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návštěva
Den se prodral úzkými štěrbinami očí. Záblesk skutečnosti 

pronikl  až  do  týlu  mozku  a  přinutil  muže  znovu  stisknout 
víčka.  Netěšil  se  do  tohoto  dne,  do  světa  lidí,  jemuž  delší 
čas  unikal  a  který  ho  přesto  vždycky  dostihl.  Chtěl  zůstat 
nadále  ve  snivé  náladě,  ne  nepodobné  lihovému  opojení, 
jež  vytlačovalo  na  okraj  tíhu  života.  Alespoň  na  chvíli  být 
sám  sebou  a  nemuset  se  namáhavě  vpravovat  do  role,  jež 
mu  zoufale  nevyhovovala  –  úloha  člověka  závislého  více  na 
životních okolnostech než na svých představách; po drobných 
krůčkách bolavě opouštět zásadu, že je lepší vléci svoji životní 
káru jakkoli těžkou za vlastními cíli nežli být tažen splašeným 
koněm nazdařbůh.

Maně  si  vybavil  první  verš  básně  svého  nového  známého, 
básníka, který jej v jeho odloučení navštívil:

„Mé království je časně zrána…“

Ano,  jsem  jako  chudý  král,  pomyslel  si.  Malíř,  jenž  si 
dříve  myslel,  že  je  hvězdou,  která  nezapadá.  Mluvilo  se 
o mém mimořádném nadání, dostával jsem prostor v rozhlasu 
i  v  televizi,  pořádal  výstavy,  o  moje  obrazy  byl  velký  zájem. 
A  pak  vše  postupně  utichalo,  byli  tu  zase  jiní,  kterým  svět 
přál, až nakonec jako bych nebyl. Alespoň že tu mám teď toho 
básníka, dá se s ním hovořit o všem, skoro jako s knězem. Má 
dnes přijít, snad přijde…

Všechny  moje  potíže,  prolézal  dále  úzkou  duševní  trubkou 
k  čekajícímu  ránu,  ty  mají  jediného  jmenovatele:  Že  jsem 
zůstal  sám,  se  svými  obrazy  a  životním  osudem.  Cokoli 
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se  dá  zvládnout,  lze  vydržet,  překonat,  strpět,  jen  kdyby 
člověk věděl, že je, třeba i někde opodál, bytost, která ho má 
doopravdy ráda. 

Přitom  známých  jsem  měl  mnoho,  na  výsluní  je  člověk 
potkává  na  každém  kroku  –  a  s  nimi  výnosné  prodeje, 
telefonáty, bujaré oslavy, ženy… Pravda, ženy. Nezůstala jediná. 
A ta, která kdysi určitě zůstat chtěla, tu jsem odehnal. Milada. 
Kolik je to už let? Pětatřicet? Myslel jsem, že na ni zapomenu, 
ale nedalo se. Musím o ní  jednou povědět básníkovi, ten mě 
pochopí,  řekne,  jak  to  vidí  on,  umí  ve  zkratce  říct,  co  často 
nedokážou objemné knihy. Jeho myšlenky jsou jako červotoč, 
co  se  zavrtá  do  těla,  jako  střela,  jež  kácí  nejednu  pouťovou 
okrasu.  A  ty  moje  obrazy,  ceny,  medaile,  ty  tady  navzdory 
všemu  zůstávají  a  nesnesitelně  křičí,  že  dům  je  prázdný,  že 
je  všechno  marnost,  vanitas  vanitatum,  polní  tráva!  Prodal 
bych je bez váhání, celý ten svůj vyprahlý život, ta svoje díla, 
tedy až na jediné, ale kdoví, možná půjde z domu jako první… 
Ale což! Kdo by  je chtěl, či  lépe, kdo by  je koupil? Jsou  jako 
stará  vyznamenání  z  války  uložená  pod  sklem  u  vetešníka 
a zákazníky prohlížená bez většího zájmu. A to měly, co měly, 
mají cenu mého života!

Musím ještě zatopit, aby se to tu ohřálo, než básník přijde. 
Dřeva je v  lese naštěstí dost, mám to pár kroků, o otop není 
nouze,  obložil  jsem  jím  celý  domek.  Ušetřím.  Dobře,  že  jsem 
ten  dům  koupil.  Nebyl  drahý  a  ušetřil  mě  placení  nájmu 
a dalších životních nákladů. Poloviční samota, na okraji obce, 
u lesa, jak jsem si vždycky přál...
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Venku  cosi  zapraskalo.  Malíř  otevřel  doširoka  oči,  vstal 
a rychle se oblékl, aby odbyl dotěrný chlad, jenž se pokoušel 
zmocnit jeho těla. Duše ne, tu už měl dávno. 

Odtemnil  a  sáhl  po  sekyrce,  která  ležela  v  hnědém 
proutěném  koši  na  hromadě  smrkových  polínek.  Na  malém 
špalku  naštípal  hromádku  třísek  a  naskládal  je  do  dřevěné 
bedýnky u kamen. Byla vyrobená z šedé litiny, výkonná, horko 
z  nich  šlo  jako  z  pece.    Vedle  nich  ležel  na  stoličce  kovový 
hrnec,  který  muž  používal  pro  ohřev  vody  na  mytí  a  také 
k vaření. 

K  životu  potřeboval  málo  –  potraviny  nakupoval  v  místní 
prodejně,  pro  ty  méně  obvyklé  zajížděl  jednou  za  čas 
do města,  jídlo pak uložil do spíže,  již představovala přilehlá 
odvětrávaná  místnůstka.  Choulostivější  zabalil  nebo  dal  do 
dobře  uzavíratelných  nádob  a  uložil  ve  sklípku  pod  oknem, 
kde  se  držel  celoročně  chlad.  Pokud  nakoupil  stravu,  která 
se  rychle  kazila,  snědl  ji  hned,  případně  dával,  když  mrzlo, 
za  dveře,  takže  nepotřeboval  ledničku.  Ke  svícení  používal 
svítilnu  nebo  lampičku  jako  za  starých  časů  a  na  spojení  se 
světem mu stačil malý rozhlasový přijímač na baterie. Televizi 
ani počítač nepotřeboval, k čemu také, neměl koneckonců ani 
připojenou elektřinu. Vodu na mytí a úklid nosil ze studny, na 
pití  kupoval  balenou.  Prádlo  si  nechával  lacino  prát  a  žehlit 
v  sousedství  a  na  úklid  stačil  sám.  Stáhl  se  do  své  chalupy, 
jako se hlemýžď  víčkuje v ulitě před zimou. 

Ta se však hnala  jak saně s  rolničkami, proto bez odkladu 
vybral  lopatkou  popel  z  kamínek  a  pozorně  ho  vsypával  do 
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připraveného kbelíku. Nechtěl, aby se zvířený prach usazoval 
v místnosti. Popel nosil za humna nebo jím tu a tam pohnojil 
nevelkou zahrádku. 

Když  kamna  dočista  vymetl  smetáčkem,  položil  na  jejich 
mřížku kus papíru a zakryl ji nadělanými třískami. Jeden škrt 
a oheň se ujal vlády nad územím, ve kterém jeho předchůdce 
odumřel  spolu  s  včerejškem  na  úbytě.    Netrvalo  dlouho, 
v  místnosti  se  příjemně  oteplilo  a  vypuzenému  chladu 
nezbývalo nic jiného než uraženě civět za okny.

Ano, okna, ta byla malířovou velkou láskou. Když už nemohl 
kvůli překonané mozkové příhodě dost dobře malovat – pravá 
ruka ztratila cit pro jemné tahy štětcem – vytvářel si každodenní 
duchovní  skicář  sledováním  toho,  co  se  za  okny  dělo.  Někdy, 
v  hrubých  obrysech,  zachytil  alespoň  uhlem  rozkvétající 
květinu, strom ve větru, blyštivou rosu na listech a ptactvo. 

Tomu, aby ho přilákal, koupil krmítko a za oknem si zřídil malou 
pozorovatelnu. Za nekonečných zimních dnů pak vytrvale číhal, až 
se přiletí nakrmit. Někdy si je fotografoval malým elektronickým 
přístrojem a pak z obrazovky neuměle překresloval. 

Krmítko  měl  stejně  jako  květinovou  zahrádku  před  oknem 
číslo tři; číslo jedna, hned vedle vchodových dveří, pozorovalo 
výspu  lesa,  dvojka  pak  travnatou  pěšinu  do  jeho  hloubi 
a pohled z pátého okna se vždy skutálel po nedalekém srázu 
dolů. Na okno číslo čtyři trvale mířila pistolí prašná cesta, po 
které nyní přicházel jeho přítel básník.
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Seznámili se nedávno, ve městě, když nakupoval potraviny. 
Díky nemotorné ruce se mu po zemi rozsypala jablka a básník 
mu  je  pomohl  sesbírat.  Zapředli  hovor,  a  protože  si  byli 
vzájemně sympatičtí, vyměnili si pozvání do svých domovů.  

První  návštěva  se  uskutečnila  u  malíře,  protože  básník 
často  pracoval  do  večerních  hodin,  a  tak  byl,  i  kvůli  dalším 
kulturním či přírodopisným zájmům, s časem na štíru. Dnes 
se  však  chtěl  domluvit  na  pevném  datu  malířovy  návštěvy 
u  sebe,  neboť  nevlídné  počasí  vyhánělo  z  přírody  deštivou 
metlou i ty největší romantiky a rovněž smysl pro slušnost či 
vyváženost velel, aby malíře uvedl také do svého soukromí. 

Básníkova  postava  se  nyní  mihla  u  okna  číslo  dvě  a  od 
vchodu zaťukaly tři Morseovy tečky. 

„Vejdi, je otevřeno!“

„Zdravím tě, Honzo, tak jsem tady, jak jsem slíbil. Ale řeknu 
ti, že tu opravdu držíš ztracenou vartu. Copak v létě, to se dá 
i na kole, ale v zimě? Kolikrát zajíždí do vsi autobus? Dvakrát? 
A co když se ti něco přihodí?“

„Co by se přihodilo, jsem v pořádku. A i kdyby, je tu signál, 
tak  si  zavolám  pomoc  telefonem.  –  Baterky  dobíjím  dole 
v  hospodě,“  dodal  po  krátké  odmlce.  Básník  se  rozhlédl  po 
místnosti.  Vlídný  dech  kamen  z  něho  sňal  kabát,  který  si 
nejprve přehodil přes ruku a poté odevzdal jednomu z věšáků 
přišroubovaných do bytelných dubových dveří. Nato usedl do 
proutěného křesla změkčeného ovčí kožešinou, jež mu hostitel 
se zdvořilou úklonou přisunul.
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„Tak jak se ti, Honzo, vede? Vypadáš spokojeně. A máš to tu 
útulné. Chodí ti sem někdo uklízet?“

„Uklízím si sám a o ostatní mám postaráno,“ spočinul malíř 
šedivýma očima na protějšku.  „Začala mě však zlobit střecha. 
Na jednom místě zatéká, tak bych to rád dal do pořádku. Byl 
tu  i  pokrývač  –  říkal,  že  střecha  už  má  lepší  časy  za  sebou. 
Zatím  ji  prý  nějak  opraví,  ale  je  jen  otázkou  času,  kdy  se  to 
objeví jinde.“

„Novou střechu? Ta stojí dost peněz.“

„To je mi jasné.  Z důchodu na ni hned tak nenaspořím, nebo 
až  za  několik  let.  Drobné  opravy  zvládnu  sám,  tohle  je  však 
nad  moje  síly.  Přitom  se  střecha  zdála  být  dobrá,  když  jsem 
chalupu kupoval.“

„U baráku je pořád něco. A to buď rád, že  ji máš sedlovou, 
s rovnými jsou větší starosti. Jak to chceš řešit?“

„No  jak.  Pokusím  se  něco  prodat  z  těch  obrazů,  co  tu  visí,“ 
naznačil malíř rukou. Tvář se mu protáhla do žalostného výrazu. 
Připomněl  si  okolnosti,  za  kterých  utrpěl  mozkovou  příhodu. 
Vrátili mu tenkrát z výstavy celou zásilku, z obrazů se neprodal 
jediný. Prý že je převis nabídky, zájemců málo. Jako by to nevěděl. 
Vůbec se k němu chovali tak nějak neuctivě, k němu, který měl 
takové postavení a úspěchy. A i když se dnes už ten titul nedává, 
jeho „akademický malíř“ pořád platí! Tak ho to rozčílilo, že jej večer 
odvezla záchranná služba. Dali ho do pořádku, to se musí uznat, 
ale zároveň s tím přišel o cit v pravé ruce. Později se mu podařilo 
prodat několik obrazů známým, s nimiž se stýkal v dobách své 
největší slávy – ale i ty prodal jen proto, že je nabídl pod cenou. 
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Neměl  jsem tam tenkrát nic vozit, vzpomínal  těžce dále,  je 
to venkov, třebas velký. Myslel jsem, že poznají kvalitu, a taky 
jsem chtěl ušetřit za cestu, když už nemám auto. Kdo ho měl 
platit,  ručení, přezutí, opravy? Abych s ním vyjel dvakrát do 
roka? Do Městské galerie jsem plátna odvezl taxislužbou – i ta 
stála dost peněz. A do Prahy? Tisíce! Z trudných vzpomínek ho 
vytrhl šetrný hlas básníka, který vycítil přítelovo rozpoložení.

„Já sice obrazům nerozumím, ale ten, co ti visí nad hlavou, 
ten by určitě kupce našel. Už jsem si ho všiml posledně. Jak 
jsi ho pojmenoval?“ Malíř se pootočil a vyklonil hlavu vzhůru, 
jako by obraz viděl poprvé, a zůstal na něj chvíli hledět.

„Ten?“ zeptal se se strojenou netečností. 

„Ten. Má nějaké jméno?“

„Žena jako čtyři roční období.“ Básník se na chvíli odmlčel. 
Jako  vnímavý  pozorovatel  vytušil,  že  se  tu  ukrývá  nějaké 
osobní  pozadí,  silný  životní  příběh.  Nejen  z  chování 
hostitele,  ale  z  obrazu  samotného:  čišelo  z  něj  fluidum, 
nashromážděná duchovní energie,  jakou vyzařují kupříkladu 
domácí  kříže,  ke  kterým  se  lidé  denně  modlí.  Nechtěl  se 
vyptávat,  zároveň  však  prahl  se  o  celé  věci  dozvědět  více. 
Za  předstíraného  povrchního  zájmu  začal  rozebírat  kupku 
tyčinek malířova citového mikáda.  

„Kdo ti stál modelem? Bylo to ještě na akademii? Vypadá to 
na olej.“

„Je  to  olej.  A  moje  tehdejší  přítelkyně.“  Básník  si  výjev 
pozorně  prohlédl.  Na  pohovce  seděla  nahá  mladá  žena. 
Pravá ruka spočívala na opěrce otomanu, druhou měla volně 
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položenou  u  těla,  pravou  nohu  přehozenou  přes  druhou. 
Světle hnědé vlasy jí stékaly v měkkých vlnách až do poloviny 
zad,  tělesné  přednosti  plně  vyvinuté  a  přitom  souměrné, 
vyvážené. Tvář nebývale sličná. Dívala se před sebe,  trochu 
vzhůru a koutkem oka jako by sledovala malíře při práci. Celé 
její  vzezření  vykazovalo  mírné  vzrušení,  napětí  se  přenášelo 
i do prsních dvorců, jejichž bradavky stejně jako zrak výbojně 
čněly  do  prostoru.  Jednalo  se  o  boční  pohled,  proti  oknu, 
s dopadajícími paprsky, které dívce dávaly nadosobní rozměr. 

Básník  neklidně  poposedl;  svoji  pozornost  přenesl  na  rám, 
který  dojem  obrazu  umocňoval.  Lehce  načernalou  patinou 
a  matným  zlatým  leskem  působil  čarovným,  starobylým 
dojmem.  Žena  jeho  prostřednictvím  jako  by  vystupovala 
z dávných časů do prostoru, do malířovy místnosti. 

„I  ten  rám  je  pěkně  vyvedený.“  Malíř  se  zaklonil  podruhé 
a přikývl:

„To  je  patinování,  aby  malba  nepůsobila  nově.  Krása  od 
věků.  Ale  po  těch  letech  je  to  zbytečné,  obraz  je  dnes  starý 
sám o sobě.“ 

„Mně  to  připadá,  že  v  tom  rámu  jsou  zachyceny  i  kadeře 
té dívky, celé  je to tak nějak živé, současné, rozhodně ne jen 
ozdobné.  Skutečné,“  našel  básník  konečně  správné  slovo. 
Malíř  se  poněkud  nachýlil,  prošedivělé  prameny  mu  stekly 
do čela a skrze ně pohlédl na básníka. Jeho oči připomínaly 
dravce ukrytého za travinami.

„Je  to  moje  nejlepší  věc,“  otupil  poněkud  svůj  zrak, 
když  básník  udiveně  zareagoval.  „Znáš  to,  vy  máte  svoji 
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nejúspěšnější  či  nejznámější  báseň,  zpěváci  zase  písničku 
a  my  malíři  obraz.  Ale  budu  se  s  ním  muset  rozloučit,  doba 
je neúprosná. Myslím, že by se mohl najít kupec, který za něj 
dobře zaplatí. Kdo ho v minulosti viděl,  tak ho chtěl mít, ale 
tenkrát jsem na tom nebyl tak špatně jako dnes. No a pak bych 
dal  do  pořádku  střechu  a  počítám,  že  by  mohlo  ještě  něco 
zbýt. Se zbytkem nějak vyžiju. Ale kdo ví, v umění je přetlak, 
kupců poskrovnu. A těch, co umění rozumějí, ještě méně.“

„Jakou  máš  představu,  kolik  potřebuješ?“  vyhrkl  málem 
básník,  s  očima  upřenýma  na  dílo.  Když  malíř  řekl  částku, 
protějšek posmutněl. „Koupil bych ho, ale měl jsem teď vydání; 
možná až zase něco naspořím. Ale ty potřebuješ peníze hned, 
viď? Už jsi oslovil nějakou galerii?“

„Zatím  ne,“  zalomil  malíř  suché  prsty,  až  zapraskaly.  Poté 
žilnaté paže složil do klína. „Asi ho nabídnu do Prahy, je tam 
spousta bohatých lidí, kteří nevědí, co s penězi, a ukládají  je 
do umění.“ Malíř na okamžik zmlkl a znovu vzhlédl k obrazu. 
„Vždycky  když  prodávám  nějaké  plátno,  je  mi,  jako  bych  ho 
ztrácel,“  zamumlal  takřka  nesrozumitelně,  hned  se  však 
vzchopil. „Musím přiložit,“ vzepřel se rukama a pomalu, těžce 
vstal. „Nějak jsem se rozseděl,“ přistoupil belhavě ke kamnům.  
Otevřel  dvířka  a  vhodil  do  žhavých  útrob  pár  polínek.  „Ty 
jsou  z  listnatých  stromů,  déle  hoří  a  vydávají  vysoký  žár, 
nechávám je u chalupy vždycky pořádně proschnout. Topení 
mám  na  několik  zim,“  spokojeně  si  popotáhl  tepláky  k  pasu 
a nalomeně se otočil k oknu, když tu se ťukl do čela: „Jsem já 
to ale! Co chceš udělat? Vím, že nepiješ, mám tady minerálku, 
nějaké čaje…  
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„Přišel jsem kvůli tobě, ale pokud na tom trváš, tak si dám ten co 
posledně,  lipový,“  přerušil  jeho  omluvy  srdečným  tónem  básník. 
„Zatím bych se podíval, jestli dovolíš, ještě jednou na tvoje obrazy.“     

Malíř opsal paží oblouk,  jako by otevíral pomyslnou bránu, 
a  sklonil  se  pro  čajník.  Pak  nadzvedl  dřevěný  poklop  a  ze 
sklípku vytáhl plastovou láhev s kupovanou vodou.   

Víčko  cvaklo,  malíř  odměřil  dva  hrnky,  čajník  položil  na 
rozpálenou plotýnku a na stůl připravil šálky, lžičky, cukřenku 
a dva nálevové sáčky s čajem.  

