byl…

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Nemůžu to posoudit, protože dědouš přátele nemá a tak 
nevím, jestli jsem nejlepší a jestli bych byl, kdybych se měl s někým porovnávat. Ale co vím, tak to, že 
mě baví být přítelem. A i když je dědouš někdy protiva, já se nevzdávám. A nevzdám se. Nikdy nikdy 

nikdy nikdy nikdy!
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JIŘÍ ULRICH /1936/

Nekecej,  že to nikdy nevzdáš!

Nedávno jsem na hřbitově našla pohozený časopis Plzeňský literární život neboli Plž. Asi ho 
zapomněli přihodit nebožtíkovi do hrobu. Přečetla jsem si v tom skvělém měsíčníku mimo jiné téma 

páně Babničovy literární soutěže pod názvem „Já to nikdy nevzdám.“

Uch, to jsem se nasmála, až mi zuby cvakaly jako závěr kulometu, až se kostlivci v rakvích obraceli a 
chrastili kostmi. Čemu jsem se smála? Všemu. Začneme postupně s průzkumem podstaty zadaného 

tématu.

„Já to nikdy nevzdám.“ Jedná se o tvrzení časové, o proklamaci postoje nekonečně trvajícího. Ve 
skutečnosti se však nerealizuje v předpokládaném nekonečném časovém intervalu. Příklad. Tvrdili, že 

východní bratři vaši republiku nikdy neopustí, což znamenalo: budou tam na věčné časy. A pak 
vyšupajdili jako cukráři. Zápor ne a příslovce nikdy se vypařily a věčné časy se nekonaly! 

Serióznějším přístupem je snaha velikášský časový interval zúžit a přesněji vymezit: teď, za chvíli, 
zítra, za týden, za rok. Ani tato formulace není většinou pravdivá a z hlediska času dodržitelná. 

Proklamovaný interval se v reálu zkracuje, rychleji či pomaleji předčasně končí. Proklamace přestává 
platit, postoj se nenaplněním posunuje do minulosti a obrací se ve svůj opak. To v důsledku vaší 

slabosti a vrtkavosti. Anebo je omezován či utnut zvnějška. Málokdy se prodlužuje tzv. krokovým 
prohlášením. Zapomínáte, že na rozdíl ode mne nevidíte do budoucnosti. V nejkrajnějším případě je 

časový i

nterval ukončen smrtí proklamujícího. Déle nemůže trvat! V momentě, kdy on, ona či ono nakročují ze 
světa živých, já vystavuji stopku. Určit okamžik, kdy končí život a nastupuje věčnost mám kompetenci 

pouze já, výsadní právo o ní mluvit je jedině moje!

Ukazovací zájmeno „to“ znamená cokoliv, vše, na co ukazujete skutečným nebo fiktivním prstem. Od 
nicky až po plachtění Vesmírem. „To“ může být i „Vy“ jako egoistický střed vašeho světa. „Já se 
nikdy nevzdám“. Zde se „to“ objevuje v druhém pádě: „čeho.“ Politik šeptává do ouška: čehože se 

mám vzdát ? Korýtka, možností plivat na níže položené občany a s vážnou tváří se jim vysmívat? Ne! 
Komu se nevzdám? Většinou ne slabšímu.

O jaký postoj se v sloganu vlastně jedná, co je jeho obsahem? Jde o předsevzetí, rozhodnutí, prohlášení 
směrované do budoucna. „Setrvám ve svém názoru, činnosti, nepoddám se!“ Může to být snadné, 
obtížné nebo dokonce nereálné. Nicotné i zásadní. Upřímné či falešně velkohubé, pouhá bublina a 
mlžení. Bohužel člověk se ve velké většině neobejde bez halasného vytrubování svých úmyslů do 

světa. Maskuje tak přítomnost. Honí si triko, ukazuje svaly a dělá si z úst zadní část těla, když říká: „Já 
to nikdy nevzdám.“ Proto je výše uvedené zadané téma neseriózní, nepřesné, pouze subjektivní. A tedy 

jen hypotetické.