Přítel  mezitím  obcházel  prostornou  jizbu  a  prohlížel  si 
vystavená plátna, jedno po druhém. Viděl je sice už posledně, 
nicméně letmo – nechtěl být napoprvé příliš zvědavý. Obrazy 
představovaly  většinou  malby  krajiny,  od  lesních  motivů  po 
kvetoucí  louky,  vesnické  výjevy,  skály,  divoká  mračna,  lesní 
zvěř,  které  sem  tam  vystřídala  podobizna  či  moderna,  jak 
umělec zřejmě hledal svůj konečný výraz. Zvláštní skupinku 
pak  tvořily  pohledy  z  oken  jeho  domu.  Bylo  zajímavé  vidět, 
jak se tentýž pohled mění s ohledem na roční dobu či vnitřní 
rozpoložení malířovo. 

Obrazy  vyplňovaly  každou  volnou  plochu,  přičemž  nepů-
sobily dojmem neuspořádaného shluku, nýbrž se staly spolu 
se dvěma skříněmi, poličkami, trámovým stropem i prkennou 
podlahou účelnou, rámující součástí vnitřní výbavy místnosti, 
vytvořenou  citlivou  rukou  umělce,  a  zároveň  jakýmsi  jeho 
životopisem  ve  zkratce,  výtvarnou  antologií  umělcova  zrání, 
jež skrze  jednotlivosti dávala pochopit celek. Vystavená díla 
však  byla,  přes  nespornou  uměleckou  kvalitu,  více  záblesky 
než  hlubokými  sondami  do  malířových  spodních  vrstev. 
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Divák  se  mohl  jen  dohadovat,  o  jaké  konkrétní  rozpoložení 
se  jednalo,  zda  šlo  o  tvůrčí  horečku,  vzlet,  hluboký  propad, 
či  docela  obyčejné  řemeslo.  Jen  jediný  obraz  se  z  celého 
souboru  vymykal  –  Žena  jako  čtyři  roční  období.  Básníka 
znovu neomylně přitáhl  jako magnet, ale to už  jej malíř zval 
ke  stolku  s  čajem  a  několika  zákusky,  které  mu  sousedka 
nedávno přidala k vypranému a vyžehlenému prádlu. 

„Rád bych se o té ženě dozvěděl něco víc, docela mě zajímá,“ 
přiznal se básník, zatímco srkal horký čaj. Nesladil, jen přidal 
pár  kapek  citronu.  „To  fluidum  muselo  přijít  k  tobě  od  ní, 
jinak bys ho nezachytil. Představu nelze zaměnit za prožitek. 
Ledaže bys měl nějaké náhlé vnuknutí či silný vnitřní popud, 
něco o tom vím.“ Malíř přikyvoval a přitom pozoroval,  jak se 
v jeho čaji rozpouštějí dvě kostky cukru. 

„Žena…  Povyprávím  ti  o  ní,  to  víš,  že  povyprávím,  když  tě 
to  tak  zajímá.  Jsi  od  kumštu,  navíc  na  mě  působíš  tak  nějak 
důvěryhodně  nebo  vnímavě,  co  já  vím.  Jako  bys  byl  nějaký 
kněz, odpusť mi tu upřímnost. A také žiješ sám, jako já. Určitě 
budeš  mít  i  ty  svůj  velký  příběh,  nebo  ne?“  Básník  se  slabě 
pousmál a zavrtěl hlavou. Na rozdíl od malířovy byla na temeni 
téměř bez vlasů a ty zbylé, po stranách, měl nakrátko ostříhány. 
Uhladil si prošedivělý knírek a po chvilce váhání odpověděl: 

„U mě šlo vždycky jen o bengálské ohně – jednou do žluta, 
jednou  do  zelena,  do  červena,  do  modra.  Podle  té  které 
milenky.  Užil jsem si i manželství, ale první nedopadlo dobře; 
kvůli  zaměstnání  jsem  doma  moc  nepobyl  a  žena  si  našla 
jiného.  Druhé  vydrželo,  pravda,  podstatně  déle,  ale  nakonec 
se rozpadlo i ono. Z obou manželství mi zůstaly děti – píšu si 
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s  nimi,  občas  se  navštěvujeme.  Můj  citový  život  se  nakonec 
přesunul do uměleckých sfér, mám-li  to  tak  říct. Zvláště  teď 
k  stáru.    Ztratil  jsem  odvahu  začít  potřetí,  asi  nejsem  pro 
manželství dostatečně způsobilý. To je vše.“ 

„Ale  básně  píšeš  pěkné,  neříkej  mi,  že  byly  z  náhlého 
vnuknutí.“

„Vnuknutí tam bylo, ženy též. Ale jak jsem řekl – bengálské 
ohně. To, co mi ve vztazích chybělo, jsem doplnil verši. Nebo 
jinak  –  prožitek  je  v  básni  vždycky,  slova  jej  však  obnažují 
a  zvýrazňují.  Jako  když  si  někdo  maluje  rty  nebo  obočí.“ 
V  kamnech  třesklo  a  místností  se  šířila  pryskyřičná  vůně 
hořícího  dřeva.  Současně,  jakoby  pod  vlivem  magického 
Obrazu, se celý pokoj přenesl  do dob, kdy se tu ženy scházely, 
aby usedly ke kolovratům či draly peří, a za svitu petrolejky 
se k uším napnutých dětí linuly příběhy, tajemné a vzrušující 
jako večer sám. „Na přástkách,“ řekl zamyšleně nahlas.

„Prosím?“ zeptal se malíř a básník jen zavrtěl hlavou. 

„Nic, jen jsem si vzpomněl, jak se dříve na vesnicích trávily 
zimní  večery.  No  ale  víš,  co  mě  teď  napadlo,“  pokračoval 
zaujatě, „že tady vlastně galerii už máš, i když malou. Galerii 
Převoz.“ Malíř sebou trochu trhl, dopil zbytek čaje a drže šálek 
dosud v rukách, zpříma se na hosta podíval.

„Proč převoz?“

„Převoz znamená transport. To kvůli tvé Ženě, tomu ležícímu 
aktu. Nenápadně se člověka zmocňuje a převáží  jej do krajů, 
kde žijí Múzy, kde žije ona. Napadla mě i ‚Galerie Převod‘, ale 
to zní strašně světsky, například ‚finanční převod‘.“ 
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Dozrání
Porcelán  cinkl  o  porcelán.  Malíř  prudce  vstal,  otočil  se 

k  hostovi  zády  a  vložil  nádobí  do  plastového  dřezu.  Básník 
neměl  ještě  dopito,  rychle  to  však  odčinil  a  chystal  se 
k  odchodu.  Pochopil,  že  se  nechtě  dotkl  malířova  citlivého 
místa a jeho přítomnost by ho dále jitřila. Potřebuje se s tím, 
brach,  vyrovnat  o  samotě.  Jsem  já  to  ale  pitomec,  mluvit 
o provaze v domě oběšencově. Zmiňovat se o penězích, když 
jich  teď nemá nazbyt! Navíc nevím,  jak si na  tom stojí  s  tou 
ženskou.  Třeba  jeho  vztah  ještě  nevychladl,  srdce  je  prevít, 
proběhlo  básníkovi  tryskem  hlavou  a  už  se  bral  ke  dveřím. 
„Musím jít,“ oznámil pokorně, „mám ještě něco na práci.  Příští 
týden  tě  však,  Honzo,  najisto  očekávám.  V  jednu.  Adresu 
znáš.“ Z věšáku sňal bílou šálu, ovinul  ji pečlivě kolem krku, 
přidržel bradou a nasoukal se do kabátu. Z kapsy vylovil čepici 
a s omluvným výrazem podal malířovi ruku. Ten jí neosobně 
potřásl  a  se  slovy:  „Když  musíš,  tak  musíš,“  otevřel  malířovi 
dveře.  Básník  jimi  spěšně  prošel,  protnul  výhledy  oken  a  za 
chvíli se ztratil za vlnou nedalekého svahu. 

Cesta,  po  níž  kráčel  a  která  navazovala  na  lesní  pěšinu, 
klikatě  rozdělovala  svažitou  louku,  jako  by  do  ní  jakýsi  obr 
sekl několikrát mečem. Rána se zhojila, zůstala však jizva bez 
porostu.  Půda  nebyla  rozměklá,  proto  chůze  nevyžadovala 
zvláštní  pozornosti,  což  básník  ocenil  už  při  první  cestě  za 
malířem.  Jestli  neměl  něco  rád,  tak  to  bylo  čištění  bot  od 
bahna.  Zvláště  když  si  na  schůzku  vzal  pěkné  zimní  kožené 
s  hlubokým  vzorem,  které  ladily  s  hnědými  kalhotami, 
tříčtvrtečním kabátem,  teplými černými  rukavicemi a čepicí 
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sportovního  střihu.  Přitom  se  nedalo  říci,  že  by  oblékání 
patřilo k  jeho vášním, ale potrpěl si na eleganci a pro každý 
čas či příležitost měl doma připravené oblečení, jehož součásti 
čas od času obměňoval. Oděv patřil k jeho pevnému životnímu 
způsobu  jako  třeba  ranní  hygiena.  Nyní  však  neměl  ani 
pomyšlení na otázky módy, protože jej zcela pohltilo přemítání 
o právě ne zrovna šťastně ukončeném setkání. 

Ten  obraz  hraje  v  Honzově  životě  klíčovou  úlohu,  dumal, 
otázka je,  jakou. Ta dívka jej mohla opustit, stejně jako mohl 
opustit  on  ji.  Podle  toho,  jak  obraz  vyvedl,  bylo  zřejmé,  že 
z nich dvou byla ona ta silnější. Bohyně, ve které  je všechno 
zastoupeno,  od  jara  až  do  zimy.  Roztoužená  náruč  i  příkré 
odmítnutí.  Proto  ta  čtyři  roční  období,  a  třebaže  od  malby 
uplynula řádka let, nedokázal se z jejího vlivu zřejmě vymanit. 
Ba  právě  naopak,  vypadalo  to,  že  svému  vrcholnému 
uměleckému  dílu  za  ta  léta  naprosto  propadl  –  dílu,  které 
pouze spoluutvářel a na kterém zoufale lpěl. Musí být opravdu 
v  úzkých,  když  se  rozhodl  pro  jeho  prodej.  Kdo  však  je  ta 
osudová  žena,  proč  se  s  malířem  rozešla,  jaký  je  její  životní 
příběh? Snad mi příště Honza řekne víc, jak slíbil – tedy pokud 
přijde. Na každý pád se ho však nebudu už na nic vyptávat. 

Básník  se  na  okamžik  zastavil.  Pohledem  spočinul  na 
bezlistém obrysu mladé osiky stojící opodál, na její světle šedé 
a hladké kůře, která mu opět připomněla milenku z obrazu – 
sladký odstín její pleti neporušené vráskami, větvoví končetin, 
mladé  pevné  pružné  tělo,  samozřejmost  nahoty.  Začínal 
malíři  rozumět,  ta  žena  ho  zasáhla  více,  než  si  byl  ochoten 
připustit. Proto se nechtěl obrazu vzdát, a přitom, podvědomě, 
se  snažil  své  závislosti  zbavit.  Jeho  útěk  připomínal  pátou 
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cestu  Sindibáda  námořníka,  který  musel  nosit  na  zádech 
starce, co ho týral. Zde ovšem nebyla břemenem ta žena, jak 
by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž on sám – sám sebe 
bez dechu vlekl, bál se, před sebou jako před vlastním stínem 
marně  utíkal  až  na  kraj  světa,  za  svým  konečným  pádem. 
A Žena z obrazu přihlížela, kolik času mu ještě k němu zbývá, 
aby,  až  bude  dohrán  poslední  takt,  se  jako  létající  koberec 
zvedla a odlétla neznámo kam, i s malířovým tajemstvím.

Ano,  teprve  teď,  když  je  na  úplném  dně,  břemeno  z  něj 
jako  ten  opilý  stařec  samovolně  spadlo.  Pokud  obraz  prodá, 
bude  osvobozen.  Osvobozen?  Jistě,  ale  od  čeho?  Od  výčitek 
svědomí? Vytrvalého poháněče, kterého vlastnoručně stvořil 
v duchu přísloví: Ducha, jehož vyvolal jsem, nemohu se zbavit? 
Říká se, že ne pán, nýbrž otrok si volí svoji knutu.     

Pravděpodobně tam došlo k nějaké hanebnosti. Ale kdo ví, 
třeba  to  bylo  všechno  jinak.  Jsem  opravdu  zvědavý,  co  mi 
k  tomu řekne,  jestli vůbec řekne. Třeba upravenou verzi; ale 
i ta bývá jen lícem či rubem jedné mince.

Básník opět vykročil, k vozidlu to neměl už daleko. Odstavil 
je  u  posledního  zalomení  cesty  na  přírodním  parkovišti, 
poblíž  místní  hospody.  Centrálně  odemkl  auto  a  posadil  se 
na  sedadlo.  V  duchu  znovu  poděkoval  svému  synovi,  který 
mu  tuto  značku  před  léty  vybral.  Spolehlivá,  nenáročná  na 
údržbu,  s  nízkou  spotřebou,  jež  se  dala  upravit  na  dodávku 
nebo využít pro převoz až sedmi lidí. Pravda, převoz, Galerie 
Převoz,  už  jsem  zase  u  toho  malíře.  Jako  by  se  dnešek  točil 
pořád do kruhu. Raději na to nemyslet. 
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Otočil klíčem v zapalování, a když kontrolka žhavení zhasla, 
nastartoval. Zařadil zpátečku a zvolna z parkoviště vycouval.  
Poté se modrá dodávka svižně rozeběhla k jeho bydlišti.

*

Malířova  chalupa  zmlkla.  Za  uzavřeným  východem  či  lépe 
východiskem  zůstal  svět,  který  malíř  znovu  příkře  vyhnal 
a přitom tak zoufale potřeboval. Zraněné oči se upnuly coby 
k němému svědku k černohnědému dveřnímu povrchu – jako 
on  nesl  tytéž  stopy  mnohaletého  zápasu  s  nepřízní  života. 
Svědčily  o  tom  četné  prasklinky,  tolik  podobné  lidským 
vráskám.  Nová  byla  jen  svítivě  žlutá  klika,  kterou  opatřil 
dveře  spolu  se  zámkem,  když  původní  dosloužil.  Třebaže 
toto  skloubení  se  mohlo  zdát  nepatřičné,  cizorodé,  opak  byl 
pravdou. Žlutá klika z masivního kovu byla jako zlatá kupole 
na  starém  chrámu  a  dodávala  místnosti  sváteční  dojem; 
zdálo se, že se v ní sbíhají všechny světelné a duchovní nitky, 
nacházejíce tak v klice i v jejím ozdobném štítku své přirozené 
zakončení nebo vyvrcholení.   

Co dál? Muž byl v pokušení rozrazit dveře, tu pevnou závoru, 
jež  chránila  svět  i  jeho,  a  vyběhnout  za  svým  kamarádem. 
Nebude daleko, zavolám na něj a on se určitě vrátí. Na druhou 
stranu, co by mu řekl? Někde na louce příběh svého života, na 
jehož konci zůstal hřebík ve zdi a na něm obraz, který básník, 
a nejen on, tolik obdivoval? Ten obraz, který se zdál být léty 
více  a  více  krásnější,  stejně  jak  si  idealizujeme  svoje  mládí, 
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který  však  zároveň  vydával  svědectví  o  svém  tvůrci,  o  jeho 
životě  v  rozpadající  se  formě,  podobně  jako  Wildův  Obraz 
Doriana Graye. 

Říká se, že je dvojí stáří – sázení stromů a stáří zlé, obojí plnící 
funkci  jakési  rovnováhy,  kterou  stejným  dílem  vyvažuje  život 
a smrt. Kdyby jen šlo zapřít svědectví nedokonalých let! Vysypat 
přeplněný  koš  do  popelnice,  aby  všechno  to  neblahé  odvezly 
technické služby ke spálení, či kam se to lidské smetí dává!

Malíř odstoupil od dveří a znovu se až úpěnlivě podíval na 
svůj nejlepší výtvor. Galerie Převoz… Jak na ni básník přišel? 
Taková  galerie  přece  v  Praze  existuje,  kdysi  tam  vystavoval 
a prodal pár svých věcí. Někde o ní možná slyšel, je to dobrá 
galerie,  nebo  to  vzal  ze  vzduchoprázdna,  jak  se  to  občas 
umělcům stává. Pokyn shůry… 

Náhle  jím  projelo  rozhodnutí.  Zčerstva  zamířil  do  komory 
a vynesl z ní náruč obalového materiálu.  Položil jej vedle sebe 
na  prkennou  podlahu,  přistoupil  k  obrazu  Ženy  a  opatrně 
ho  sundal.  Plátno  pak  postupně  zabalil  do  několika  vrstev 
bublinkové fólie, pevně převázal a opatřil kartónem. Nato sáhl 
do zásuvky a vyndal zápisník, který se hemžil jmény, adresami 
a  telefonními  čísly.    Šlo  o  docela  obyčejný  sešit  s  měkkými 
deskami, červenobíle vzorovanými, v rozích častým používáním 
ohnutými do prostoru, jako by právě kvetl. Malíř v něm chvilku 
listoval,  a  když  našel,  co  potřeboval,  vytáhl  z  kapsy  mobilní 
telefon  a  číslo  do  něj  vyťukal.  Po  několika  táhlých  tónech  se 
z přístroje unaveně ozvalo: „Soukup. Prosím?“

„Dobré odpoledne, tady Palatáč, Jan Palatáč. Možná si na mě 
pamatujete? Vystavoval jsem u vás v galerii.“ Volaný si krátce 
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odkašlal a pak,  jako by se dovtípil, řekl: „Určitě, vzpomínám, 
vaše  obrazy  se  dobře  prodávaly.  Ale  já  už  tam  nepracuji, 
odešel jsem loni do důchodu. Je tam také jiný vlastník.“

„Nemáte na někoho z galerie telefonní číslo? Abych nemusel 
chodit na internet. Předtím jsem vždycky volal vám.“ Muž na 
druhém konci chvíli někde hledal a pak řekl:  

„Tady je to. Máte tužku a papír?“

„Mám, můžete diktovat.“   Volaný řekl číslo a přidal i  jméno 
ředitele. 

„Je to velice schopný člověk, má styky, určitě se domluvíte. 
Kolik toho máte?“

„Zatím jeden.“

„Hm, dobře, dám mu o vás vědět.“       

„Děkuji. Přeji hezký den.“ 

„Také  vám.“  Telefon  oněměl,  na  displeji  se  objevilo 
vyúčtování  hovoru,  což  malíř  proti  svým  zvyklostem  zcela 
pominul. Byl plně zaměstnán myšlenkami, na kolik jeho obraz 
v galerii ocení. Samo sebou bude chtít nejvyšší možnou cenu, 
vždyť  je  to  něco  jako  rodinné  stříbro,  ale  kdoví,  zač  se  tam 
dnes  obrazy  prodávají.  Ale  třeba  ten  ředitel  dá  někomu  tip, 
někomu  bohatému,  proto  musí  na  něho  opatrně.  Hlavně  mu 
nedat  znát,  jak  hodně  potřebuje  peníze.  To  by  ho  pak  mohl 
koupit  za  babku  třeba  on  sám  a  prodat  násobně  dráž.  Svět 
umění bývá v tomto ohledu bezohledný. Ostatně jako většina 
lidských světů, zvláště když se jedná o majetek. 
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Malíř ponechal zabalený obraz na stole. Zkontroloval čas – 
pět a venku tma  jako v pytli.   Ale co,  ještě pár dní a den se 
začne znovu prodlužovat. 

Zrovna  tak začne ožívat  i  jeho pět oken a budou mu podle 
ročních  období  nabízet  tisíce  proměn  světa  v  mikroměřítku 
polosamoty. V zimě bývá jejich obraz málo proměnlivý, chudý, 
ale hned zjara se posadí na židli a bude nahlížet do těch živých 
skicáků v modrých rámech, které si zamiloval. Ostatně i teď 
mu předkládají bukolické výjevy srnek a srnců, v tomto čase 
bez parohů, zato se ztmavlou zimní srstí, a když se na ně dost 
vynadívá, tak jemně zaťuká na sklo. Oni si ho sotva všimnou 
nebo zvolna odklušou do dáli a přitom budou bílými zadečky 
psát vykřičníky, že je u nich sice bezpečno, ale přesto je třeba 
si  na  ně  dávat  pozor.  To  mu  kreslí  nejčastěji  skicák  číslo  tři 
a  čtyři,  dvě  políčka  celuloidového  filmu  za  sebou.  Na  nich 
se také objeví první poupata  jeho zahrádky či keře přioděné 
mladým listím, odtamtud šlehají kraj vichřice s deštěm nebo, 
úplně nahoře, vyfouknou z azurové dýmky načechraný oblak. 

Pravda,  rozjímal  dále  telefonátem  naladěný  malíř,  mám 
i stálé hosty z ptačí říše, u krmítka se střídají sýkorky s vrabci, 
občas sem zalétne červenka s bílými kalhotami a načervenalou 
náprsenkou,  ale  ta  ostatní  vyhání,  chce  mít  krmítko  jen  pro 
sebe – na tyhle výjevy je odborníkem trojka. A jednička vlevo 
u  dveří  zase  geniálně  kreslí  veverky  a  stromy,  občas  se  v  ní 
objeví  i nějaký zajíc či  jezevec s odvážným účesem, černými 
a  bílými  pruhy  v  srsti.  Anebo  rezavá  liška.  Zrovna  nedávno 
se  tu  procházela,  možná  lišák,  měla  velkou  hlavu.  Dvojka 
vpravo od dveří je zase toulavá, ukazuje na pěšinu do lesa či 
z lesa, podle toho, jak to cítím. Jenom sluníčka si tu neužiju, to 
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skicáky  neumí,  leda  brzo  ráno  východní  pětka  nad  svahem, 
protože okna domku směřují na všechny světové strany kromě 
jihu – z toho chalupu střeží po vojensku rozestavený les.

*

Příjemné teplo se pomalu vytrácelo, žhavá tvář plotny pohasla. 
Muž  se  shýbl  pro  několik  polínek  uložených  v  bezpečné 
vzdálenosti  od  kamen  a  otevřel  dvířka,  aby  je  nakrmil  další 
potravou. Nesmí to s topením přehánět, mohly by doznat újmy 
obrazy. Z vedlejší komory přinesl stojan s umyvadlem a dalším 
příslušenstvím, postavil ho ke středovému trámu pokoje a okna 
zastřel květovanými závěsy živých barev. Nikdo sem nechodí, 
ale  co  kdyby.  Nezatemnit,  to  je  jako  spát  nepřikrytý;  člověk 
nemůže  dlouho  usnout,  protože  se  cítí  obnaženě,  necudně. 
A  naopak,  peřina  navozuje  pocit  bezpečí,  nedotknutelnosti, 
svátosti,  tedy  stavu,  jaký  si  pravděpodobně  neseme  na  svět 
z dob nitroděložního života.

Malíř  naplnil  umyvadlo  a  položil  ho  na  plát  kamen.  K  němu 
přistrčil  esšálek  s  vodou  na  holení.  Mytí  bylo  pro  malíře 
potěšením, měl pocit, že se jím zbavuje celodenní slupky, kterou 
na způsob stromů od rána obrůstal. Kdesi četl, že se člověk tak 
očišťuje i vnitřně, odstraňuje nánosy ve svém ušpiněném životě. 

Všichni  jsme  vinni,  utěšoval  se,  když  se  jeho  myšlenky 
vydaly  směrem,  který  si  jen  málokdy  úspěšně  zakazoval, 
vlečeme za sebou dědičný hřích snad už od Kaina. Ale co  je 
to vlastně hřích? Že náležitě odpovídáme na zraňující podněty 
vnějšího i vnitřního světa, že stavíme proti nim hráz, abychom 
si  udrželi  svoji  rovnováhu?  Nebo  že  jim  podléháme,  protože 
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jsou silnější? Jaká reakce je přiměřená podnětu? Například ve 
válce – střílím, protože na mě střílejí. Tam je to jasné. Je však 
i  násilí  duchovní,  kdy  se  zdánlivě  nic  neděje  a  přitom  může 
pod  klidnou  maskou  probíhat  nejhorší  útok,  jaký  kdy  člověk 
zažil. Pokud nechce člověk padnout do područí,  to znamená 
přijít  o  právo  svobodně  rozhodovat  o  svém  životě,  a  není 
přitom  duchovně  tak  silný  jako  jeho  protějšek  či  protivník, 
odpovídá  výbuchem,  hněvem,  nadávkami  či  jiným  útokem, 
protože prostě nemá  jinou volbu. Na  to měla Milada myslet, 
jinak bychom se nerozešli.

Voda  na  kamnech  začala  vřít.  Malíř  navlékl  chňapky,  dole 
modré, nahoře s pěkným květinovým vzorem – modrou barvu 
měl rád, podobně jako slavný Václav Špála, kterého od mládí 
obdivoval –, sejmul lavor z kamen a vložil ho do stojanu. 

Zahlédl jej tenkrát v domácích potřebách a na první pohled 
věděl, že si ho koupí, že  jej musí koupit. Možná proto, že mu 
trochu  připomínal  nemocniční  prostředí,  které  ho  vrátilo 
k životu – bíle natřený, se smaltovaným umývadlem, o třech 
vlnovitě  prohnutých  nohách,  jejichž  první  zúžení  svíralo 
misku na mýdlo a druhé, spodní, odkládací smaltovaný talířek 
na džbán. Jednotlivé části stojanu – umyvadlo, miska, talířek 
i džbán – byly po obvodu či ústí opatřeny blankytně modrým 
okrajem,  jenom  horní  kruh  pro  usazení  lavoru,  půlobruč  pro 
ručník a nohy byly bez ozdob.

Muž  svlékl  svoje  svršky,  odložil  je  na  opěradlo  připravené 
židle  a  započal  s  mytím.  Dbal  na  to,  aby  vodu  příliš 
nerozstřikoval,  místnost  byla,  třebaže  účelně,  zaplněna  mimo 
obrazů  také  umělecky  hodnotným  nábytkem  –  komodami 
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počínaje a starožitnými kukačkami na stěně konče –, kterému 
by  vlhkost,  stejně  jako  žár,  uškodila.  Mytí  netrvalo  více  než 
deset minut, po oholení a vyčištění zubů se malíř převlékl do 
světlého  pyžama  s  vtipným  klokaním  vzorkem,  které  dostal 
od své poslední milenky. Oblékl si teplé ponožky bez gumiček, 
jež  se  nezařezávaly  do  holeně;  nohy  mu  dole  přes  den  mírně 
otékaly. Možná od srdce nebo ledviny, nicméně nic jej nebolelo, 
tak toho nedbal. Vpravil se do tmavomodrého froté županu, na 
hlavu  nasadil  bílou  čepici  s  námořnickou  kotvou  a  střapcem 
na delší šňůrce. Bral si  ji spolu s ponožkami na spaní, aby ho 
to z chladu nenutilo  tak často chodit na malou potřebu. Nato 
vklouzl do kožešinových přezůvek a šel vylít vodu před dům. Za 
tím účelem zde prohloubil přirozenou rýhu, aby mohly splašky 
odtékat dál do lesa, a s prázdným umyvadlem se hned vracel 
po chodníčku z plochých kamenů zpět. 

Chodník byl důležitý za dešťů, kdy okolí domu mokvalo; díky 
zpevněné  cestě  mohl  malíř  suchou  nohou  sejít  po  několika 
schůdkách  i  k  suchému  záchodu,  dřevěné  kadibudce,  jež 
se  strouhou  sousedila.  Ruce  si  pak  umyl  v  dalším  lavoru, 
položeném  na  lavici  vedle  vchodu;  lil  do  něj  vždy  vodu  ze 
džberu.  Když  mrzlo,  čepoval  ji  z  plastové  nádoby,  uložené 
v místnosti hned vedle dveří. 

Ačkoli  to  příležitostným  návštěvníkům  vysvětloval  jako 
návrat  k  přírodě,  nepřestával  doufat,  že  se  mu  bude  časem 
dařit  lépe  a  dům  vybaví  běžnými  standardy  –  vodovodem, 
elektřinou, kanalizací. Dokonce měl vymyšleno, jak to provede, 
kde bude záchod s koupelnou či přístřešek na dřevo, třebaže 
polínka,  kterými  byl  dům  obložen,  jej  zároveň  zateplovala.  
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Jak přibývala léta, stále více se obával nemohoucnosti a také 
se  mu  už  zajídalo  vycházet  za  tělesnými  potřebami  do  zimy 
a nečasů nebo tahat těžké nádoby s vodou. 

K  záměru  koupit  si  někde  chalupu  jej  přivedla  snaha 
vyrovnat se jiným úspěšným lidem a zároveň uložit naspořené 
peníze do nějaké trvalejší hodnoty, kterou by mohl zvelebovat 
a  zhodnocovat.  A,  pochopitelně,  jež  by  sloužila  za  místo 
odpočinku  i  jako  výchozí  bod  malířských  toulek.  Netušil, 
že  se  ta  pomyslná  Faradayova  klícka  stane  nakonec  jeho 
osudem,  posledním  útočištěm,  za  kterým  zapadnou  těžké 
dveře  mozkové  mrtvice.  K  tomu,  nádavkem,  prázdný  pohled 
do zrcátka při holení.

Jakkoli  muž  věnoval  očistě  svého  těla  více  jak  důkladnou 
péči,  byly  dnes  jeho  myšlenky  mytí  na  hony  vzdáleny  – 
setrvával  v  mírném  napětí  u  zítřejšího  dne,  telefonického 
hovoru,  který  povede  s  ředitelem  galerie.  Prodejem  nejlepší 
práce chtěl zároveň skoncovat s otravnou minulostí, která na 
něho stále více dotírala ze vzpomínek a nadobro  jej odcizila 
životu. Už bylo dost poustevničení! 

Lavinu,  jež  byla  ostatně  už  dlouho  na  spadnutí,  uvolnil 
dnes  svojí  neopatrnou  poznámkou  básník.  Malíř  mu  byl  za 
ni přes svoji reakci hluboce vděčný. Až se s ním příště setká, 
umiňoval si, všechno mu vysvětlí.

Lože  jej  přivítalo  jako  náruč  ženy,  vyhřáté,  měkké, 
vstřícné.  Ulehl  do  něj  s  vděčnou  úlevou,  že  se  s  ním  může 
podělit  o  večerní  váhu  svého  těla,  hlavu  zabořil  do  polštáře 
a  přitáhl  až  pod  bradu  přikrývku  s  povlakem  potištěným 
stejně jako poduška mořskými náměty. Ruce založil za hlavu 
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a  vychutnával  slastný  pocit  svobody,  doprovázený  jemným, 
nicméně  příjemným  pobolíváním  lehce  oteklých  končetin. 
Byl šťastný, že se dokázal rozhodnout, že se jeho život pohnul 
z  místa  jako  loď  po  nekonečném  bezvětří.  Tak  tedy  zítra. 
Děkuji  ti,  dnešní  dni,  za  všechny  tvoje  přísliby.  Zařadil  ses 
mezi památné. Dobrou noc! 

Pokoj  spolu  s  kamny  a  věkovitým  trámovím  souhlasně 
popraskával a  teplými paprsky prostoupil malířovo nitro,  jež 
pomalu roztávalo jak zmrzlá půda v předjaří.
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Příprava
„Galerie Převoz, Vrána,“ ozval se ve sluchátku pevný, sytý hlas.

„Tady Palatáč. Nevím, jestli už o mně víte…“

„Ano, ano, vím, chcete nabídnout obraz k prodeji.“

„Rád bych. Kdy mohu přijet?“

„Kdykoli. Jsem k dispozici až do konce týdne. Jen v sobotu 
máme vernisáž a v pondělí je zavřeno.“

„Dobře,  tak  zítra?  Počítám,  že  bych  mohl  být  u  vás  během 
dopoledne.“

„To se hodí, tedy domluveno. Budu se těšit. Na shledanou.“

Věcně vedený hovor ze strany ředitele malíře potěšil. Dával 
jistou  záruku,  že  jednání  bude  úspěšné.  Naplněný  čerstvou 
silou se hbitě navlékl do venkovního oblečení – černou mikinu 
se  zipem  ke  krku,  oteplovací  kalhoty,  pod  které  nezapomněl 
natáhnout  ještě  přiléhavé  spodky,  aby  předešel  nachlazení 
močových cest, a nohy v teplých ponožkách obul do pěkných 
kožených bot. Z pokrývek hlavy zvolil pro dopolední vycházku 
zimní  tmavě  modrou  čepici  opatřenou  na  lemu  hnědou 
kožešinkou  a  vnitřní  vrstvou  z  jemného  plyše;  do  rukávů 
dlouhého  tmavého  kabátu  vsunul  nejdříve  nemotornou 
paži,  poté  druhou  a  svrchník  se  zapínáním  na  knoflíky 
a zdrhovadlem v  levé přední části mu nacvičeným pohybem 
pevně přistál na ramenou.

Vedle dlouhé šály obtočené kolem krku a přehozené světácky 
přes  rameno  nezapomněl  na  silně  hřejivé  nepromokavé 
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rukavice s protiskluzovou dlaní. Ty vybíral v obchodě zvlášť 
pečlivě,  z  prostého  důvodu,  aby  mu  mrtvicí  postižená  pravá 
ruka neprochladla. Před odchodem se ještě poněkud marnivě 
zhlédl  ve  velkém  zrcadle  umístěném  na  vnitřní  straně  dveří 
šatní skříně. 

Oblečení  ladil  Palatáč  podle  svého  vytříbeného 
výtvarnického vkusu a podobně jako básník své šatní doplňky 
sem tam obměňoval – chtěl na lidi, jež případně potká, působit 
neotřele,  nově,  jako  právě  vytvořené  živé  umělecké  dílo  či 
malé zjevení. O svršky proto pečoval s láskou a také z obavy, 
aby je brzy neunosil; nechtěl příliš utrácet za nové. 

Tady  na  vesnici  se  však  dobré  oblékání  míjelo  účinkem; 
obyvatelé  podhorské  vesnice  spíše  než  na  módu  dbali  na 
účelnost.  Vždyť  bylo  potřeba  se  postarat  o  hospodářství 
a  k  tomu  pro  tuto  roční  dobu  bohatě  stačil  šedobílý  vatový 
kabát  a  kalhoty,  holínky  s  tlustými  ponožkami  či  tuctový 
kulich.  Byla  to  však  pravda  jen  částečná,  protože  při  svých 
procházkách  zachytil  malíř  i  zde  obdivný  pohled  některé 
z  místních  žen.  Na  milostná  dobrodružství  však  neměl  ani 
pomyšlení. 

Před  odchodem  ještě  pohlédl  do  všech  svých  pěti  oken, 
jaké  obrazy  do  nich  namalovala  příroda  teď.  Cvičenému 
oku neunikla žádná maličkost – u okna číslo tři přibyly přes 
noc  stopy  od  černé  zvěře  a  za  pětkou  se  právě  procházela 
nádherně  vybarvená  straka  obecná,  jež  po  mnišském 
způsobu  zakrývala  bílou  halenu  černou  kuklou  na  hlavě 
a krku. Z kapuce  jí vykukoval tak trochu nepořádně podolek 
a vystřelující, sytě zelená ocasní pera. Stejně má nejkrásnější 
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barvy  příroda,  řekl  si  pro  sebe  malíř.  Za  jedničkou  –  lesním 
skicákem  –,  dvojkou  s  pěšinou  a  luční  čtyřkou  se  zatím  nic 
nového neobjevilo. 

Když se ho básník ptal, proč se na tu přírodu nechodí podívat 
raději ven, Palatáč mu hned neodpověděl. „Víš,“ přiznal nakonec, 
„ta  okna  mi  připomínají,  jak  jsem  v  dětství  miloval  barevné 
diapozivity. Možná si na ně také pamatuješ. Byly krásnější než 
skutečnost. Podle jejich vzoru jsem vždycky chtěl malovat lepší 
svět. Nejdříve tak nějak neuvědoměle, ať v plenéru, či v ateliéru 
jako tuhle Ženu, ale naplno, naplno až tady. Jenže přišla nemoc, 
a  tak  si  dělám  diapozitivy  z  toho,  co  vidím  za  okny,  jen  tak, 
v duchu. Taková obyčejná profesionální deformace.“

*

Jakmile  malíř  vykročil  ze  dveří,  snažil  se  kolem  něho  do 
místnosti protáhnout nenasytný zimní chlad. Aby nespolykal 
všechno  teplo  z  pokoje,  Palatáč  mu  je  přirazil  před  nosem 
a ještě otočil klíčem ve zlatém zámku. 

Snad  že  se  s  majitelovými  kroky  neztotožňoval  či  aby  mu 
nepřekážel v rozletu, dům se nenápadně stahoval do pozadí. 
I  svůj  hranatý klobouk  zešedlé eternitové  střechy  natahoval 
stále  těsněji  ke  svým  zdem,  až  jenom  černými  vikýřovými 
okénky  jako  věrný  pes  napjatě  sledoval,  kam  se  jeho  pán 
ubírá.  Přízemní  skicáky  pro  změnu  oněměly;  potažené 
lesklou  šedivou  blankou  slepého  oka  zůstávaly  ve  vynucené 
nečinnosti a těšily se, že malíř z nich po svém návratu spavou 
náladu opět sejme. 
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Cílem  vycházky  nebyla  dnes  vesnice,  nýbrž  louky 
s roztroušenými skupinami stromů na sever od jeho příbytku. 
Potřeboval dnešní hovor strávit, jako každou zásadní změnu, 
jíž  se  člověk  ve  svém  životě  podrobuje.  Námětem  jeho 
myšlenek  však  nebyl  dopad  na  vlastní  citovou  rovnováhu, 
ta  se  ozve,  až  osudový  obraz  odveze,  jak  si  nezřetelně 
uvědomoval, ale výhradně otázka, za kolik svoje dílo nabídne. 
Jaké  jsou dnešní ceny, přibližně věděl,  ty se do značné míry 
odvíjely od  jména autora. Malíř okresního významu,  i  kdyby 
namaloval  sebelepší  dílo,  zůstává  většinou  zaškatulkován 
do  malých  společenských  poměrů,  ve  kterých  žije.  Kam 
však patří Jan Palatáč? Moje sláva vyhasla jako ta sopka, po 
které  zbyl  jen  kamenný  suk  nad  krajem,  co  však  už  dávno 
nebouří,  nezaplavuje  svět  jiskřivou  nádherou  světel  a  barev, 
který  je  odsouzen  k  pomalému  nekonečnému  rozpadání… 
Kamínek po kamínku, jeden odloučený čedičový sloupec nitra 
za druhým – trpce si stěžoval nevěda komu, hledě přitom na 
nejbližší  černobílou  břízu  s  holými  větvemi  pohupujícími  se 
v zimním průvanu na způsob tanečnice. Kolik mezitím vyrašilo 
na denní světlo nových nadaných výhonků, kolik současných, 
moderních  světů  a  jejich  pohledů!  Jak  že  to  napsal  básník 
o poezii v té sbírce, co mi ji minule věnoval?

„A pád ten přivodil mi  její vzmach tak jako vyklíčený starý 
hrách…“

Nic, tohle nevyřeším, musím nechat mluvit ředitele, na kolik 
Ženu ocení on. Tady tahám za kratší konec. 

Poté  obrátil  Palatáč  svoji  pozornost  ke  svému  okolí.  Před 
ním  se  prostírala  zvlněná  louka,  připravující  se  k  mnoho-
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násobnému  jarnímu  početí.  Je  jako  to  moje  plátno,  pomyslil 
si. Když jsem si je připravoval, vnímal jsem v sobě jen porost 
těchto  nízkých  travin,  kterému  vévodily  uschlé  stonky  srhy, 
metlice,  lipnice  či  kokošky,  z  květů  pak  nanejvýš  nachová 
hluchavka,  jež se tu a tam zapomněla a ukázala starorůžové 
šatečky i zimě. Ale jakmile bylo napjato, cosi ve mně povolilo, 
tu  moji  anabiózu  najednou  roztrhlo  pnutí,  bubřivý  tlak 
semene, kterým kdysi lámali skály, a já se chopil uhlu a štětce 
a začal zachytávat svět, který se mi v Miladě otevřel. Z palety 
na  plátno  prýštily  nejdříve  barvy  sněženek,  orsejů,  petrklíčů 
nebo devětsilů, aby je záhy vystřídaly pampelišky, modřence, 
blatouchy  a  další  květena.  Múzickou  loukou  se  prohánělo 
nespočet  vůní  v  závanech  šumu  a  kvasu,  oplodňované 
neopakovatelnou  symfonií  bzukotu  včel,  čmeláků  a  jiného 
hmyzu,  k  níž  se  z  korun  stromů  přidalo  roztoužené  ptactvo. 
Takhle  to  pokračovalo  a  měnilo  se  dál  a  dál,  přes  spalující 
léto, zázračný pestrý podzim, dosvědčující, že i stáří může být 
úchvatné, pokud ho člověk umí a chce naplno žít, až do doby, 
než se v něm navždy usídlí bílá zima či holomráz. 