Příklady z praxe chcete? Prosím. Jak tak světem chodím, vidím všelicos.

„Já to nikdy nevzdám,“ řekl vojevůdce moravských pánů u zdi letohrádku Hvězda. Příliš dlouho to 
neříkal.

„Já to nikdy nevzdám,“ ustavičně si opakoval horolezec vystupující na vrchol vysoké hory, až mu 
slova ve sněhové bouři umrzla na chladnoucích rtech.
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„Já to nikdy nevzdám,“ zabrblal opilec, když před něj postavili šňůru panáků. Vzdal to při prvním pádu 
pod stůl.

„Já to nikdy nevzdám,“ oddychuje do tváře soupeři boxer, aby vzápětí skončil na zemi a poklepem 
rukavice o podlahu ringu boj vzdal.

„Já to nikdy nevzdám,“ funí souložící muž, který se marně snaží stát se otcem. Pokud nezakročí soused 
nebo spermie ze zkumavky.

„Já to nikdy nevzdám,“ řachtá v hlavě politikovi. Sotva ho spláchnou z jednoho teplého postu, leze do 
něj zadními dvířky jako štěnice. Nebo si staví nový. Přitom si dotyčný dovolí prohlašovat: „já to nikdy 
nevzdám v zájmu národa.“ Pokud se jeho kůň, na kterém si vyjel, nevzepne a neshodí ho. Vždycky se 

najde podkoní, který koně píchne do zadku.

„Já to nikdy nevzdám,“ horlí před mikrofonem šéf policie a dodává: „Nevzdám boj proti korupci.“ 
Pokud se jeho protivníci neschovají pod čísi křídla, kam nedosáhne. Pokud se mu náprsní taška 

nevzduje šustivými pětitisícistovkami. Pokud neskončí s kulkou v hlavě nebo v sudu s betonem. Jsou-li 
k němu milosrdní (neb ten babrák o nás mnoho neví, bah, není nebezpečný!), pak ho pouze odvolají 

z funkce.

Samozřejmě že těmito příklady straším, straším, vždy a každého, jak u mne jinak, že?

Co mě opravňuje soudit? Znalost skutečného konce hrdiny i „hrdiny.“ Nevzdá to?

Ani sebe víc statečný jedinec nemůže vyhrát a jednou se vzdá. I kdyby neochvějně zastával svou 
pozici. Neodvratně se musí vzdát, vzdát se sebe. Navždy.

Stačí, když zaklepu hnáty a provedu mistrovský sek kosou. Podvolí se mi. Tělo ubohé i nejkrásnější 
pod sluncem. Vzpurné, bude sebou škubat a šeptat si okoralými slovy: „Já to nikdy nevzdám.“ I tiché a 

netečné, třeba už vědoucí, že odpor je marný. Neboť nastane okamžik, kdy již nebude mluvy 
schopných úst či psaní schopné ruky. Jen tma a nic. Tvá křivolaká cesta skončila, člověče. Z temnoty 

jsi přišel, v temnotu se vrátíš. Jsi vzdán.

Do mé sbírky přibude další kostra, kterou se studem skrývá ve svém těle každý člověk. Ne vždy však 
kamarádku kostru získám. Někteří z vás jsou nevděční a spálí mi nebožtíka na prach! Prosím, lidé, 

vyvarujte se nejen keců, ale i pohřbů žehem! Kruťte hlavou jak chcete. Co naplat, musíte uznat, že v 
širém světě jsem já jediná, kdo může pravdivě, s odpovědností a nezvratně prohlásit: „Já to nikdy 

nevzdám.“ A trpělivě na vás čekám…
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ČESTNÁ UZNÁNÍ BEZ UDÁNÍ POŘADÍ

BOHUMÍR PROCHÁZKA /1940/

Nepředjíž .. .