Tak  vznikl  můj  obraz  Žena  jako  čtyři  roční  období,  to 
všechno  jsem  do  něho  z  Milady  zanesl,  včetně  rozpuku 
svých  ideálů  a  uměleckého  mládí  plného  šťáv  a  rozevlátí. 
Do  něj  jsem  namáčel  svůj  štětec  a  každým  tahem  plnil  její 
křehkou a přitom pevnou dívčí krásu. Krásu, kterou jsem mohl 
pomilovat ne na jeden, ale na tisíc způsobů. 

A teď obraz leží na stole, zabalený a připravený k prodeji, aby 
se ho dotýkaly oči zámožných kupců, kteří si jím budou chtít 
vyzdobit příbytek – ne pro sebe, ne pro  jeho duši, ale pro ty 
druhé, aby jim naplno říkal: Podívejte, protože obraz vlastním, 
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jsem jím bohatý i vnitřně! Protože když jsem si to plátno mohl 
koupit, je to, jako bych ho namaloval sám. Ne jeho původce, to 
já jsem ten velký umělec, nadaný a krásný! 

Jestliže se mu poštěstí koupit dražší obraz, jenž se bude svojí 
cenou do interiéru více hodit, historie se zopakuje. Předchozí 
najednou  ztratí  lesk  a  skončí  někde  v  ústraní  či  na  chodbě, 
aby  spolu  s  dalšími  tvořil  slavnostní  průvod  k  Vyvolenému. 
A  pokud  se  u  něho  náhodou  zastaví  zraky  návštěv,  řekne 
majitel,  ano,  ano,  to  byly  doby,  kdy  jsem  do  dnešní  velikosti 
teprve rostl. Kdy jsem ještě nevlastnil tak drahé obrazy. 

Proto  je  u  nich  tak  důležitá  cena,  jelikož  představuje 
především  jeho  současnou  společenskou  váhu  –  a  pokud 
jde  o  váhu  uměleckou,  ta  je  až  na  druhém  místě.  Umělec  je 
hodnocen podle tržní hodnoty, za kterou se jeho díla prodávají. 
Nicméně, potřásl malíř hlavou, opravdová kvalita se dříve či 
později  stejně  prosadí  a  ze  zaprášené  chodby  obraz  znovu 
přestěhuje  na  výsluní  –  na  důkaz  toho,  že  velké  okamžiky, 
třebaže dávno minulé, trvají navěky.

*

Z nedalekého úbočí se připlazil prosincový mrazík a přiměl 
muže  k  pohybu.  Otočil  se  k  lesíku,  jenž  se  postavil  mezi 
něj  a  chalupu  a  spíše  ze  zvyku  než  z  uměleckého  zájmu  si 
prohlížel skupinu stromů, v níž vedle osik a několika borovic 
převažovaly  břízy.  Uvyklý  obnažené  ženské  kráse,  kterou 
připomínaly, hodlal pokračovat dále v chůzi, když tu pohledem 
zavadil o starší kmen s rozevřenou jizvou. Na okamžik strnul, 
hlavou mu bleskla vzpomínka na nádherný Miladin klín a hned 



39

poté na ránu, kterou jí svým neurvalým chováním a jednáním 
zasadil.  Neboť  rozevřené  lůno  a  rána  vypadají  stejně.  Copak 
se  té  ženské  nikdy  nezbavím,  zasténal  tiše,  copak  se  nedá 
promlčet i sebetěžší vina? Zvláště když se mezi námi zase tolik 
zlého nestalo, dějí se přece horší věci. Rozešli jsme se a tím by 
to mělo být odbyto. Ale není. Kolik poměrů jsem mezitím měl, 
nikdo nespočítá, některé docela vážné, jiné chvilkové, jež měly 
jedno společné – vytratily se jak pára nad hrncem.

Když některou ze svých lásek náhodou potkám, nemohu si 
často vzpomenout, o koho jde. Ne tak Milada. I kdybych spal 
s půlkou světa, její podoba bude skrze každou z nich prosvítat 
jako  rentgenová  podobizna.  Zatracený  obraz,  to  on  je  tou 
příčinou, že na ni stále myslím, vždyť ho tahám s sebou jako 
Monu Lisu, to on mi ji ustavičně připomíná. Už aby byl z domu!     

*

Malíř se již nezdržoval. Vydal se do vsi, aby zjistil, jaká jsou 
teď autobusová spojení na Prahu. Jízdní řády mají v hostinci, 
nechá si  tu  také dobít  telefon. Dá si něco  k  jídlu a  vyptá  se, 
co  nového.  To  mu  hospodská,  dýchavičná  a  tělnatá  paní, 
jistě ráda poví,  jednak proto, že jí byl ten podivínský umělec 
sympatický, a taktéž, že si  vážila každého zákazníka, kterých 
nebyl tady na konci světa zrovna nadbytek.

Neohrabaný  zápis  do  poznámkového  bloku  trval  jen  pár 
vteřin –  jízdní  řád na zastávce byl naštěstí celý, nepotrhaný. 
Ráno  mi  to  jede  v  půl  šesté,  tam  jsem  za  dvacet  minut 
a  u  hostinské  zjistím,  v  kolik  mi  to  jede  na  Prahu.  A  také 
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nazpátek, až se budu vracet. Malíř uložil zápisník s propisovací 
tužkou  do  vnitřní  kapsy  kabátu  a  zamířil  k  hospodě 
U zkřížených kladívek. 

Jednalo  se  o  dávnou  hornickou  krčmu  –  v  kraji  se  kdysi 
těžilo  železo,  stříbro,  měď,  olovo,  dokonce  zlato.  Spíše  by  se 
měla  jmenovat  U  mlátku  a  želízka,  ale  komu  dnes  na  tom 
záleží, kdepak jsou všichni ti horníci? Ve vsi z těch časů zbylo 
jen pár zemědělských usedlostí, vytěžené podzemní chodby 
a  ve  svahu  patrové  dělnické  domky  zbudované  majitelem 
někdejší  textilní  továrny,  nad  kterými  jako  by  nyní  převzala 
ochranu hospoda.  Dnes většina lidí, co tu bydlí, jezdí za prací 
do města,  tady už žádná není,  ještě že na autobus to nemají 
daleko, pomyslil si muž a vzal za kliku. 

„Dobrý  den,  Mistře,“  zašveholila  paní  u  výčepního  pultu, 
„jdete se zase dobít?“

„Zase,  ono  mi  to  vydrží  někdy  i  tři  týdny,  jenže  teď  jsem 
dvakrát dlouho volal.“

„Co si dáte?“ přilétla od pípy další usměvavá otázka. 

„Jednu  jemně perlivou, musím mít zítra čistou hlavu. Máte 
něco k jídlu?“

„Je  tam  ještě  guláš  s  chlebem,  jestli  chcete.  A  co  na  zítra 
plánujete?“

„No  co,  jedu  prodat  jeden  ze  svých  obrazů,  potřebuju 
opravit  střechu.  Něco  mám  stranou,  ale  to  nestačí.  Zbytek 
bych  z  důchodu  tak  rychle  nenaspořil,“  řekl  popravdě  malíř. 
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„Do galerie, do Prahy,“ doplnil a sáhl po vodě, kterou před něj 
hostinská postavila. Skla cinkla o sebe a voda svlažila mužova 
lačná ústa. Hostinská mezitím odešla do kuchyně. 

Hospoda  byla  vyzdobena  stylově.  Na  stěnách  se  na 
podstavcích  vyjímaly  staré  vycíděné  hornické  lampy 
a  kahance,  doplněné  obrázky  různých  důlních  činností 
a  letitými  snímky  vousatých  havířů  v  halenách.  Člověk 
nepotřeboval  moc  představivosti,  aby  se  přenesl  o  nějaké 
to  století  nazpět,  kdy  tu  horníci  sedávali  za  dubovými 
stoly  s  hrubě  ohoblovanými  deskami.  Dnes  pravda  již 
ohlazenými, pod sněhobílými ubrusy, jež po obvodu vyzdobila 
stylizovanými  růžemi  a  lístky  dovedná  ruka  vyšívačky. 
Do  prostředka  každého  stolu  pak  majitelka  umístila  vázy 
s  umělými  květinami,  které  v  létě  nahradila  živými  ze 
zahrádky před domem. Vše působilo čistě, upraveně, jako by 
to nebyla ani hospoda, ale nějaký idylický domov. 

„Jako  klícka,  jako  klícka,“  opakoval  pochvalně  muž,  když 
před  něj  hostinská  stavěla  talíř  s  gulášem.  „Je  vidět,  že  jste 
pořádná  ženská.  A  ty  ubrusy!  Vždycky  mě  nadchnou.  Jako 
výtvarník vím, co říkám. Je vidět, že jste ze Slovácka.“

„Z Kyjova, jestli to tam znáte?“

„Jednou  jsem  tam  přespal,  ale  to  je  už  dávno.  Nedaleko 
Koryčan,  že?  Byl  jsem  tam  na  národopisné  výstavě.  Ale 
tuhle  krásu,“  nadzvedl  okraj  ubrusu  a  znalecky  jej  prohlížel, 
„neumějí snad nikde jinde na světě, jenom u vás.“ 

„Zase umějí jiné,“ usmála se hostinská, „ale už jezte, ať vám 
to nevystydne,“ a oddusala obsloužit dalšího hosta. Malíř se 
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za ní zálibně podíval –  její oděv připomínal tamní kroj – bílá 
košilka s mírně nabíranými  rukávci, přes ni červený živůtek 
s  vyšitými  drobnými  květinovými  motivy  a  ozdobnými 
knoflíky  zlaté  barvy.  K  tomu  široká  červená  sukně  opatřená 
spodničkami a modrou zástěrou, vše pestře zdobené, ale ne 
tak bohatě jako na kroji slavnostním. Také neškrobené – mezi 
stoly by se s nadýchanými sukněmi  jen těžko proplétala. Na 
hlavě měla červený šátek obšitý úzkou krajkou, a když hostův 
pohled  sklouzl  dolů,  místo  typických  holínek  uviděl  modře 
a červeně vyšívané trepky. Důvod byl zřejmý – pohodlí a také 
opuchlé kotníky.

Hospoda,  kterou  si  majitelka  před  pár  měsíci  pronajala, 
působila na první pohled dojmem, jako by sem byla odněkud 
přenesena  –  a  přitom  do  vsi  stále  pevněji  vrůstala.  Bylo  to 
tím,  že  zdejší  porůznu  rozeseté  domky  skupovali  bohatí 
chalupáři  a  postupně  je  obnovovali  často  do  větší  krásy 
a  dokonalosti,  než  jakou  měly  předtím  –  poškozené  dřevěné 
prvky povyměňovali za trvanlivější s povrchovou úpravou, tu 
a tam se na střechy vrátily šedivé došky, do daleka svítily bílé 
omítky. Chalupa malíře si s nimi nezadala; jeho umělecký cit 
některé původní části vylepšil či nápaditě doplnil, ať se jednalo 
o  nátěr  okenních  rámů,  komín  zakončený  věncem  z  bílých 
cihel,  či  chodníčky  z  plochých  kamenů,  které  vypadaly,  jako 
by  tu  byly  odjakživa.  Člověk  si  k  nim  snadno  doplnil  mladé 
vesnické  děvče,  jak  v  prostých  šatech,  s  dřeváky  na  nohou 
nese krmení domácímu zvířectvu. 

Ty  máš  tak  skvělé  umělecké  vidění  i  techniku,  říkala  mu 
tenkrát  Milada,  „někdy  však  musíš  ještě  doplnit  maličkost, 
aby  dílo  bylo  dokonalé.“  To  když  mi  ve  školním  ateliéru 
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doplnila  skicu  o  tu  čárku…  Muž  svraštil  obličej,  násilím  se 
vyhrabal z duchovního pytle a vrátil ke svému guláši. Hnědá 
hmota s hrboly masa již zpola vychladla, pepř jí však pálivost 
bohatě navracel. Malířovy hluboké čelní kouty a kořen nosu 
se orosily, blažený pocit sycení, ne nepodobný rozkoši z lehké 
sebetrýzně,  umocňovaly  krajíce  měkkého  voňavého  chleba, 
které  ke  guláši  přikusoval  a  zčásti  také  do  talíře  nalámal. 
Podrážděné  sliznice  průběžně  ochlazoval  malými  doušky 
jemně perlivé vody.

Protože  telefon  potřeboval  k  dobití  ještě  nějaký  čas 
a  útroby  hlásily  modrou  oblohu  se  sluníčkem,  objednal  si 
další  minerálku  a  pohodlně  se  opřel  o  lenoch  vyřezávané 
židle.  Ze  zvyku  uvažoval,  jak  by  vnitřek  hospody  zachytil, 
jestli pohledem od dveří, od stolu, nebo od výčepního pultu, či 
některého z oken, přes něž se už chystala přehodit svůj tmavý 
plášť prosincová noc. 

„Tady máte ty odjezdy,“ podala žena malíři papír, když došlo 
na placení. 

„Ty drobné nechte, za dobití, ještě si vezmu telefon.“ Zvolna 
vstal, z věšáku sundal kabát a šálu a beze spěchu se oblékal.  
V  hospodě  byl  již  několikrát  a  stejně  jako  poprvé  se  mu  ani 
dnes nechtělo odejít od útulného národopisného námětu, jejž 
tak neopakovatelně zachytával na svých plátnech Joža Úprka. 
Zde se dalo jenom vnímat a v duchu tvořit, kdežto za dveřmi 
na  něj  čekal  pes  věrné  vychrtlé  sklíčenosti.  Jaký  protiklad! 
Tady  si  hospodská  připomíná  své  nádherné  mládí,  jehož  se 
nechce  kvůli  několika  uběhlým  rokům  vzdát,  svých  dívčích 
let, kdy se kolem ní točili mládenci v kloboučcích, zatímco já 
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jsem se rozhodl ty svoje prodat, protože jsem v nich pochybil. 
Chci prodat svoji vadu na kráse, kterou mi obraz připomíná, 
abych mohl opravit děravou střechu. Zní to jako vtip, jenže je 
to pravda.

Dveře tiše zaklaply a po malíři zůstalo jenom prázdné místo.
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Cesta
Jsou  dny,  kdy  svítá  o  něco  dřív,  zpívá  se  v  písni  Ladislava 

Štaidla, kterou před léty často hráli v rozhlasu. Je tisíc pátků, 
nemnoho jar – vrcholila na konci – však dnů, kdy svítá trochu 
dřív, těch je jen pár. Takové ráno čekalo na malíře u jeho široké 
dvoulůžkové postele se starodávným klenutým hnědým čelem 
a měkkou matrací. Přihlásilo se tichým zvoněním, jež postupně 
zesilovalo  a  z  obrazovky  telefonu  vysílalo  světlo,  kterým 
předčasně plašilo tmu. 

Přikrývka se pohnula a  jen neochotně vydala postavu,  jež se 
zvolna probírala k životu. Přehodila přes sebe župan,  rozsvítila 
stolní lampu na baterie a chvilku se na ni zadívala – na podstavec 
se  zlatou  základnou,  jež  přecházela  do  bílého  soudkovitého 
keramického těla ozdobeného modrými květy a krytého stříškou 
ze zlatých listů. Stínítko bylo naopak čisté, z mléčně zabarveného 
skla.  Teprve  svit  probuzené  lampy  přiřkl  s  konečnou  platností 
oné přízračné postavě osobu Jana Palatáče. 

Ten  si  připravil  věci  k  holení  a  za  studena  odstranil  nízké 
noční  strnisko.  Nechtěl  kvůli  tomu  zatápět,  protože  jindy 
se  holil  pouze  večer;  dnes  chtěl  však  vypadat  co  nejlépe. 
Oblékl si včerejší, starostlivě uložený oděv, pod paždím stiskl 
zabalený obraz, dveře zamkl na dva západy a s nimi udivená 
ústa místnosti. Od domu se vzdalovali jako stíny dva jeho stálí 
obyvatelé, z nichž jeden se sem neměl nikdy vrátit.

*
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Cesta, která spojovala polosamotu s obcí jako pupeční šňůra, 
vzala  teď  na  sebe  podobu  světlého  pruhu  kymácejícího  se 
těžkopádně před malířovýma očima, kolem dříve mokvajících, 
nyní  nelítostným  dechem  zimy  spoutaných  bahnitých  míst 
a zrcadlových kalužin. Úplněk prosytil okolitou louku šedavě 
stříbřitým  zbarvením;  jeho  strnulé  paprsky  se  zmocňovaly 
krajiny  neviditelným  mrazivým  závojem,  ne  nepodobným 
tuhé diktatuře či děsivému plátnu Hlava Medusy od Rubense. 
Při té představě se muž více zachumlal do kabátu a s bradou 
zabořenou do teplé šály se bral dlouhými kroky k autobusové 
zastávce.  Zde,  nedaleko  hostince  U  zkřížených  kladívek 
potemnělého  uvnitř  bezesným  spánkem  a  vně  politého 
průsvitnou  měsíční  majonézou,  se  malíř  připojil  ke  skupince 
nemluvných lidí. 

Protože  sám  prožil  svůj  aktivní  život  jako  svobodný 
umělec,  jen  těžko se vžíval do často nelehké situace dalších 
čekajících, kteří museli každý den – s postupujícími roky stále 
obtížněji  –  hájit  svá  postavení  v  zaměstnání  a  v  nejistém 
soukromém  životě;  k  tomu  často,  z  mnohého  přepínání,  za 
oslabeného zdraví. Ať s dětmi, či bezdětní, řešili to stejně jako 
předchozí  pokolení  občasnými  úlety  „jinam“  –  na  tanečních 
zábavách,  koncertech  hudebních  skupin,  o  dovolených,  na 
které si někdy  i půjčovali,  či ve sledování  televizních seriálů 
nebo sportovních utkání, s jejichž pomocí a lahví piva v ruce 
plánovitě  odváděli  z  přetížených  duší  povodeň  žití,  aby  si 
pak  mohli  na  konci  své  pozemské  pouti  říct,  se  zbožným 
sebeklamem, že těch několik světlých chvil vydalo bohatě za 
celý život a bylo vlastně jenom dobře, že život za to stál.
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Tmavé obrysy zastávky osvítily daleké, zvolna se přibližující 
světlomety ranního autobusu, který z čekajících odveze dnes 
„jinam“ pouze vyhublou vratkou postavu svírající pod  levým 
paždím  převázaný  obdélník  obrazu.  Snad  aby  to  nebylo 
ostatním  líto,  vyčeřila  poněkud  hřmotná,  hranatá  kostra 
dopravního prostředku ostrým sykotem  jejich kalné oči, aby 
už po  tolikáté prohlédly,  že  teď  je vrcholným smyslem  jejich 
životů  neobyčejně  obyčejná  změna  –  dosáhnout  bezpečně 
a včas každodenní metu. Velkoměsto. 

Autobus  se  vnitřně  drobně  otřásal  jako  před  důležitým 
rozhodnutím, a když se cestující usadili na předurčená místa, 
náhle  ztratil  svůj  nejistý  stav  a  odhodlaně  zamířil  k  další 
zastávce,  kde  podle  odvěkého  obřadu  dopravních  spojů  vše 
zopakoval. 

Pojízdná  občanská  bohoslužba,  pomyslil  si  malíř  a  jako 
kdysi na tabuli ve škole hleděl nyní z okna na povinné výjevy 
pouličních  lamp  a  vzdálených  světel,  pronikající  skrze 
temnotu,  jíž  si  autobus  klestil  neurvale  cestu  vpřed.  Tehdy 
paní  učitelky  pro  dosažení  vyššího  vědění  také  potlačovaly 
svět  strhujících  dětských  her  a  bezstarostného  mládí.  Ale 
i kdyby uměl vše popsat krásnými literami, které se mu tenkrát 
moc nevedly, nikdy ta suchá písmena nemohla nahradit strom, 
na nějž se dalo vylézt, květinu, ke které si mohl přičichnout, či 
živou žábu v potoce, po níž se prý dělají na rukách bradavice. 
Nástup  do  školy  znamenal  nejen  nový,  jiný,  ale  především 
odlidštěný život, z něhož utíkal k tomu předchozímu v útržcích 
denního  i  nočního  snění,  až  se  k  němu  vrátil  docela.  Díky 
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výtvarnému nadání a úspěšnému prodeji děl se mohl, hmotně 
zajištěn,  rozhodnout pro svobodné povolání, dostupné tehdy 
jen úzké vrstvě jeho současníků. 