( Já to nikdy nevzdávám )

Bolí, dopr..., takhle mne hlava už dlouho nebolela. ... Jak to, I tady bolí? A kde ..., kde to 
vlastně ... no v nebi ne, tam by bylo alespoň stvětlo. A taky .. tolik sebekritiky  v sobě ještě 

mám, kde by mne tam vzali. Nebo v rakvi? Tam je rozhodně těsněji. Nemám tyhle 
klaustrofobické prostory ráda. Blbý vtipy. Hlavně že vím, jak ten očistec vlastně vypadá. Nebo 

... .

Že já nakonec nejsem umřelá?

Pak tedy ... , tak proto ta zima. Marně se neříká – zima jako v márnici. A skorotma.

Bože, já tu nejsem sama. Ale jestli ostatní mají taky na sobě prostěradla, mohla bych ...  . Ruce 
ujdou ... , sláva i nohy mne udrží. Půjčím si ... A není to svatokrádež? Obírat mrtvoly? Tohle 

je ... vlastně byl, mužskej. Třeba to je, byl pěknej mužskej. Ale nejdřív ... kde jsou dveře?

Bum, bum, bum. Marné bum. Márnice má dvojité dveře. Proč musí mít márnice dvojité dveře? 
Bum, bum.  Aáááááá. Já to nevzdám. Já to nikdy nevzdám. Bum. Nic.

Asi musím čekat do rána. Pro někoho přijedou, nebo někoho přivezou. Ještě že jsou tu ta 
prostěradla. Chvilku si zase natáhnu. Kdybych tak usnula ... .

Vždyť se to vůbec nemuselo stát. Nemám ráda, když mi někdo do řízení mluví. I když má 
pravdu. To je nápad říkat abych nepředjížděla, když už předjíždím.

A byl tam pak ten tunel se světlem na konci? Vladimír Komárek, když se poprvé probral, tak 
řekl: „Byl jsem tam, nic tam není.“ A pak ještě namaloval dva obrazy, nebo kolik, než odešel 

narvalo. A já? Co já tady. K čemu jsem. Budu. --- Budu? Neměla jsem se nevzbouzet?

Chtěla jsem jim říct, že ten dort, co jsme vezli v tom autě, než bylo to blbé předjíždění ... . Hm 
dort... .

„Jsem ti říkal, vole, ať tu zelenou do toho piva nemícháš. Pak se nediv, že bliješ u márnice.“

Někdo... . Bože, šance. Za tou stěnou a tím křovím a plotem je živej člověk. Honem . „Bum, 
bum, áááááá, bum áááá.“

„Počkej, ty vole, tam někdo ... , no slyšíš?“
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„No jistě, jistě, mrtvoly mají poradu, vole.“ Chechot.

„Měli bysme tam jít a tu obživlou mrtvolu zachránit. Zejtra by pozvali Novu a nás by u  těch 
dveří do márnice natočili. A ty bys mohl říct něco duchaplnýho.“

„Jo? Já do Novy, to nikdy. Ale třeba by přijel z Hradce Weiner ...  .“

Chechot který se vzdaluje. Přijdou domů, buď usnou v botech. Nebo před tím znásilnějí 
manželky. Jestli nějaké mají. Bez bot.

Bože, bejt tak znásilněná! Místo toho zaková zima. A hlava nepřestává.

A neměla jsem tam zůstat? ... No, vlastně jsem nic nestačila zařídit. Dyť nevědí o těch 
tisícovkách pod prádlem schovaných. Vždyť ... .

Slyším, něco slyším. Vrzání, ano někdo umřel. Konečně někdo umřel. Tomu vozejku úžasně 
vržou kolečka. Jak mě tenhle zvuk vždycky dráždil.

Když otevřeli a mezi dveřmi stála postava v prostěradlech, nejdřív omdlel zřízenec. Sestra jen 
jektala zuby, protože ženské snesou vždycky víc než chlapi. Pravda, chvilku trvalo, než jsme 

si věc vysvětlili.