Znovu  nabyté  volnosti  si  malíř  nejvíce  užíval  při  toulkách 
přírodou,  kterou  vnímal  jako  svoji  laskavou  babičku,  jež  mu 
čtením  pohádek  přivolávala  bdělé  sny.  Pak  ale  přišla  doba 
temna,  zpychl,  díky  svým  úspěchům  se  začal  považovat  za 
nadřazeného ostatním lidem a umělcům zvláště, předváděl se, 
pil, rozhazoval více, než si mohl dovolit, vytloukal klín klínem, 
až přišly první otřesy a pády.

Po nich se zvolna usadil, začal více pracovat, a to i na sobě, 
dal do pořádku finance, z našetřených peněz koupil chalupu 
a zůstatek na účtu postupně narůstal. Věřil, že to potrvá, když 
ne  věčně  –  o  své  nadčasovosti  byl  velikášsky  přesvědčen  –, 
tak jistě do vysokého stáří. Z omylu jej vyvedl záchvat mrtvice, 
který mu nejen znemožnil pokračovat v práci, ale, z  té samé 
příčiny,  citelně  poznamenal  jeho  majetkové  zázemí.    Musel 
dnes  a  denně  přemýšlet,  jak  vyjít  s  penězi  a  neztenčovat 
úspory. Když tu se zničehonic objevil další nepřítel, v podobě 
děravé  střechy,  jež  mohla  jeho  vypiplanou  nemovitost 
proměnit v krátkém čase na neobyvatelné místo. Pravda, dům 
bylo možno prodat a odstěhovat se někam do podnájmu, ale 
při zvyšujících se poplatcích za všechno bylo otázkou, zda by 
nakonec  neskončil  v  lepším  případě  v  sociálním  bytě  nebo, 
v tom horším, někde pod mostem. Špatná střecha. Proč jsem 
si nenechal zpracovat posudek od odborníka a věřil prodejci, 
že je vše v pořádku? Protože jsem chtěl ušetřit, odpověděl si 
sám, peněz nebylo nazbyt. 
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Ale stejně je ta střecha jen záminkou, uvědomoval si skrytě. 
Jistě by se dala nějak pospravit, nemusela by se měnit celá, 
stačilo sem tam vyměnit eternitovou šablonu, uhnilou  laťku, 
zpevnit krokev… Také by to něco stálo, ale určitě ne tolik. Ano, 
střecha byla a je jenom záminkou. Potřebuji si zdůvodnit, proč 
se mám zbavit toho prokletého mučitele tak jako ve Wildově 
Obrazu Doriana Graye, jenže v opačném gardu. Čím více jsem 
ztrácel – vstupoval malíř jako už tolikrát předtím do bludného 
myšlenkového  kruhu –, tím více můj obraz Ženy mládl, dráždil 
mě svojí čistotou a mládím, trýznivě připomínal vlastní svatou 
dobu  jako  protiklad  pozdějšího  úpadku.  V  té  knize  zaútočil 
Gray na svoji ohyzdnou podobiznu, zde naopak útočila na mě 
její nádhera. Utíkal jsem před ní do víru světa, upadal hmotně 
i mravně, ale obrazu se nedokázal vzdát. 

Až  teď.  Díky  básníkovi.  Ano,  díky  básníkovi,  který  neměl 
naštěstí  tolik  peněz,  aby  si  mohl  obraz  koupit.  Vždyť  by  se 
stal  jen  novým  převozníkem,  Charónem,  kterému  bych  vrazil 
do  ruky  pádlo.  A  to  bych  mu  nepřál,  na  to  je  příliš  dobrý. 
Od  toho  jsou  tu  jiní  kupci,  Galerie  Převoz.  Kdyby  však  ty 
prostředky měl, neváhal bych, bližší košile než kabát. Ostatně 
se  o  převozu  zmínil  on,  to  on  dal  vše  do  pohybu,  on  byl  tím 
prvním  kamínkem.  Jako  by  znal  můj  život,  četl  v  něm,  toulal 
se  v  něm,  léčil.  Má  takový  podmanivý  kukuč,  člověk  se  cítí 
v jeho blízkosti bezpečně, jako dítě, a s ulehčením odhazuje svá 
dospělá brnění, plát po plátu… Až se vrátím z Prahy, určitě za 
ním zajdu, ale již jako svobodný člověk, jako člověk bez obrazu.

*
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Autobus odbočil z hlavní silnice a houpavě zamířil k nádraží. 
Noční temnotu vystřídal polosvit coby výsledek dohody mezi 
černí  a  pouličními  svítilnami;  na  způsob  nevěstek,  jež  lákají 
nemravné  muže  do  svých  domů,  aby  jako  ty  lampy  vyhasly 
s nimi do bílého dne. 

Další  stanoviště  bylo  hned  vedle,  spoj  na  Prahu  tu  již  stál. 
Malíř si opatrně posunul zavazadlo před sebe, aby nedoznalo 
újmy  v  tlačenici,  koupil  si  lístek  a  usedl  na  přední  sedadlo. 
V dětství je míval rád, cítil se na něm tak trochu tím řidičem 
za  velkým  volantem  a  s  řadicí  pákou  po  pravici,  do  jehož 
rukou byl svěřen osud  lidí,  jež vezl za sebou. Anebo, častěji, 
jako divák v kině, před kterým se odvíjí dobrodružný příběh. 

Palatáč dal plátno do odkládacího prostoru, rozepnul kabát 
a  ukotvil  bezpečnostní  pás.  Výbava  dálkového  autobusu  se 
na hony lišila od toho venkovského, kterým před chvílí přijel.  
Klimatizace,  lednice,  záchod,  pohodlná,  jemně  odpružená 
tichá jízda, prostě takový šlechtic v hromadné dopravě. 

Jeho dveře se nyní neslyšně zavřely, motor zapředl a autobus 
se  majestátně  sunul  k  výjezdu.  Obrazovka  čelního  skla, 
srovnával malíř, však přinášela jiné příběhy, než jaké zažíval 
při  školních  výletech.  Od  té  doby  toho  sice  nacestoval  dost 
a dost, zpravidla svým vlastním vozidlem, ale více než krásám 
světa  se  pochopitelně  věnoval  řízení  a  také  myšlenkám,  jež 
se  točily  kolem  velkého  světa.  A  když  už  musel  jet  veřejnou 
dopravou, většinu cesty prospal. 

Vzpomínky  z  dětství  se  mi  hlásí  proto,  že  jsem  zestárl, 
stiskl teskně rty. Ale jsou hezké, možná hezčí než skutečnost 
tenkrát  –  silnice  se  kroutily  sem  a  tam,  a  i  když  nebývaly 
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zrovna  v  nejlepším  stavu  –  řidič  občas  vyměňoval  kolo, 
protože  „píchl“  nebo  opravoval  motor  –,  rostlo  kolem  nich 
mnohem více zeleně než dnes. Romantika cestování se však 
neztratila,  jenom  změnila  –  po  rovné  dálnici  se  teď  míhají 
korálky  vozidel  rozmanitých  barev  a  značek  jako  v  nějaké 
počítačové  hře  a  autobus  kolem  nich  pluje  či  se  spíše 
vznáší  jako  duchovní  letadlo.  Řítí  se  vstříc  té  hrubé,  sotva 
probuzené  ranní  černošedé  obloze,  jež  hrozí,  že  se  každou 
chvíli  zbortí  na  hříšný  svět.  Tomu  ostře  brání  její  občasná 
bílá,  či  dokonce  modrá  okna,  jež  dávají  jasně  najevo,  že 
temným silám uzdu nepopustí. Ty mraky připomínají Bouři 
na  moři  od  Ajvazovského,  pomyslel  si  malíř,  nespouštěje 
oči  z  nehybného  obrazu,  podobně  jako  autobus,  jenž  výjev 
studoval na způsob třetího oka skleněným čelem. 

Za  oknem  se  mihl  dálniční  ukazatel  Černý  Most,  dílčí  cíl 
dnešní  cesty.  Odtud  přestoupí  na  metro,  trasu  B,  která  ho 
doveze  až  ke  galerii.  Je  od  stanice  vzdálena  necelých  sto 
metrů,  takže  tam  bude  cobydup.  Hlavně  nepoškodit  obraz, 
všude  je  plno  lidí,  někdo  může  do  něho  nešetrně  vrazit 
a neštěstí je hotovo. Muž se v rychlosti oblékl a plátno opatrně 
vyjmul z úložného prostoru. Přitiskl balík na prsa a jako první 
se připravil k výstupu. 

Řidič zvolna zpomalil jízdu, až měkce zastavil. Pár schůdků 
a  malíř  oběma  nohama  vstoupil  na  půdu  nejen  velké  Prahy, 
ale také svého někdejšího života. Do plic nabral zimní vzduch; 
i  když  je  ostrý,  alespoň  se  dobře  dýchá.  Věřím,  že  takové 
bude  i  moje  dnešní  jednání.  Věcné  a  úspěšné.    Ještě  jedno 
rozhlédnutí  –  a  umělec  vykročil  odhodlaně,  klátivou  chůzí, 
k lávce vedoucí ke stanici metra.
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Výstavní síň
Zatímco  se  k  ní  ubíral,  seděla  před  vedoucím  Galerie 

Převoz elegantní žena ve středních  letech, nohu přehozenou 
přes nohu. Zjevně dobře situovaná;  její výraz a chování bylo 
nenucené, slova plynula lehce z úst. Pohrávala si s držadlem 
přepychové šedé kabelky z kůže, jež skvěle ladila k přiléhavým 
černým šatům, bílému boleru se skvrnami stejné barvy, jakou 
měly šaty, a k světle červeným rukavicím. Ty stylově doplňoval 
jemně  cizelovaný  bílý  náramek.  Napůl  černá  a  napůl  bílá 
paruková pokrývka hlavy nacházela svůj protipól v luxusních 
italských lodičkách větším dílem barvy rukavic. 

„Upřesnil nějak hodinu, kdy se má dostavit, pane doktore?“ 
pokračovala v započatém hovoru. Ředitel Vrána pohnul paží 
a otevřenou dlaní naznačil svoji nejistotu. 

„Říkal  během  dopoledne.  Nevím,  jak  to  odtamtud  jezdí, 
ale  počítám,  že  se  na  cestu  vydal  hned  ráno.  Takže  by  tu 
mohl  pomalu  být.“  Dáma,  jinak  většinový  vlastník  galerie, 
sebou  neklidně  pohnula,  vstala  a  přistoupila  k  oknu.  Jeho 
zřasenou,  sněhobílou  záclonu  s  jemnými  květinovými  vzory 
lemovaly  z  obou  stran  bavlněné  závěsy  krémové  barvy  dole 
uvázané  stuhami,  takže  vytvořily  trojúhelník,  který  spolu 
s  okenním  křížem  připomínal  Boží  oko  a  Kristovo  utrpení. 
Žena  hleděla  chvíli  do  ulice  a  pozorovala  rušný  provoz. 
Pojednou  zpozorněla  a  začala  zkoumat  postavu,  jež  právě 
vystoupila z posuvných dveří metra. Na několik vteřin se její 
vzezření změnilo – dokonalá postava, na které doktor spočíval 
zálibným  pohledem,  se  napnula,  jako  by  se  připravovala  ke 
skoku, a poté znehybněla. 
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„Támhle jde. Ten zestárl… Ale není pochyb, je to on, Honza 
Palatáč. Přijměte ho tady, já zatím půjdu vedle. Nechci, aby mě 
viděl, mám k tomu svoje důvody. Jsem zvědavá, s čím přijde. 
Cenu ať si nejdříve stanoví sám. Kam až můžeme jít my, víte.“

„Můžu se zeptat, kdo Vás na něj upozornil? Pan Soukup?“ 

„Ano. Známe se s Vaškem léta. Ví, že se o Palatáčovu tvorbu 
zajímám. Ostatně za něho mu prodala galerie několik obrazů. 
Už tu bude,“ pohlédla těkavým pohledem k vstupním dveřím 
a po malém váhání odešla do sousední místnosti. Doktor se za 
ní ohlédl, když tu se ozvalo krátké, rázné zaklepání.

„Vstupte,“  vyzval  návštěvníka,  zatímco  se  probíral  listinami 
na stole. Po domluvě s majitelkou nechtěl, aby malíř cokoli tušil. 

„Dobrý den.“

„Dobrý  den.  Co  pro  Vás  mohu  udělat?“  odpověděl  doktor, 
vstal od stolu a vykročil návštěvníkovi v ústrety. Letmý pohled 
na zavazadlo, které muž držel pod paždím, mu pomohl jakoby 
se upamatovat, a s přátelským úsměvem dodal:

„Vy budete pan Palatáč, nemýlím-li se?

„Ano, Jan Palatáč, možná jste už o mně slyšel.“

„Jistě,  Vaše  jméno  je  v  uměleckých  kruzích  známo,  máte 
článek ve Wikipedii a jste uváděn ve sbornících; ostatně pan 
Soukup  říkal,  že  se  Vaše  obrazy  u  nás  dobře  prodávaly.  Ale 
posaďte se přece,“ ukázal na křeslo potažené  jemnou hovězí 
kůží světle hnědé svítivé barvy a sám se usadil do protějšího. 
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„Jaká  byla  cesta?“  Vstřícný  a  laskavý  tón  ředitelova  hlasu 
sejmul  z  návštěvníka  napětí,  a  když  se  uvelebil  v  honosném 
křesle, odpověděl: 

„Cesta  dobrá,  jenom  trochu  dlouhá.  To  víte,  přes  půl 
republiky.“

„Ano, ano, ale nemyslete, pokud  jde o čas,  tady v Praze  to 
nebývá  kolikrát  lepší.  Přestupy,  výluky,  zpoždění.  –  Ale  co 
si  dáte?“  odlehčeně  změnil  téma  hovoru.  „Kávu,  nebo  čaj? 
Dobře, čaj, mám tu jednu kvalitní ovocnou směs se zázvorem, 
dodává životní energii. Chvilku strpení, postavím konvici na 
vařič. Sekretářka má dnes volno,“ ukázal omluvně k psacímu 
stolu u dveří,  „tak musím sám. A  tady  jsou nůžky –  jsem na 
Váš  obraz  opravdu  zvědavý!“  Ředitel  poodešel  k  malému 
kuchyňskému  koutu  a  ze  sektorové  skříňky  vyjmul  zlacené 
šálky s vyobrazením Tří grácií, do kterých vložil po nálevovém 
sáčku.  Spolu  s  podšálky  je  postavil  na  malovaný  podnos 
a počkal, až voda v konvici přejde varem. Poté tác položil na 
mléčně  průsvitnou  desku  konferenčního  stolku  s  hnědou 
podnoží,  tvarem  připomínající  jelení  parohy.  Vše  tu  dýchalo 
přepychem;  vybavení  místnosti  podtrhovaly  bílé  stěny 
a futuristické stropní svítidlo nad hlavou.  

Doktor,  když  viděl,  že  je  obraz  rozbalený,  přisunul  k  malíři 
ještě  broušenou  mísu  se  sušenkami  a  obraz  položil  na 
stojan.  Z  jeho  pohledu  se  ponenáhlu  vytratila  předchozí 
lehká shovívavost. Po prohlídce plátna znovu usedl a několik 
okamžiků  mlčel.  Jako  by  si  nemohl  dát  dohromady  starce 
před sebou s tím, co právě viděl.
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„Vážený  pane,  to  je  mistrovské  dílo.  Jak  jste  obraz 
pojmenoval?“

„Žena jako čtyři roční období. Je to moje nejlepší práce.“

„Pokud  s  prodejem  nepospícháte,  počkejte  na  jarní  aukci,“ 
řekl  nepatrně  naléhavým  hlasem  a  uvolnil  si  kravatu. 
„Vyvolávací  cena  by  mohla  být  taková,  za  kterou  bychom 
ji nabídli u nás v galerii. Aukcí však můžete získat mnohem 
víc,  to  nepochybně  víte.  Pokud  nemůžete  čekat,“  doplnil 
věcně doktor, „můžeme Vám vyplatit zálohu ve výši poloviny 
odhadnuté  ceny.  Ten  obraz  se  prodá,  za  to  Vám  ručím. 
Otázka je, za kolik. Kdybych mohl, koupím ho sám. S ohledem 
na…,“ chtěl  říct majitelku galerie, ale zavčas se zarazil a bez 
přechodu  pokračoval,  „tedy  navrhuji  tuto  částku.  Vzal  trhací 
blok, napsal několik číslic a papír podal hostovi. Teprve nyní 
si  vzpomněl,  že  měl  počkat  dle  přání  majitelky  na  malířovu 
finanční představu. Zatracená práce, takhle mě vyvést z míry. 
Ten  obraz  snad  čaruje.  No,  budu  jí  to  muset  nějak  vysvětlit, 
určitě slyšela každé slovo. 

Umělci se zatočila hlava. Kdyby se plátno prodalo třeba jen 
za  tuto  odhadní  cenu,  opravil  by  střechu  a  ještě  by  bohatě 
zbylo.  Mohl  by  si  dopřát  v  chalupě  větší  pohodlí,  tak  jak  to 
kdysi  plánoval.  Vedle  nadšení  však  v  něm  zároveň  vyrašilo 
podezření. Je divné, že se ten doktůrek tak do toho hrne. Třeba 
už má v hlavě nějakého kupce, kterému plátno nabídne. Ale 
ne,  to by nemluvil o aukci. Zatraceně, něco za  tím musí být! 
Tedy spíš kdo než co! Soukup? Na druhou stranu, uvědomil si 
sklesle, co  jiného mi zbývá? Ber, Honzo, dokud  je  ruka Páně 
otevřená. Vzpomeň si na Městskou galerii! 
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Zapřel  se  do  křesla  a  krátce  se  na  ředitele  zahleděl. 
Krásný chlap v nejlepších  letech, hustá černá hříva, oblečen 
v  prvotřídním  károvaném  obleku  rozetnutém  vínovou 
kravatou  s  jemným,  téměř  rozverným  vzorkem.  Na  nohou 
pohodlné kožené polobotky a lehce namodralá čistě vyholená 
tvář. Ušlechtilý pražský hřebec. 

„Beru.  Je  to  dobrá  nabídka.  Bylo  by  skvělé,  kdybych  mohl 
dostat  tu  zálohu.  S  aukcí  samo  sebou  souhlasím.  Pokud  tu 
nejsou nějaké další podmínky.“

„Jestliže nebudou z Vaší strany…?“ opáčil doktor a mírně se 
na malíře usmál.

„Z  mé  určitě  ne.  Měl  bych  ale  jednu  otázku  –  jak  to,  že  se 
ohledně  ceny  neradíte  s  Vaším  vedením,  zvlášť  když  jde 
o větší částku?“ Doktor kývl hlavou.

„Působím  tu  nejen  ve  funkci  ředitele  galerie,  ale  zároveň  jako 
odborný poradce. Pokud si nejsem s něčím jistý, pak se samozřejmě 
na  vedení  galerie  obracím.  Většinou  to  však  není  potřeba.  Ve 
Vašem případě pochybnosti nemám. Je to skvělý kus.“

„Děkuji  za  uznání,“  odpověděl  malíř,  plný  radosti,  jakým 
směrem se jeho věc ubírá.

„Domluveno.  Teď  Vám  vystavím  písemné  potvrzení 
o převzetí obrazu,  jeho ceně, o zařazení do aukce a tak dále. 
Také  jej  vyfotografuji  a  snímek  přiložím  ke  smlouvě.  Prosím 
o občanský průkaz a číslo Vašeho účtu.“ Zatímco malíř hledal 
potřebný doklad, doktor vyndal ze zásuvky svého pracovního 
stolu  fotoaparát.  Objektiv  nasměroval  na  obraz  a  několikrát 
zmáčkl spoušť. 
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Malíř  s  odborným  zájmem  jeho  počínání  sledoval.  Týkal 
se  i  stojanu, na němž obraz spočíval; běžné,  i když poněkud 
objemnější  zařízení,  které,  jak  známo,  slouží  výtvarníkům 
k  malování  obrazů  –  trojnožka  s  podstavcem  a  výškově 
nastavitelným  držákem,  jež  kromě  praktického  využití 
fungovala  též  jako  stylový  doplněk,  jakési  zhmotnělé  logo 
Galerie Převoz. 

Doktor  přešel  ke  psacímu  stolu  a  fotoaparát  připojil 
k počítači. Tiskárna vydala s tichým šumem dvě kopie snímku 
plátna, z nichž jednu připojil k originálu a druhou ke druhopisu 
vyhotovené smlouvy. Obě pak předal malířovi k podpisu.  