Brzy mu otrnulo, chlapečkovi. Na vrzavém vozíku vezou mne zpět. Vidím, jak hoch sahá 
sestře na prdel. Ale oni asi říkají hýždě. Najednou zastaví: „Vlastně ne, pěkně slezte. Za to já 

nejsem placenej. Já mám ve smlouvě jen vození tam. Odtamtud už odvážejí havrani.“

„Nojo, vždyť my vás ani nemáme ve stavu. Tedy myslím v seznamu ... . Ne, dnešní oběd 
rozhodně nedostanete,“  přidává se sestra.

Tak jo. Tak tohle mi zůstalo: dělat lidem potíže. A kdo ví, jestli kvůli tomu na ten svět nejsem 
vlastně poslaná. Protože ... ,protože bez opozice není pokroku.

Ale já to nevzdám. Já to nikdy nevzdám.
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PETRA ŠTARKOVÁ /1975/

Dar života aneb vánoční dárky otvírejte opatrně

Kulaté logo firmy BestLife zářivě prosakovalo bělobou. Bílá barva vyplňovala veškerý možný prostor. 
Zadoufal, že je to jen ochranná vrstva jeho nových kontaktních čoček. Párkrát mrkl. Barva nezmizela, 
zato logo začalo blednout. Oddechl si. Hodně předčasně, jak se ukázalo. Ve střední části jeho zorného 

pole pomalu tmavl nápis:

„Vážený uživateli,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Právě probíhá instalační proces virtuálního světa 
BestLife 2015. Tato hra probíhá v reálném čase, s reálným vnímáním a reálnými možnostmi. Tutorial 

není potřeba, protože ovládání hry je plně intuitivní.“

„KURVA....“ okomentoval Milan právě vzniklou situaci. Na monitoru jeho zraku přeblikalo několik 
rámečků. Text zmizel. Místo něj se objevilo nové menu:

Ve světě BestLife chcete žít jako:

Astronaut

Android

Balerína

Dokař

Eskamontér....

Seznam plynule roloval dál a dál abecedou, až se zastavil u písmena P.:

Prostitutka

Ano / Ne

blikala tlačítka za jeho zavřenými víčky. Další nadávku raději zadržel na rtech.

„Zpět!“ pronesl velmi, velmi zřetelně. Nic se nestalo.

„Back!“

„Escape!“

„Return!“

„Návrat do hlavního menu!“
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Hlasové ovládání hry tedy nepůsobilo moc interaktivně. Stočil pohled do pravého dolního rohu. 
„Proces nelze přerušit. Počkejte prosím - brzy bude instalace hry dokončena. Potom můžete provést 

úpravy nastavení.“

„No, to je fakt vtipný,“ vztekal se v duchu, „Štědrej den a já kvůli svý blbosti skončím v nějaký 
podělaný gamese jako....“

„Instalace dokončena. Mrknutím vstupte do hry.“

O tom, jak celý ten nesmysl vypnout a hlavně smazat, tu nebyla ani zmínka. Patrně s něčím takovým 
prodejce nepočítal. Úporně se snažil nemrkat, aspoň do té doby, než ho napadne nějaké řešení, ale oči 

ho pálily a reflex byl prostě silnější.

„Vyberte lokaci:“

Azerbajdžán, opuštěné sídliště

Česká republika, silnice E55

Hamburk, přístavní čtvrť

Opět se pokusil najít ikonku pro ukončení hry nebo návrat do menu. Nic.

„Krucinál, přece to musí jít nějak restartovat!!“ Opět zadal zrakem pokyn k vypnutí hry. „Třeba to 
vydali Francouzi, u nich je všechno obráceně... tak že by levej dolní roh? Levej horní?“ vyzkoušel 

postupně šilhat do všech čtyř rohů. Konečně – ve středu zorného pole se mu rozběhl předešlý seznam.