„Zálohu  Vám  pošlu  ještě  dnes,  jen  co  budu  mít  podepsaný 
příkaz  k  úhradě.  Nyní  se  s  Vámi  musím  rozloučit,  čeká  mě 
další  jednání,“  srdečně  potřásal  umělci  nemotornou  ruku. 
Nedal znát,  jak  jej opět překvapila  její neživost – až  teď si  ji 
dal  do  souvislosti  s  mírně  pokleslým  koutkem  úst.  Odpustil 
si  proto  otázku,  zda  protějšek  stále  maluje,  a  zdvořile  jej 
doprovodil ke dveřím. Sotvaže zaklaply, otevřely se na konci 
kanceláře druhé, jimiž do místnosti více duchovně než tělesně 
vplula majitelka galerie. Bez jediného slova se postavila před 
stojan a podobně jako před časem básník řekla:

„Když prodává svůj nejlepší obraz, musí na tom být opravdu 
zle.“  Vy  to  plátno  znáte?  –  chtěl  se  doktor  zeptat,  ale  při 
opětovném pohledu na podobiznu svoji otázku spolkl. Údivem 
se  mu  rozšířily  oči.  Ta  dívka  na  obrazu  je  nepochybně  ona, 
majitelka.  Ty  obličejové  rysy,  držení  těla  –  to  ani  léta  z  ní 
nesetřela. Taky mi to mohlo dojít dříve, peskoval se v duchu, 
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to je už dneska podruhé. Asi stárnu. Nebo ten obraz opravdu 
kouzlí. Otupuje rozum ve prospěch smyslů jako, jako…, hledal 
narychlo přirovnání, jako při pohlavním vzrušení. 

Ano! Teprve teď mi to dochází. Ta dívka vysílá k malíři jarní 
touhu po pohlavním spojení, po milostném aktu. Ale  je  tam 
toho ještě víc, mnohem víc, opravdu celý rok! Léto, přání mít 
s ním děti a rodinu, podzim, že  jejich vztah uvadá a také, že 
přijde zima. Proto ta snaha načerpat z malíře co nejvíce slunce 
teď,  teď,  dříve,  než  jí  ho  osud  vezme!  Člověk  by  se  mohl  na 
obraz  dívat  hodiny  a  pořád  by  nebyl  u  konce  –  otevírá  před 
ním  další  a  další  své  stránky,  jako  když  se  čte  kniha  či  se 
zvedají jeden za druhým pohádkové závoje.    

„Co Vás tak udivilo?“ zeptala se ředitele žena.

„Ale  nic,  jenom,  že  je  v  něm  taková  síla.  Opravdu  mistrovské 
dílo.“ Odmlčel se. Nechtěl se vyptávat, čekal, že začne třeba sama. 

„Ale  pane  doktore,“  usmála  se  majitelka,  „poznal  jste  to 
správně – na tom plátně jsem skutečně já.“

„Je  to  mimořádná  práce,“  lehce  se  ředitel  dotkl  rámu.  
„Přiznám  se,  že  mě  vyvedl  z  míry.  Až  jsem  opomněl  dle 
Vašeho  pokynu  počkat  na  stanovisko  pana  Palatáče,  za  což 
se  omlouvám.  Pokud  tím  vznikla  galerii  nějaká  škoda,  jsem 
připraven ji nahradit.“

„O tom nemůže být řeč. Cena, kterou jste navrhl, je přiměřená 
kvalitě obrazu. Věřím, že ji aukce ještě zvýší. Tady máte příkaz 
k úhradě a převeďte tu částku co nejdříve; vidíte, jak na tom 
je.“ Majitelka se z okna, ke kterému mezitím přešli, podívala 
ven. „Plátno si vezmu s sebou, podepíšu Vám převzetí. Abych 



60

nezapomněla,“  postavila  se  znovu  před  doktora  a  zpříma 
se  mu  podívala  do  očí,  „byla  bych  ráda,  kdybyste  se  stal 
členem  vedení  galerie,  samo  sebou  s  příslušnými  hmotnými 
souvislostmi.  Za  tu  dobu,  co  galerii  vedete,  jste  ji  nebývale 
pozvedl.  Proto,  na  výraz  úcty,  Vám  dávám  ke  zvážení,  zda 
byste nepřijal i moji nabídku tykání.“

Doktor  Vrána,  navzdory  svému  úžasu  a  překotnému  víru 
myšlenek, ani na chvilku nezaváhal. 

„Vratislav,“ podal majitelce ruku.

„Milada,“  odpověděla  a  nastavila  tvář  k  políbení.  Ředitel 
pocítil závan jemného parfému přitažlivé vůně. 

„Pomůžeš  mi  ten  obraz  zabalit?  Mám  trochu  naspěch…“ 
Doktor bez váhání přikročil ke stojanu a plátno z něj sundal. 
Shýbl  se  po  kartónu,  který  malíř  zanechal  vedle  křesla, 
a  opatrně  jím  dílo  překryl.  Ze  zásuvky  psacího  stolu  vyňal 
průhlednou  pásku  a  lepenku  několikrát  obtočil.  Nepříliš 
vzhledný  balík  nabídl  majitelce,  která  mezitím  ukončila 
telefonát  s  galerií.  Požádala  kurátorku,  aby  malíři,  který,  jak 
si ověřila, zatím neodešel, ukázala výstavku originálů. Visely 
v  místnosti,  odkud  nebylo  vidět  na  vchod.  Nechtěla,  aby  ji 
Palatáč zahlédl.

„Děkuji,  Vráťo,“  usmála  se  paní  Milada  na  doktora  a  se 
zavazadlem  vykročila  ke  dveřím.  S  rukou  na  klice  se  otočila 
a na vysvětlenou dodala:

„Rozuměj, ten obraz má pro Honzu Palatáče životní význam. 
Že jej prodává, je od něho stejné rozhodnutí, jako kdyby chtěl 
prodat svoji ledvinu. Přitom oba – Honza i plátno – patří také 
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do  mého  života.  Proto  musím  provést  ještě  nějaké  opatření. 
Více  příště.“  Světelný  pruh  dopadající  na  obdélník  dveří  se 
vytratil do šera chodby za majitelkou, aby zakrátko opět zaujal 
své místo.  

Doktor  osaměl.  Stejně  jako  se  to  přihodilo  nedávno 
básníkovi,  pozbyl  jeho  vysoký,  pronikavý  intelekt  vnitřní 
rovnováhy,  důvěry  v  sebe  samého.  Uvolnil  si  více  kravatu 
a  posadil  se  na  psací  stůl  sekretářky.  Snad  očekával,  že  se 
mu z jejího místa dostane vnuknutí, jak porozumět záměrům 
zaměstnavatelky  a  novopečené  kamarádky.  Co  jenom  chce 
s  obrazem  udělat?  Vrátit  ho  majiteli?  Nesmysl.  Prodat  ho 
někde na vlastní pěst? Na to má galerii. Udělat kopii? K čemu 
by  jí  byla?  Možná  jej  chce  ukázat  lidem,  co  Palatáče  znali… 
Asi  –  asi  ano.  Alespoň  nic  rozumnějšího  mě  teď  nenapadá. 
Budou v tom jistě peníze. Chce obraz vychválit a pak prodat 
co nejdráž. A hlavně – ženská duše. Honza i plátno patří také 
do  mého  života,  řekla.  Jak  tomu  rozumět?  Tahle  úspěšná 
podnikatelka, také vynikající malířka, jejíž obrazy a ilustrace 
zdobí  nejednu  knihu,  nejeden  okázalý  příbytek,  se  angažuje 
ve prospěch pána z Nemanic. Vždyť si může dovolit téměř vše, 
koupit téměř vše, každého! Před člověkem, jako je ona, nemají 
ostatní  moc  šancí  se  bránit.  Vítězí  vždy,  i  když  je  poražena. 
Když  chce  být  poražena,  protože  ona  se  do  prohraných 
soubojů  nepouští.  Tak  proč  slouží  tomu  mrtvičnému  malíři? 
Nepochybně v tom hraje roli ten zvláštní obraz. Ale jakou?

S tímto předběžným, neurčitým, více než hubeným úlovkem 
svého bádání doktor vstal, přikročil ke stojanu a natáhl ruku, 
jako by tam pomyslné plátno ještě bylo. Žena jako čtyři roční 
období. Ve kterém se teď Milada nachází, jaké období obrazu 
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nyní platí? – pokračoval doktor ve svých úvahách. Vypadá to, 
že Palatáč neměl ani ponětí, co vlastně maluje. To ona určovala 
pohyb  jeho  štětce,  ona  je  původcem  tohoto  geniálního  díla. 
Přesto  je  tu  nějaká  nesrovnalost,  nějaká  chyba,  která  po 
čtyřicet či kolik  let donutila plátno žít ve vyhnanství, daleko 
od své  rodné matky, v malířově soukromém trezoru. Možná, 
že  si  z  něj  udělal  rukojmí,  kterým  svoji  někdejší  milenku  na 
dálku  vázal,  ovládal,  mstil  se.  Milada  se  však  nevzdala, 
využila  všech  svých  styků  a  podporovala  malíře  na  jeho 
cestě  k  pádu.  Měla  spojení  na  předchozího  ředitele  galerie, 
zařizovala přes něj prodej nepochybně kvalitních obrazů,  jež 
Palatáčovi umožňoval rozmařilý život. Znala ho, postarala se 
mu o reklamu, o pocit, že je bohem, a tím ho zničila. I když to 
tušil, nedokázal nastraženým vábničkám odolat, protože mu 
plný výhled zakrývala jeho samolibost. A když byl na vrcholu, 
vypnula svůj radar a nechala malíře jemu samému napospas. 
Galerie se od něho odvrátily a on skončil někde na ztracené 
vartě.  Co  ale  vedlo  k  jejich  rozkolu?  Nevěra?  Umělecká 
řevnivost?  Měla  ho  a  pravděpodobně  pořád  má  ráda,  ale 
zřejmě se potřebuje od něho odpoutat. Dnes přišla její chvíle. 
Sehrála  tu  přede  mnou  malé  divadlo,  shrábla  obraz  a  byla 
pryč.  Ano,  klíčem  k  tomu  zamotanému  příběhu  od  začátku 
bylo a je to zatracené plátno. Nezbývá než čekat, až Milada ty 
dveře otevře. Pokud  je vůbec otevře. Doktor usedl ke svému 
psacímu stolu a zabral se do vyřizování obchodní agendy. 
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návrat
Zatímco  majitelka  jednala  s  ředitelem,  sešel  malíř  po 

schodech  a  krátkou  chodbou  zamířil  do  výstavních  prostor 
galerie. Ve vstupní části byla zaplněna policemi s rozmanitými 
reprodukcemi a jinými uměleckými předměty, na které stejně 
jako  na  zákazníky  dohlížela  zpoza  obslužného  pultu  barvy 
mahagonu  přívětivá  recepční.  Malíř  nemohl  nechat  bez 
povšimnutí její oválný obličej s dlouhými černými přirozenými 
řasami  rámující  jiskrné  oči,  jež  právě  hodnotily  mužovu 
vetchou existenci. 

Jejich  poselství,  jak  Palatáč  s  obdivem  zaznamenal, 
rozvíjely  plné  rty  a  jemně  vykrojené  chřípí,  které  uvozovaly 
vyvinuté  a  pevné  tvary  jejího  těla,  svěřené  volným  tmavým 
tříčtvrtečním  kalhotám  a  žlutému  svetříku.  Ty  soutěžily 
o  pozornost  s  pohodlnými  elegantními  kozačkami  na 
vysokých  nohách.  Ztepilá,  ušlechtilá,  cílevědomá,  jistě 
i  ctižádostivá,  krásná  znalkyně  umění  a  lidí.  Také  určitě 
drahá, možná nějaká příbuzná ředitele, mihlo se muži hlavou. 
Dávné atavismy lehce zabouřily hrudí.

„Chcete  si  prohlédnout  naše  originály?“  vybídla  svůj 
protějšek, otevírajíc se tak jeho zájmu. „Jsou v další místnosti.“ 

„Velmi  rád,“  a  zatímco  s  ní  srovnal  krok,  vžil  se  do  úlohy 
mužného  světáka.  „Jste  nádherným  modelem  pro  akt,“ 
poznamenal, „jen škoda, že už nemaluji,“ upřel na ni plamenný 
zrak. Koutkem oka přitom zachytil za sebou pohyb u dveří – 
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vycházela  z  nich  jakási  ženská  postava,  v  ruce  s  podobným 
balíkem, jaký sem přinesl on. Než se stačil podívat, o koho se 
jedná, kurátorka pohotově odvedla jeho pozornost.

„Děkuji  za  poctu.  Vy  jste  malíř?“  odpověděla  mu  s  milým 
úsměvem.

„Ano,  svého  času  myslím  i  docela  známým,“  chlubil  se 
s  předstíranou  skromností  lapený  společník,  který  jejímu 
vonnému kouzlu podlehl.

„Neříkejte,“ poznamenala kurátorka obdivným tónem. Jeho 
pýcha vzrostla. 

„Zrovna  dnes  jsem  nabídl  panu  řediteli  svůj  obraz.  Ležící 
akt,“ dodal významně.

„Ano, všimla jsem si, že jste u něho byl. Je to velký odborník. 
Budete obraz nabízet v naší galerii, nebo v aukci?“

„Samo sebou v aukci,“ opáčil s nedbalým nadhledem.

„Těším  se,  až  ho  uvidím.  Vydáváme  k  ní  také  katalog… 
Omlouvám  se,“  dodala  rychle,  „ale  musím  se  vrátit  dopředu, 
jsem  tu  dnes  sama.  Přeji  hezké  zážitky!“  Malíř  za  jejími 
unikajícími plavnými křivkami vztáhl žádostivě pohled. Když 
si  je  přisvojil  bolestně  vyčnívající  roh  místnosti,  vydal  se 
s  krátkým  povzdechem  na  obhlídku  vystavených  děl.  Kroky 
odměřovaly malířův čas, až se zastavily u zvláštního obrazu. 

Jednalo  se  o  podobiznu  dívky.  Otočená  zády,  s  bohatými 
světlými  kudrnatými  vlasy  sahajícími  do  poloviny  zad, 
seděla  na  kameni  před  světlou,  namodralou  plochou,  dole 
ohraničenou  úzkým  černým  pruhem.  Postavu  obklopovaly 
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ležící  i  vznášející  se  kusy  neforemných  skal,  které  měly 
s děvčetem stejnou barvu a oblost. Původcem díla byl Miroslav 
Jiránek  a  namaloval  ho,  podle  popisku,  v  Bretagni  v  roce 
2012.  Plátno  pojmenoval  jazykovou  hříčkou  La  Petragne,  to 
znamená země Petry, Petrie.

Výjev  strhnul  malířovu  pozornost.  Při  srovnání  se  svojí 
Ženou byl  tento obraz výrazově chudší, o  to více však dával 
prostor bohatým sdruženým představám. K čemu ty kameny 
kolem? Jsou životním prostorem té dívky, hrozbou pro ni nebo 
naopak podrobující se  její nezdolné vůli natolik, že navzdory 
své tíze a nehybnosti se dávají v let? 

Nebo jsou snad němými účastníky filmu rozehraného na mělké 
písčité hladině připomínající promítací plátno, kde se nadnášejí 
v  hrdinném  příběhu  o  jejich  vzniku  z  křemenných  zrnek  za 
obrovských  tlaků,  aby  tak  před  světem  oslavily  a  zároveň 
zdůvodnily  svoji  necitelnost?  Či  spíše  touhu  těchto  zbytků 
rozlámaných,  věkem  zešedlých  skal  vrátit  se  k  původnímu 
stavu, do svého někdejšího životního prostředí, moře? 

A  co  když  vzrušeně  nadskakují,  aby  děvčeti  připomněly, 
že  třebaže  jsou  nyní  vyprahlé,  i  jim  byl  kdysi  vlastní  svět 
nekonečné  plodnosti,  jíž  oceán  obdaroval  souš  v  podobě 
vlhkého  klínu  ženy?  Případně  –  kdoví  –  se  třeba  radují,  že 
jim bylo v  jejich strnulosti dovoleno nechat se portrétovat se 
slavnou dívkou z jejich duchovního rodu. 

Na  druhou  stranu  je  možné,  že  autor  vrhl  na  plátno  svůj 
vnitřní odumřelý svět, kterému se dostalo té výsady, že jeden 
z jeho ústředních těžkých balvanů obživl, kouzlem se proměnil 
na živoucí Petru, jejíž jméno neznamená nic jiného než kámen. 
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A co když mu nechtěla být po vůli a on ji naopak zaklel, aniž 
jí  dokázal  vzít  její  spanilou  podobu,  do  další  z  mnoha  svých 
uměleckých skal? Kolik jich takto začaroval před ní? Kolik po 
ní? Kolik ještě? A co já? Co Milada?! Svědomí jako kamenopád 
představ, že všechno mohlo být jinak, kdyby on byl jiným, než 
kým je, se řítil hřmotně do údolí nářků.

Malíř  si  otřel  kapesníkem  čelo.  Za  jeho  výspou  se  slétaly 
další a další trýznivé myšlenky jako supi na ohlodané zbytky 
kdysi  velkolepého  ducha.  Aby  jim  unikl,  soustředil  se  na 
další vystavené obrazy. Tenhle pastel ženských boků, nahého 
pupku  a  klína  jen  lehce  zastřeného  rouškou  –  také  skvělé. 
Dráždil pohlavní pud více, než by dokázala holá skutečnost. 
Kdo  je  autorem?  Hmm,  Petra  Šnokhausová.  Také  Petra. 
Souvisí to s předchozím obrazem? Jsou vedle sebe. Náhoda? 
Asi ano, ale třeba se znají. Dva malíři. Jako já s Miladou. Ano, 
s Miladou... A tady stádo koní v běhu – Cesta k brodu, autor 
Jan Řeřicha. Jak skvěle zachytil jejich pohyb! 

Tolik  různých  vidění,  rozmanitých  očí,  všechny 
neopakovatelné,  úžasné,  vzduté  vlny  nadání,  jež  hrozí,  že 
rozdrtí  člověka  svojí  krásou  tak,  jako  to  dělá  tsunami.  Kdo 
posoudí, který z těch talentů je větší? Nikdo. Originály nemají 
dvojníky. Tak jak se může někdo odvážit jim přidělovat cenu?! 
Kdo je ten nestyda? Trh? Sláva? Známosti? Sám jsem to zažil. 
Včera  na  výsluní,  dnes  o  žebrácké  holi.  Nedokázal  bych  tu 
pracovat. Je to velmi potřebné, ale zároveň kruté povolání. Za 
pěkným  kouskem  masa  také  nevidíme  těžkou  práci  řezníka.  
Vrátím se. Je čas. Za hodinu mi to jede.
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Ze  sevření  vyšší  krásy  jej  vyprostilo  několik  kroků  zpět 
do  oddělení  reprodukcí  a  užitého  umění.  Tam  z  něj  tíha 
spadla.  Také  zásluhou  kurátorky,  jež  na  něj  s  vyčkávavým 
úsměvem hleděla. 

„Jak se vám obrazy líbily?“ zeptala se.

„Líbily, moc, opravdu,“ ujišťoval ji malíř. „Hned bych si nějaký 
koupil, ale neměl bych ho kam dát,“ zalhal, protože místo po 
Ženě zůstalo v chalupě prázdné. 

„Rozumím,  v  každém  případě  nám  zůstaňte  nakloněn.  Až 
budete někdy prodávat další obraz, myslete opět na naši galerii.“

„Rozhodně,  teď  však  už  musím  jít.  Chci  stihnout  autobus 
z Černého Mostu, abych byl za světla doma. Mám to daleko. 
Ať se vám daří!“ podal na rozloučenou kurátorce ruku.  

*

Z  obrazárny  to  bylo  ke  stanici  metra  zhruba  sto  metrů. 
Posuvné  samočinné  dveře  se  před  ním  rozevřely.  Jako 
roztoužená  žena,  pomyslel  si,  krásná  představa,  bohužel 
také minulost. Pořád vzrušující, ale minulost. Za současného 
stavu  bych  ji  neuspokojil  a  pomáhat  si  tabletami  by  mohlo 
být nebezpečné. Jedna mrtvice stačila. O penězích nemluvě. 
I kdyby se o mě nějaká ta nápadnice ucházela, musela by mít 
svůj vlastní příjem. Nehledě k tomu, že by mi zasahovala do 
života  a  já  si  nechci  zvykat  na  dalšího  člověka.  Nejsem  pro 
dlouhodobý vztah způsobilý. Vystačím si sám. 
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Pohyblivé schody podobné myšlenkám jej vydaly nástupišti. 
Fórum  Metro.  Na  něm  plno  lidí,  ale  žádný  vůdce,  žádné 
řečnění.  Nahradila  ho  citu  prostá  technika.  Jedná  přesně 
podle  dohodnutých  algoritmů  –  nulová  citová  zátěž,  ale  ani 
vzlet.  Svět by byl pro lidi mnohem jednodušší, kdyby byl bez 
lidí. Směšné, ale je to tak. Ovšem stroje nemohou člověka tak 
docela nahradit. Snad. Zatím.  

Malíř  pevněji  sevřel  lístek.  Pro  případ  kontroly  ho  držel 
v  levé ruce, pravé tolik nedůvěřoval. Mohla  jej upustit, chybí 
v ní cit. Nerad by se dostal do křížku s revizorem. 

Přistoupil  ke  kolejišti  a  vyhlížel  vlak.  Ten  se  zanedlouho 
ohlásil  vzdáleným  duněním  a  sílícím  závanem  vzduchu,  jak 
jej souprava vytlačovala z tunelu. Už je tady, ukončete výstup 
a nástup, dveře se zavírají. 

*

Ano,  stejný  je  i  náš  život.  V  mládí  si  představujeme,  že 
také  jednou  nastoupíme  do  krásného  vagonu  s  velkými 
okny,  měkkými  sedadly  a  reklamami  na  stěnách,  slibujícími 
nádherný život za obzorem všedních dnů, a budeme sledovat, 
kam  až  nás  ta  souprava  doveze.  Ostatně,  říkáme  si,  když  se 
nám nebude v tom vlaku  líbit,  tak prostě vystoupíme. Jenže 
najednou zjistíme, že to nějak nejde, na půli cesty vystoupit, 
že musíme dojet na konečnou,  jinak by se náš život zhroutil. 
Protože většina z nás neumí nic jiného než jet ve svém vlaku. 

Někdo to možná dokáže, střídat linky. Já ne. 
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Černý Most. Jak významově silné. Bývaly doby, vzpomínal 
malíř v tiché samomluvě, kdy jsem se zajímal o dějiny Prahy. 
Ne  snad  z  nějakých  vlasteneckých  citů,  spíše  mě  k  nim 
přivedlo  studium  prací  velkých  českých  malířů  19.  století, 
jakými  byli  Mikoláš  Aleš,  František  Ženíšek,  Václav  Brožík, 
Luděk Marold anebo Vojtěch Hynais. Nejvíce mě upoutávala 
ta  jejich  díla,  která  zobrazovala  ženy  –  zvláště  mě  ovlivnil 
Hynais,  jak  dokonale  vyjádřil  povahové  rysy,  city  i  niterný 
výraz  zobrazovaných  osob.  Těžko  však  říct,  zda  jsem  se 
na  nich  jen  učil,  nebo  zda  mi  zároveň  neukazovaly  cestu 
k vlastnímu vyjádření se v tomto směru, k mé Ženě jako čtyři 
roční období. Jako mnoho jiných umělců jsem cítil, ba věděl, že 
všechna zásadní díla jsou již dopředu připravena kdesi v nebi, 
odkud se skrze daného tvůrce dostávají na svět.   Týká se to 
též vynálezů, objevů a snad i dětí, které si z nezbadatelných 
duchovních výšin vybírají své rodiče. 

V  návaznosti  na  tuto  pouť,  ke  svému  stěžejnímu  obrazu, 
jen  v  rámci  jakýchsi  vedlejších  tvůrčích  pohnutek,  jsem 
začal navštěvovat lokality spojené s milníky národních dějin, 
jež  daly  vzniknout  velkolepým  dílům  mých  předchůdců. 
Z časových  i majetkových důvodů  jsem se omezil na Velkou 
Prahu, na místa, kam se dalo vydat pěšky nebo dojet městskou 
dopravou.  Snad  z  důvodu  jakési  protiváhy  k  vypjatému 
vlastenectví  slavných  malířů  či  z  docela  obyčejného  vzdoru 
jsem si vybíral témata ne oslavná, nýbrž tragická. Tak vznikly 
moje  studie  Skon  Václava  IV.  na  Novém  hradě,  ve  které  se 
král  s  tváří  zkroucenou  bolestí  kácí  k  zemi,  Na  bojišti,  v  níž 
jsem ztvárnil svoji představu bitvy mezi dvěma Přemyslovci, 
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Bedřichem a Soběslavem II., v roce 1179, či Hladová zeď, výjev 
z  doby  Karla  IV.  s  dělníky  v  chatrných  oděvech,  jak  stavějí 
jednu z jejích věží. 

U Černého Mostu jsem se vrátil k zaniklé technické minulosti 
kraje  a  nakreslil  vlak  s  parní  lokomotivou,  co  temným 
kouřem vytváří most, po němž kráčejí lidé v obavách, zda se 
v následujícím okamžiku nepropadnou či neudusí. Tak nějak 
jsem se cítil dnes ráno při přestupu na stanici metra, aby mě 
dopravilo ke galerii, a také teď, kdy jsem se náhle, nevím proč, 
začal bát, že se mi to všechno jenom zdálo... 

Autobus stál již na zastávce a malíř, pronásledovaný tíživými 
představami,  do  něho  urychleně  nastoupil.  Koupil  si  lístek, 
těžce dopadl na sedadlo a zamhouřil oči. Otevřel je, až když se 
vymanili z dosahu hlavního města.

Aby si ověřil, zda peníze galerie poslala, vydal se hned druhý 
den do pobočky České spořitelny, u které měl otevřený účet. 
Tak  se  nemohl  dočkat  výsledku,  že  ani  neocenil  zaoblené, 
ladné  tvary  nového  autobusu,  vkusně  zdobeného  dvěma 
podélnými  světle  zelenými  pruhy,  jež    svíraly  jeden  bílý  po 
obou stranách karoserie. 

Ze zastávky doklopýtal k bankomatu, a když přišel na řadu, 
jeho  tvář  se  uvolnila.  Záloha  byla  připsána  v  plné  výši.  Tak 
přece to nebyl sen, zde slovo stále platí. 

Něco peněz vybral, aby měl na běžnou útratu, uložil je spolu 
s  platební  kartou  do  peněženky  a  pečlivě  zapnul  ve  vnitřní 
kapse kabátu.   Škoda, že  jsem s básníkem domluvený až na 
neděli,  pomyslel  si  rozmrzele,  mohl  jsem  zabít  dvě  mouchy 
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jednou  ranou.  Takto  budu  muset  jet  do  města  znovu.  Dvojí 
jízdné,  škoda  peněz.  Ale  co, když  to není často.  Básník  také 
utrácel a přitom nemá na rozhazování. A byl u mě už dvakrát. 
Malíř  pohlédl  na  mobilní  telefon,  aby  zkontroloval  čas.  Do 
odjezdu zbývala ještě půlhodina, a tak se vydal do míst, kde 
básník  bydlel;  chtěl  jít  v  neděli  najisto.  Zanedlouho  stanul 
před  „plecatým“  a  přitom  štíhlým  stavením.  Ověřil  si  jméno 
na  zvonku  a  zkusmo  stiskl  tlačítko.  Nic,  odezva  žádná,  není 
doma.  Muž  nato  odstoupil  několik  kroků,  aby  si  dům  mohl 
důkladněji prohlédnout. 

Jednalo se o dvoupatrovou budovu s velkými okny. Průčelí 
měla  vyzdobené  erbem  se  zlatým  mlýnským  kamenem, 
mluvící páskou a klenotem, ze kterého se vzhůru vypínaly dvě 
zlaté  lipové  větévky.  Do  nich  zatínala  drápy  hrdě  vztyčená, 
červeně a bíle šachovaná moravská orlice. Z přilby, oddělené 
od klenotu zelenočervenou točenicí, stékala po obou stranách 
erbu  přikryvadla.  Shora  byl  znak  chráněn  půlkulatou 
plechovou stříškou. 

Poté malířův pohled sklouzl dolů ke zlaté tabulce s nápisem 
MĚSTSKÝ HRAD a k podlouhlé lunetě ze stejného materiálu. 
Zde, opět živě červenou barvou, stálo stojatým písmem: 

NAŠIM  
VYNIKAJÍCÍM  

OBČANŮM

Kovová  deska  měla  svrchní  část  porušenou  kruhovitým 
výřezem,  takže  horní  část  prázdného  kroužku  se  nacházela 
mimo, nad obloukem. Dobře vymyšleno, kývl uznale muž, lidé, 
kteří dokázali prolomit pomyslné hradby. 
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Aby  nikdo  nezůstal  na  pochybách,  koho  luneta  uvádí  do 
družiny  slavných,  vystavila  hned  ve  třech  řadách  tabulky 
s  jejich  jmény.  Vlastenci,  kteří  hájili  svoji  zemi  i  za  cenu 
vlastního  života,  slavný  umělec  či  vynikající  sportovci, 
dokonce  mistr  světa  v  šestidenní  motocyklové  soutěži, 
hm,  Petr  Čemus.  Kdo  by  to  byl  řekl,  tolik  mimořádných  lidí 
na nepříliš velkém kousku světa, z malého města… A u všech 
je uvedeno pouze datum narození. To znamená, že žijí věčně. 
Muž  poodstoupil.  Kaple  svaté  Zdislavy,  rytířská  síň,  hradní 
duch, nádvoří, hlásaly další tabulky, citlivě rozmístěné podél 
vstupních  dveří  vlevo.  Druhé,  na  vzdálenější  straně  průčelí, 
vedly do zdejší lékárny. Tím obhlídka hradu skončila. 

Mám to akorát, zjistil si malíř opět aktuální čas a dlouhými 
kroky zamířil k autobusovému nádraží.  

*

Vesnice  jej  opět  přivítala  nepřehlédnutelným,  malebným 
štítem  slovácké  hospody.  Přesněji,  toto  přivítání  si  vnitřně 
vysnil, těšil se na něj, neboť se už ráno rozhodl, že zajde večer 
do  hostince  a  úspěšný  prodej  obrazu  oslaví.    Samozřejmě, 
nic  velkého,  nouze  jej  naučila  šetrnosti.  Kde  jsou  ty  doby, 
připomněl si trpce, kdy rozhazoval plnými hrstmi v domnění, 
že příjmy a jeho život nikdy neskončí?! 

Hlasité  docvaknutí  západky  zámku  otočilo  zraky  hostů 
ke  dveřím  a  novému  příchozímu.  Ten  s  úklonou  pozdravil 
a důstojně, bez velkého spěchu zavěsil kabát. 
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„Dobrý  večer,  Mistře,  co  si  dáte?  Vypadáte,  že  jste  dobře 
prodal,“  usmála  se  na  malíře  hospodská  a  zatímco  si 
objednával,  sklouzla  pohledem  k  jeho  knoflíkové  dírce,  ve 
které měl zastrčený karafiát. „Kde jste si ho pořídil?“ pohlédla 
mu zvědavě do očí. 

„Včera  v  metru,  když  jsem  odcházel  z  galerie.  Docela  by 
mě  zajímalo,“  rozpovídal  se,  „odkud  ty  květiny  jsou.  Jestli 
z  nějakých  skleníků  od  nás,  nebo  ze  zahraničí.  Zapomněl 
jsem  se  prodavačky  zeptat.  Mám  ty  hvozdíky  rád,  máma 
je  pěstovala  na  malé  květinové  zahrádce  před  domem,  na 
takovém  úzkém  pruhu  podél  chodníku.  Za  ním  byl  trávník; 
naši  ho  sekali  pro  králíky;  no  a  pár  ovocných  stromů.  Hned 
u  plotu  rostla  hrušeň  máslovka,  vedle  broskev  –  moc  se  jí 
nedařilo,  měla  klejotok  –  a  na  opačném  konci  třešeň.    Ta 
později příliš vyrostla; dlouhý kmen a plody až na konci větví. 
Když navíc začala prosychat, táta ji skácel. Ale ty karafiáty, ty 
byly jako tenhle, dodnes je mám před očima – červené květy 
s roztřepenými okvětními lístky a jejich snovou vůni. Vždycky 
si na ně vzpomenu, když k vám zajdu, ta výzdoba… Ale já vás 
zdržuji od práce, moc se omlouvám.“

„Vůbec ne,“ měkce nesouhlasila paní hostinská, „jsem ráda, 
že vás vidím dobře naloženého. Připadal jste mi takový smutný. 
Hned  jsem zpátky,“  řekla a přes svoji úctyhodnou hmotnost, 
povzbuzena malířovou pochvalou, hbitě odběhla do kuchyně. 
Za chvilku před ním klepla o stůl sklenicí s kouskem citronu 
na dně a v ní zašuměla minerální voda. Na další hovor nebyl 
čas, hospoda se dovolávala svých práv – pít, jíst a platit.
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Předchozí  svět  se  rozplynul.  Připadal  mu  jako  neskutečný, 
dávný,  tíživý  sen,  ze  kterého  se  probouzel  s  oběma  rukama 
přitisknutýma k srdeční krajině. Pravda, i srdce zesláblo, roky 
jsou  tu,  ale  všechno  zlé  se  snáší  podstatně  lépe,  je-li  člověk 
zajištěný, když nemusí počítat každou korunu. Jako ti vrabci, 
jimž sypal do krmítka slunečnicová a jiná semínka. S plnými 
volátky a natřeseným peřím seděli v nedalekém keři a pranic 
si z toho nedělali, že udeřily mrazy. 
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U básníka
Ale stejně, peníze nepeníze, není nad to, posedět před svými 

živými plátny a dívat se, jaké dnes na jejich sklech namalovala 
příroda své podivuhodné, proměnlivé obrazy. A přemýšlet, jak 
by je namaloval on. Jaro, léto, podzim, zimu. 

Ten  můj  hlavní  je  pryč  a  nelituji  toho.  Měl  jsem  jej  prodat 
už  dávno.  Pronásledoval  mě,  po  léta  vysával  ze  mě  životní 
sílu a já se mu nedokázal vzepřít. Kdyby Wildův Dorian Gray 
dokázal zavčas svoji podobiznu zničit, možná by zlomil kletbu, 
která  na  něm  visela,  a  nemusel  padnout  až  na  samé  dno. 
Ale i kdyby byl jeho vlastním dílem, jakým je ten můj, někdy 
člověk prostě musí v sobě popřít, potlačit, zničit nebo docela 
obyčejně zapomenout to, co mu brání plně vydechnout, plně se 
rozhlédnout, co jej tíží jako můra. Uprázdněné místo…, naplněn 
nutkavým pocitem se malíř pootočil v křesle a pohlédl nahoru 
tam, kde obraz léta visíval. Neuměl si najednou vysvětlit, proč 
se nemůže zbavit dojmu, že obraz se na svoje místo vrátil. Že 
by nějaká předtucha? Několik jich za svůj život zažil a vždycky 
se  vyplnily.  Ale  proč  by  mu  obraz  galerie  vracela,  když  s  ní 
podepsal smlouvu a navíc mu vyplatila zálohu? Chvatně vstal 
a vytáhl listinu ze zásuvky. Ano, tady to stojí černé na bílém: 
Galerie kupuje od autora Jana Palatáče obraz… za dohodnutou 
částku s tím, že jeho cena může být navýšena při jarní aukci, 
která  se  bude  konat…  V  této  souvislosti  bude  vyplacena 
autorovi  záloha  ve  výši…  a  tak  dále.  Odtud  nebezpečí 
nehrozí.  Odkud  tedy,  pokud  vůbec?  Muž  se  zamyslel,  ruka 
s dokladem mu klesla podél těla. Začínám být asi přecitlivělý, 
už  aby  proběhla  ta  aukce.  Rád  bych,  uštěpačně  odbočil 
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v myšlenkách, viděl  teď Miladu –  ta by asi koukala,  jaké na 
stará kolena dělám obchody! Prý že se tomu obrazu nedá snad 
nic vytknout, říkala. Přitom jako by ty své čárky přímo křičela. 
Kdepak,  kdepak,  ještě  že  jsem  na  ni  nedal.  Necítil  bych  se 
plným autorem – a také není vyloučeno, že by mohla při těch 
jejích známostech vykládat, jak jej domalovala sama. I když si 
myslím, že by to neudělala, byla vždycky velký formát. Ne, ne, 
raději méně dokonalé, ale moje. A kdoví, jestli by se těmi jejími 
úpravami obraz nakonec nezkazil a  já měl na krku mazanici 
a na účtu připsanou nulu. 

Moc  se  těším  na  zítřek,  až  to  básníkovi  všechno  vylíčím. 
Brada  mu  spadne  až  k  ohryzku,    chacha!  Ale  ne,  nebudu  se 
vytahovat, je to dobrý chlap, jen mu všechno vysvětlím, když 
už  je  plátno  pryč.  Jsem  zvědavý,  co  mi  k  tomu  řekne.  Má 
dar slova,  schopnost dívat se na věci  z úhlů, které běžnému 
člověku nepřijdou ani na mysl. Takže teď na kutě, ještě přiložit 
pár polínek, aby se lezlo hezky do postele, umýt se a spát jako 
opravdový bohatýr.

*

Ráno se probudilo v nedbalkách – rozházené kupky sněhu, 
na  lesní  cestě  kusy  větví,  dokonce  jeden  spadlý  strom. 
Aby  malíř  neviděl  tu  venkovní  spoušť,  vyměnilo  okenní 
skla  za  křišťálová  mléčná.  A  to  tak  důkladně,  že  místnost 
připomínala zrcadlovou síň. Všude zima, jen od kliky u dveří 
zlatě pomrkával bezstarostný den.

Palatáčovi  se  však  do  něho  nechtělo.  Vždyť  nebylo  kam 
spěchat. Autobus jede až po desáté hodině a do té doby zbývá 
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spousta  času.  Nakonec,  pod  nátlakem  tělesných  potřeb, 
se  navlékl  do  županu,  vklouzl  do  přezůvek  a  po  kamenných 
dlaždicích  seběhl  k  záchodu.  Cáry  mlhy  mu  tak  dokonale 
osvěžily zrak, že po rozespalosti nebyla záhy ani památka. 

Spěšně vymetl kamna, což nedalo moc práce, protože dřevo 
nechávalo jen trochu popela. Do ohniště strčil papír, shora jej 
zasypal  připravenými  dobře  vyschlými  třískami  a  připravil 
sirky. Zatopí, až se vrátí. Umyl si  ruce a  tvář,  špinavou vodu 
nalil do džberu a vychrstl ze dveří na palouk; až k rýze se mu 
běhat nechtělo. 

Se snídaní byl hotov raz dva – jeden banán, sladká mléčná 
rýže s chlebem a ovocný čaj. Během ní, jako když si opětovně 
prohlíží vzácný drahokam ze své sbírky, se kochal představami, 
co v domě zdokonalí, až dostane druhou část peněz. Zajde na 
stavební odbor projednat přípojku vody a elektřiny, a také se 
zeptat,  jestli  se bude moci napojit na kanalizaci. Dole v obci 
ji  mají,  ale  dobrý  bude  i  trativod.  Hlavně  pak  střecha,  ta  je 
základ. Před vchodem nechá znovu postavit verandu; zboural 
ji, když dům kupoval. Měla svoje odžito a bez ní se mu dům 
zdál  malebnější.  Dnes  už  ví,  že  zádveří  je  potřeba,  neutíká 
tolik tepla z chalupy. Komín je vyvložkovaný, okna utěsněná, 
bude si tu žít jako v ráji. A za vším stojí kouzelná moc peněz. 
Jeho obraz. Malíř se při té myšlence trochu zarazil, ale rychle ji 
odbyl mávnutím ruky. Oblékl se do svátečního, ocenil stříbrné 
malby na oknech, zamkl a vydal se k zastávce.

Cesta do města jako by dnes byla kratší. Pohodlně usazený 
v  bílém  autobusu  přemýšlel  skoro  rozverně  nad  tím,  jak 
vnitřní rozpoložení ovlivňuje vnímání času. Někdy kvapí, že jej 
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člověk ani nestačí vnímat, jindy se úmorně vleče. Vzpomínal 
na dětství, kdy seděl na kládách a do večera vedly kilometry 
dálnic. Nebo prázdniny – téměř nekonečný prostor pro školní 
výlety,  tábory  a  dětské  hry.  Jak  šly  roky,  dny  a  měsíce  se 
srážely jako oblečení po pracím prášku, z týdne byl najednou 
den a z měsíce týden. 