„Výběr povolání:“

„ No sláva..... tohle už vypadá nadějněji.“ Očima nerozhodně listoval dlouhým seznamem profesí a 
možných osudů. „Když už to nejde vypnout, co tam teda vlastně chci dělat?“ položil si otázku. Maně si 
vzpomínal, že už dlouhé měsíce měl jedinou touhu: „Vypadnout. Pryč z takzvaně normálního života, 

jedno kam, ale hlavně zastavit ten kolotoč.“

Chvíli uvažoval, jestli z téhle podivnosti vytěží alespoň to, že by se virtuálně podíval někam, kde ještě 
nebyl. No, vlastně dosud nebyl na žádném z těch míst. Na okamžik se zamyslel. Bělobou problikla 

varovná hláška:

Pozor!

Hra bude ukončena!

Motivace pro vstup do virtuálního světa BestLife je příliš nízká
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„Aha, tak takhle se to vypíná...“ Bílé moře postupně tmavlo, až se vytratilo docela. Šero získávalo 
kontury známého pokoje. Doléhal k němu slabý kuchyňský hluk. A ještě něco:

„Milane! Milane!“

„No tak sakra!!“ Zaregistroval jeho sluch podrážděný ženský hlas. „Mohl bys je pohlídat aspoň tu 
chviličku, než uvařím večeři?!?“ Něco těžkého mu dopadlo do klína. Než stačil zareagovat, dítě slezlo 

na zem a usadilo se na prošlapaném koberci. Druhé se mu snažilo vyškrábat po nohavici, třetí se hrnulo 
po kolínkách k zásuvce.

Pokoj, hra, jeho byt, žena.... příšerně se mu točila hlava. Možná následek virtuální reality. Sakra – nic 
takového přece.... Chvatně sebral ze stolku noviny. Rok 2008, Štědrý den. Chválabohu! „Usnul jsem 

nejspíš tady v křesle a tohle se mi zdálo,“ došlo mu konečně. Z práce dnes přišel, pokud si vzpomínal, 
už hodně unavený. Svátky pro něj znamenaly akorát zbytečnou honičku. Nadpracovat, aby si mohl vzít 
pár dní volna a strávit ho v miniaturní garsonce plné řevu a zápachu špinavých plen, se ženou, která se 

nemůže nebo nechce od dětí hnout ani na krok. Šok, který začal dva měsíce před porodem, aby už 
nikdy neskončil. Byli připraveni na příchod dítěte, ale ne na tři najednou. Auto, byt, jeho měsíční 

příjem, všechno bylo najednou nemožně malé. Snad proto tolik toužil utéct.

Nutil se do stupidního předstírání nějaké vánoční nálady, chystal překvapení, dárek, který po vánocích 
stejně oba vezmou zpět do obchodu a vymění. Přišel večer, hladový a toužící otevřít si pivo a sednout k 

televizi. Dnes ale dávají pohádky snad i na sportovním kanále. Navíc žena už ode dveří suše 
oznamovala, že večeře bude slavnostní a tudíž hotová o dvě hodiny později. Televizi našel zarovnanou 

díly stromku, které mu bylo přikázáno složit a nazdobit. Pokud si vzpomínal, tak vztekle hodil na 
nejbližší okno pár papírových řetězů, snědl několik čokoládových figurek a s novinami v ruce se natáhl 

do křesla. To bylo poslední, na co si pamatoval.

Přeběhl pohledem zšeřelou místnost. Jeho oči se zastavily pod nedokončeným vánočním stromkem. 
Barevná hromádka dárků pro děti. Všechno trojmo, oblečky dvakrát modré a jednou v růžové. A vedle 

nich – ne, neplete se - malý balíček, na jehož bílém přebalu září velká stříbrná písmena. BestLife.

Konsternovaně přišel blíž. Skoro se bál na tu krabičku sáhnout. Byl to skutečně dárek pro něj. Zatajil 
se mu dech. Spí ještě pořád? Nebo už zase? Nebo už zase... Nerozhodně se zastavil s přesvědčením, že 

se dovnitř nikdy nepodívá.

Nevydržel. Ta možnost, že něco takového skutečně existuje, byla sice jen iluzorní, ale tolik, tolik 
přitažlivá. A nebezpečná. Opatrně rozhrnul cípek obalu.

BestLife

Pro Váš lepší život

Nejlepší vánoční dárek – darujte zážitek
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Uvnitř byl poukaz na dovolenou. Zájezd do Hamburku a po řece lodí dál. Jen pro něj. Pousmál se. 
Zkontroloval pohledem děti na koberci, ponořil se znovu do hlubin křesla a začal snít. Přístav, vysoké 

přídě se stěžni a plachtoví plná lan. Motory, ženoucí ohromné masy nákladních lodí na volné, širé 
moře.... Ticho a prázdnota, rušená jen občasnými výkřiky racků.

Sotva usnul, ruka, ve které svíral poukaz, mu volně sjela z hrudi a zůstala viset přes opěradlo křesla. 
Jeden z chlapečků objevil zajímavou hračku – barevný papírek s obrázkem lodičky, ptáčků a sluníčka. 

Jeho sourozencům nepřipadalo fér, že by oni nic takového nedostali. Začali se přetahovat.

SOŇA HARASIMOVÁ /1969/

Cesta do hlubin matčiny duše

Stojím na nádraží Chotěbuz.

Žádný bufet, žádná bouda, žádný výpravčí.

Kolem úžasná přírodní scenérie.

Kdyby mi někdo chtěl uzmout můj pracně budovaný poznámkový aparát, dovolala bych se nanejvýš 
zbloudilého domorodce.

Budu se tu dvacet minut dlubat v nose a čekat na přípoj. Uprostřed polí, luk a hájů.

Rok dva tisíce třicet pět, Mladá Fronta Dnes – 12. červenec.

V České republice se koná Mistrovství světa v osobní přepravě. Ředitel Mezinárodních drah – divize 
střední Evropa vylosoval pět zastávek na území České republiky, které musí sportovci navštívit v co 
nejkratším čase. Závodníci dostali jen hodinu na to, aby sestavili plán stanic a připravili se na cestu.

Na straně 14 otiskujeme výsledkovou listinu.

Na 32. místě skončil Jean-Paul de Monolitte z Francie. Pokusil se zvrátit své umístění a stěžoval si na 
to, že byl nucen přenocovat v zastávce Amalín na dřevěné lavici v dřevěné boudě, ztracen uprostřed 

liduprázdné krajiny, a že ho celou noc žrali komáři. Rozhodčí odbyli jeho výhrady tím, že má být rád, 
že ho nesežrali toulaví psi a ať nežaluje, stejně bude poslední. Pět dní, dvacet hodin a čtyřicet sedm 

minut si jiné umístění ani nezaslouží.

Velkým překvapením pak bylo 19. místo loňského mistra světa Hidejošiho Koizumiho z Japonska, 
který se po vyhlášení výsledků pokusil o harakiri. Detailním rozborem jeho plánu cesty se zjistilo, kde 
udělal fatální chybu, jež ho odvrhla na konec druhé desítky závodníků. Zcela naivně se domníval, že 
v Pardubicích chytí přípoj na Prahu ačkoliv má pouhých devatenáct minut na přestup. Mezinárodní 

rychlík měl ten den jen třicet jedna minut zpoždění, což Japonec dodnes nemůže pochopit.

Vítězem se podle očekávání stal Bořivoj Weigelhoffer z Čerčan, který vylosované stanice stihl 
navštívit v rekordním čase tří dní patnácti hodin a pětapadesáti minut.

15



Už to jede.

Jako jediný totiž nepodcenil nástrahy, které mu mohou České dráhy připravit a cestoval se spacákem, 
cepínem, dvaceti metry lana a litrem rumu. Tuzemského.

Jede to z opačné strany, než jsem si myslela, že by to mohlo přijet. Co by taky člověk čekal, uprostřed 
polí, luk a hájů.

Jedu na přednášku. Čeká mě agregátní nabídka v dlouhém období, nominální HDP, Phillipsova křivka 
a preference likvidity. To by ještě šlo, horší jsou izokvanty výrobních faktorů, nástroje monetární 

politiky a vestavěné stabilizátory, které mou mysl rozhodně nestabilizují, ale systematicky nabourávají.

Radost z toho nemám, ale co se dá dělat, neb jak pravila má kolegyně docentka Anna L. - Když musím, 
tak rád.

Až se má dcera a zima jednou zeptají: Co jsi dělala v létě a v době svého mládí? odpovím, že bych 
rozhodně vyměnila druhý titul za druhé dítě.

Výroba titulu není tak náročná jako výroba dětí, neboť k jeho získání je většinou potřeba inteligence a 
jistá dávka snahy. Nebereme-li v úvahu vysoké kamarády a velké peníze (nemám ani jedno ani druhé), 
také zde existuje určitá míra substituce. Mezi mými přáteli je pár lenivých inteligentů, kteří to dotáhli 

sotva z poloviny tak daleko jako jejich akční kolegové řadící se do skupiny vytrvalý dutohlav. Nahrává 
jim třetí faktor, kterým je čas. Ten je konstantní, neboť ho máme všichni stejně, přičemž dvojnásob to 

platí pro ty, kteří furt skuhrají, že ho mají málo.

Možná budu mít jednou napsáno na hrobě:

Zde odpočívá v pokoji

Ing. Soňa Harasimová, Ph.D.

a bude to fakt maso. Škoda, že se toho nedožiju.

Na druhou stranu rodit v čtyřiceti pěti jako slavná Bára B. taky musí být pořádný odvaz. Zvláště pokud 
nemáte chůvu, která zakročí ve chvíli, kdy si budete uvazovat mašli na trám v kuchyni.

Pořád se bude nenápadně vkrádat vytrvalá otázka, zda jsem udělala vše, co pro to šlo udělat.

Mohla jsem vypít méně černé kávy a více šťávy z červené řepy, sníst méně krajíců se škvarkovým 
sádlem a více vitamínů E, nesedět na chladných plastových sedačkách na zastávce a namísto toho nosit 

svetr přes ledviny a čepici na uši.

Měla jsem navštívit více léčitelů, mistrů rei-ki, diagnostiků oční duhovky, kartářek, specialistů na 
rozbor stopových prvků určovaný z vlasů, médií s křišťálovým kyvadlem, homeopatů, gynekologů a 

dalších šamanů.

Mohla jsem více milovat bližní své, udržovat si neporušenou duševní rovnováhu a odpouštět jim 
drobné malichernosti, jako třeba oblečení rozseté na nábytku v obýváku anebo zvířátka vyrobená ze 

zablácených kaštanů a ukrytá v ledničce, protože tam, naprosto logicky, vydrží nejdéle svěží.
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Měla jsem si naplánovat návštěvu Stohenehenge v době letního slunovratu, následně kliniky asistované 
reprodukce v době ovulace.

Jistě, mohla jsem toho udělat více.

Karviná hlavní nádraží.

Vystupuji vstříc křivce produkčních možností, hyperinflaci, restriktivní fiskální politice a Smithově 
neviditelné ruce trhu, která mě láskyplně pohladí, až toho budu mít plné brejle i notebook.

Protože když musím, tak s úsměvem.

Vítězové:

1.
Milan Čechura /Plzeň/

2.
Hana Šustková /Radeč/

3.
Václav Franc /Nová Paka/

4.
Jana Kašparová /Pardubice/

5.
Jiří Ulrich /Plzeň/

Čestná uznání bez udání pořadí:

Bohumír Procházka /Jičín/, Petra Štarková /Brno/, Soňa Harasimová /Opava/
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