Tuhle myšlenku si musím zapamatovat, jsem zvědavý, co na 
ni řekne básník. Má to v popisu práce, dar analýzy a následné 
syntézy, té ovšem do vyšší formy. Jako když se z rozebraného 
kamení  života  staví  nová  zeď.  Ostatně,  kam  jen  na  ty  svoje 
rozumy chodí? Asi je mu to dáno shůry, to v té hradní apatyce 
nekoupil.  Proto  je  básník  a  já  malíř.  On  maluje  slovy  a  já 
štětcem. Každému, co jeho jest.

Myšlenky  přerušil  hlas  z  reproduktoru:  Konečná!  Muž  se 
zvedl ze sedadla a přešel ke dveřím, které se za ním vzápětí 
se  sykotem  zavřely.  K  městskému  hradu  to  bylo  pět  minut, 
stačilo přejít ulici a kolem školního parčíku urazit po chodníku 
zhruba dvě stě metrů. 

Samotná čtvrť, hodilo by se říci malá, se skládala z několika 
významných  staveb,  které  na  sebe  navazovaly  jako  kostky 
domina.  Ústředním  prvkem  byl  kostel  svatého  Bartoloměje. 
Směrem  k  hradu  mu  dělal  společnost  místní  hotel  a  kolem 
roztroušené  domy  a  domky  jako  drobotina  kolem  velké 
matky.  Otce  zde  zastupoval  o  něco  vzdálenější  evangelický 
kostel, postavený, na rozdíl od katolického, mnohem později, 
teprve na začátku dvacátého století. Duchovní dimenzi čtvrti 
umocňovala mohutná stavba základní školy o  třech patrech, 
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za jejímiž velkými okny se do mozkových brázd dětí více jak 
sto let zasévalo vědění,  jež dělá z člověka moudrého člověka 
vzdělaného. 

Nedovedu si představit, že by básník bydlel jinde, ta čtvrť je 
mu přímo předurčena, říkal si malíř, zatímco zvolna procházel 
ulicí,  která  míjela  prostor  hradu  na  způsob  tečny.  I  to  její 
jméno  –  Smetanova,  zanotoval  si  do  kroku.  Ale  to  už  tiskl 
zvonek  u  vchodu,  zatímco  z  okolních  oken  se  jej  nenápadně 
a zkoumavě dotkly zraky několika místních obyvatel. 

„Už  jdu,  Honzo,  hned  jsem  dole!“  ozval  se  z  mluvítka  svěží 
básníkův  hlas,  a  než  se  stačil  malíř  rozmyslet,  co  řekne 
kamarádovi  na  uvítanou,  už  mu  otevíral  dveře.    Byl  oblečen 
podomácku,  v  bleděmodrých  kalhotách  s  páskem  a  šedé 
přiléhavé mikině, na nohou pantofle.

„No  to  jsem  rád,  že  sis  na  mě  konečně  udělal  čas,“  řekl 
s předstíranou výčitkou. „I tak pořád vedu 2:1 na návštěvy. Ale 
pojď nahoru, do tepla.“ Když vystoupali k prvnímu mezaninu, 
poznamenal  malíř  při  pohledu  na  zlatou  jmenovku  u  dveří 
zdejšího bytu. 

„Tady bydlí lékárník?“

„Ano. Vlastně lékárnice s rodinou.“

„Má  štítek  ze  stejného  materiálu  jako  ty  tabulky  zdejších 
slavných.“

„Asi  se  jí  líbí,“  pokrčil  básník  rameny  a  spiklenecky  dodal: 
„Třeba chce být v budoucnu také mezi nimi. Ostatně ten nápad 
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majitele velmi oceňuji. Já ovšem jmenovku nemám, nač také. 
Jen škoda, že tu není výtah. Nejvíc mi chyběl při stěhování,“ 
vykládal, zatímco zdolávali schody do třetího podlaží. 

„Tady  jsou  záchody  a  to  další  schodiště  vede  do  věže,  je  to 
tak?“ položil spíše řečnickou otázku či pro jakousi úplnost malíř. 
Poté,  když  minuli  básníkovo  útočiště,  se  na  konci  nedlouhé 
chodby zajímal o určení dalších z celkem tří dveří.

„Rytířská  síň.  Konají  se  tam  různé  přednášky,  hudební 
vystoupení,  schůzky.  Majitel  má  šlechtické  předky,  ale 
chová se  jako docela obyčejný člověk. Jednou  jsem se s ním 
na  to  téma  bavil.  Řekl  mi,  že  člověka  nedělá  šlechticem 
původ,  třebaže  je  na  své  předky  hrdý,  nýbrž  to,  co  v  životě 
dokázal – v práci, vědě, umění, ve sportu, pro vlast. To  je  to 
pravé šlechtictví, šlechtictví těla a ducha. Proto nad ty tabulky 
na domě umístil  svůj erb. Lidi na nich nazývá  rytíři a podle 
nich pojmenoval i tuto síň.“

„Bydlí na Hradě?“

„Ne, ale má ve věži zařízený pokoj.“

„A vedle té síně?“ 

„Tam, pokud vím, přespávají návštěvy, co za ním občas jezdí. 
Tak  a  víc  ti  už  nepovím,“  rozpřáhl  divadelně  ruce  básník, 
„začínám  si  připadat  jako  průvodce  po  hradech  a  zámcích. 
Ale pojďme už ke mně, ať si konečně popovídáme. Hlavně mě 
zajímá, jak ses rozhodl s tím obrazem?“ zeptal se, když otevřel 
dveře své útulny. 
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Básníkovo  žertovné  pojmenování  pro  to,  co  se  úředně 
nazývalo  bytem,  mělo  být  nadsázkou,  nicméně  přesně 
vystihovalo  jeho  skrovné  poměry.  Jednalo  se  o  místnost 
s  rozměry  zhruba  čtyři  krát  tři  či  tři  a  půl  metru,  z  jejíž 
výměry třetinu zabírala koupelna, ovšem s plným vybavením. 
V  obytné  části  se  nacházelo  prosté  lůžko,  umístěné  pod 
jediným  oknem,  vedoucím  na  nádvoří,  a  záměrně  odestlané 
kvůli hubení roztočů, jak básník vysvětlil. U čelní stěny, pod 
světlou  látkou,  se  pak  ukrývaly  klávesy,  vedle  nich  psací 
stůl  hnědé  barvy  jako  v  rohu  skříň  a  pod  stolem  vykukoval 
v  černém  kufru  akordeon.  Kromě  malé  ledničky,  zrcadla, 
teploměru,  malého  vařiče,  kalendáře  na  zdi  a  věšáku,  na 
kterém  skončil  malířův  kabát  a  čepice,  doplňovalo  výbavu 
místnosti ze stropu na vše dohlížející čtvercové svítidlo, jemuž 
byly  k  ruce  celkem  tři  židle;  dvě  kovové  s  tmavými  potahy 
sedáků a jedna skládací, dřevěná, v provedení „ořech“. 

Tu  si  malíř  přisunul  ke  stolu  a  posadil  se  na  ni,  zatímco 
hostitel  ohříval  v  bílé  rychlovarné  konvici  vodu  na  čaj.  Na 
rozdíl  od  malířových  šálků  z  tenkého,  jemně  vytvarovaného 
a  malovaného  porcelánu  vzal  básník  z  poličky  dva  poctivé 
hrnky, první s romantickým výjevem tanečního páru a druhý 
s  pěkně  vyvedenými  červenými  jahodami  a  svěže  zelenými 
listy.  Polička  byla  tou  pomyslnou  kapkou,  jíž  byla  úložnost 
místnosti  dovršena  –  kdyby  do  garsoniéry,  řekl  se  smíchem 
básník, chtěl přidat třeba jen jehlu, už by se sem nevešla.  

„Máš to tu opravdu útulné. Co nájem?“ 

„Docela ujde. Hlavně že dobře topí, jsem už trochu zimomřivý. 
U okna nechal majitel udělat vnitřní obložení, aby odtamtud 
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netáhlo,  zateplené  jsou  zeď  i  strop,  takže  stačí  trochu  otočit 
ventilem  a  hned  je  tu  jak  v  ráji.  Bydlení  jak  šité  na  míru. 
Ostatně,  víš,  že  garsoniéra  je  z  francouzského  garçonnière, 
byt starého mládence? Tak který chceš hrnek?“

Malíř  si  vybral  jahodový  a  básník  mu  podal  samostatně 
zabalený  nálevový  sáček  z  pěkné  krabičky  nadepsané 
Lesní směs.   Kromě malin, borůvek a ostružin byly na obalu 
namalovány také dva kousky včelí plástve. „To je směs určená 
výhradně pro poustevníky, koupil  jsem  ji dole v  lékárně. Prý 
jde na odbyt.“

„Víš,  jak  uctít  hosty,“  zasmál  se  malíř  vtipné  poznámce 
a  kromě  rozbaleného  sáčku  vložil  do  hrnku  kousek  citronu 
připraveného na samostatném talířku. Cukr odmítl, ovlivněn 
příkladem  svého  společníka.  Je  lepší  potížím  předcházet 
než  je  hasit.  Zvláště  když  v  současné  době  nemá  ani  svého 
zubního lékaře. Všichni mají plný stav. 

Básník  pohotově  zalil  oba  hrnky  vařící  vodou,  konvici 
odstavil  a  pohodlně  se  opřel  do  lenochu.  Zatímco  se  čaj 
louhoval,  malíř  dobromyslně  juknul  na  svého  společníka 
a řekl: 

„Jestlipak uhádneš, co je u mě nového?“ 

„Nemám tušení.“

„Prodal jsem Ženu.“

„Ne!“

„Ano. Domluvil  jsem se s galerií a obraz tam odvezl. Nebýt 
tebe, určitě bych se k tomu neodhodlal.“
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„Jak kvůli mně?“ 

„Že jsi mi ji připomněl, tu Galerii Převoz. Pochopil jsem tvoje 
slova  jako vyšší pokyn. Jen na okraj,  ty  tam opravdu nikoho 
neznáš?“ přimhouřil trochu oči.

„Nikdy jsem o té galerii neslyšel, byla to čirá náhoda, pokud 
náhody vůbec existují,“ bránil se skrytému podezření básník. 
„A jak jsi pořídil? Kolik ti za obraz nabídli?“

„To neuvěříš!“ a když vyslovil sumu, básník na něj pohlédl. 

„Takže máš po starostech…“

„K tomu mi vyplatili hned zálohu,“ pokračoval pyšně malíř. 
„A plátno dají do aukce, takže můžu vydělat ještě víc.“

„Blahopřeji, ten obraz je opravdu výjimečný. Ale hodně dělá 
také  jméno.  Zrovna  včera  jsem  se  na  internetu  dočetl,  že  se 
prodal Kupkův obraz – mám ten název tady poznamenaný – 
Série  C  I.  (Protihodnoty)  –  a  to  za  stonásobek  tvého.  Přitom 
pokud  se  Ženy  týče,  mám-li  srovnávat,  dal  bych  při  koupi 
přednost jí.“ 

Malíř  pevně  založil  ruce  na  hrudi.  „Ten  obraz  znám.  Jde 
o  abstraktní  malířství,  Kupka  byl  jedním  z  jeho  zakladatelů. 
Každý maluje po svém. V Praze jsem teď viděl práce některých 
současných  autorů  a  jsou  taktéž  skvělé.  Kdoví,  třeba  z  nich 
za sto let budou klasikové.  Tím chci taky říct, že i když jejich 
umění  oceňuji,  já  bych  tak  malovat  nemohl,  prostě  bych  to 
nedovedl vnitřně. Jako oni by nikdy doopravdy nenamalovali 
mě.“ Básník chvíli přemýšlel.

„A co falza?“ 
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„Co  je  drahé  a  žádané,  to  se  padělává.  Nicméně  falzům 
chybí ten vnitřní rukopis, o kterém jsem mluvil, tahy štětcem, 
náboj.  Jsou  díla,  která  duchovně  svítí,  a  citlivý  člověk  to 
dokáže zachytit. Otázkou  je,  jak padělkům zabránit. To dost 
dobře nelze. Na druhou stranu, falza jsou jakýmsi trestem pro 
snoby.  Lidé,  kteří  si  koupí  dílo  kvůli  ceně,  a  ne  proto,  že  se 
jim líbí, si to riziko tak trochu zaslouží. Kdyby kupovali ‚sebe‘ 
a ne jen slavné jméno, určitě by padělků ubylo. Jestli touží po 
špičkovém díle, mají si ho koupit v kvalitní reprodukci. Není-li 
člověk odborník, rozdíl stejně nepozná. To ovšem neznamená, 
že  neexistuje  špičkové  umění,  které  nemá  být  patřičně 
oceněno.“

„Jako tvoje Žena.“

„Děkuji, ale  tak  jsem to nemyslel. Chtěl  jsem  jenom ukázat 
na složitost celé věci.“

„Já vím. Ty, Honzo,“ usrkl básník trochu čaje z romantického 
hrnku,  „když  jsme  u  toho  tvého  obrazu,  jak  vlastně  vznikl? 
Ještě  na  akademii?“  Malíř  kývl  hlavou,  upil  ze  svého 
jahodového a pravým loktem se opřel o psací stůl. Básník na něj 
nezúčastněně hleděl; tvářil se, jako by položil tu nejvšednější 
otázku.  Přitom  v  jeho  nejhlubším  podzemí  doutnala  žhavá 
touha, aby malíř zdánlivě ledabylou, ve skutečnosti navýsost 
důležitou větu uchopil, zvedl jako hozenou rukavici.

„Jak  vznikl…  To  je  krátká  historie.  Chodil  jsem  tenkrát 
s  jednou  holkou,  Milada  se  jmenovala;  oba  jsme  studovali 
na  akademii  a  bydleli  na  kolejích.  Já  byl  starší  než  ona;  na 
školu  jsem  nastoupil  až  několik  let  po  maturitě.  Padli  jsme 
si  hned  do  oka;  prostě  našli  v  sobě  zalíbení.  Myslím,  že  to 
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bylo  vzájemné:  ztělesnění  ideálních  partnerů,  krásná  žena 
a urostlý muž, oba nadaní,  jak alespoň všichni známí tvrdili. 
A to byla podle mě příčina našeho boje a pozdějšího rozchodu. 
Dám příklad – malovali jsme v Zajícovce, tak se říká školnímu 
ateliéru  v  Zajícově  ulici,  džbán  a  já  ho  pořád  nemohl  trefit. 
Něco  mu  chybělo.  Milada  stála  vedle,  a  když  viděla,  že  se 
nemůžu hnout z místa, vzala uhel a udělala na něm nepatrnou 
čáru. Přesně to skica potřebovala. Než jsem to stačil vstřebat, 
přišel asistent a veřejně moji kresbu pochválil.  Nevěděl jsem, 
co na to říct. Ano, náčrtek byl sice můj, ale bez  její čárky by 
neměl tu vnitřní sílu. Rozumíš?“

„Velmi dobře. Bál ses o své výhradní autorství, o své nadání. 
Ale ten nákres byl stejně tvůj, ať s čárkou, nebo bez ní, protože 
jsi  ho  tak  viděl  a  nakreslil.  Je  to,  jako  když  někdo  vymění 
v básni slovo. Tím se ovšem nezmění její stavba, její zápletka, 
její výpověď, jenom se prostě trochu vylepší. Ostatně, viděl to 
někdo, ten její zásah?“

„Myslím,  že  ne.  A  i  kdyby,  všichni  se  občas  chodili  koukat 
k  sousedům,  jak  si  vedou.  Ale  mě  se  ta  její  oprava  strašně 
dotkla.“ Malíř se naklonil k hrnku a polkl další doušek. Když jej 
položil zpátky, trochu to dřevěně bouchlo. „Cestou domů jsme 
se strašně pohádali. Milada mi  tehdy  řekla:  ‚Ty máš, Honzo, 
takovou  schopnost  jedinečného  vidění,  že  bys  klidně  mohl 
být  kameraman,  nebo  dokonce  režisér,  ale  občas  potřebuješ 
něco dotáhnout do konce, poradit. Vždyť i ve škole nás takhle 
vedou.  Omlouvám se ti, netušila jsem, že tě to tak vezme.‘ Ale 
já nebyl schopen tu její argumentaci, natož omluvu, přijmout. 
Dnes už to vím, nenáviděl jsem ji proto, že byla lepší, nadanější 
než já. Bylo to ode mě až chorobné. Pak jsme se sice smířili, jak 
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jinak než v posteli, ale ta houba ve mně rostla a rostla, až mě 
prostoupila docela. Těsně před naším rozchodem jsem jí ještě 
namaloval – ano, je to ta Žena jako čtyři roční období. Nejdříve 
mi  modelem  nechtěla  stát,  ale  nakonec  souhlasila.  Když  byl 
obraz hotový, dílo pochválila a pak se na mě tak nějak zvláštně 
podívala,  položila  mi  ruku  na  rameno  a  diplomaticky  řekla: 
„To plátno je natolik dokonalé, že by se na něm dalo jen stěží 
něco vylepšit.“ Čekala zřejmě, že se zeptám, jak?, ale protože 
jsem byl na ni přecitlivělý, vskočila mi do úst páchnoucí hyena 
a  já  na  ni  začal  řvát,  co  si  o  sobě  myslí,  že  si  na  mně  vybíjí 
jenom svoje komplexy. Začal jsem jí hrubě nadávat, vytahoval 
intimní  chvíle,  znectil  je  a  nakonec  ji  posílal  do  nevěstinců, 
tam že se uplatní mnohem lépe než v umění. Stála přede mnou 
zkamenělá,  bledá,  bez  jediného  záchvěvu,  upírala  na  mě  ty 
svoje pohádkově krásné oči a tu, jako by se v ní něco zhroutilo, 
obrátila se a odešla pryč.  Potkával jsem ji ještě chvíli ve škole 
nebo ve městě, potom už ne. Asi přerušila studium, díval jsem 
se  v  novém  školním  roce  do  seznamu  studentů;  nebyla  tam 
zapsaná.  Když  jsem  se  ze  své  zášti  poněkud  zotavil,  poslal 
jsem jí dopis s omluvou. Neodpověděla.“

„Ten název dala obrazu ona?“

„Kdepak, to jedna z mých dalších milenek. Něco jsme tenkrát 
slavili a já jí vysvětloval malířské techniky, když tu se zadívala 
na Ženu a zničehonic řekla: Ta má v sobě čtyři roční období. 
Trochu jsem se lekl, znělo to jako Libušino proroctví.  Nakonec 
jsem to vzal jako dobrý nápad a plátno podle ní pojmenoval.“
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„Zdá se, že obraz otevírá lidská nitra, dává tušit, co se stane. 
Vzpomeň  si  na  můj  převoz,“  ostražitě  se  na  přítele  podíval 
básník.   Malíř na něho vzrušeně pohlédl a vyhrkl:

„Ano,  máš  pravdu.  Ale  to  všechno  ona,  Milada,  ne  obraz. 
Skrze  to  plátno  mě  léta  ovládala,  provázela  na  všech  mých 
cestách  necestách,  nakláněla  se  ke  mně  ve  snech,  šeptala 
mi, co mám udělat, až jsem začal pít, abych ten hlas přehlušil, 
a  začalo  to  jít  se  mnou  z  kopce.  Ale  teď,  teď  je  tomu  konec, 
osvobodil  jsem  se!  A  navíc  těch  peněz,  co  jsem  prodejem 
získal! Už nade mnou nemá moc!“ 

„Vypadáš  opravdu  mnohem  lépe,“  přizvukoval  mu  básník. 
„Zároveň  budeš  mít  dlouho  na  co  vzpomínat.  Na  jednu 
uzavřenou kapitolu svého života. A za ty peníze proměníš svůj 
dům na místo příjemného a zaslouženého odpočinku.“ Po těch 
slovech malíř sebou náhle trhl a vytáhl z kapsy mobilní telefon.  

„Právě mi ujel autobus a další jede až ráno!“ zanaříkal.

„No hlavně že se nestalo nic horšího,“ konejšil ho básník. Měl 
ještě v živé paměti jeho reakci u něho na chalupě. Zde byl však 
doma on. „Chvíli posedíme a já tě zavezu domů svým autem.“

„To budeš hodný, ale já chtěl být za světla doma.“ 

„Tak  to  si  musíme  pospíšit,“  odvětil  básník,  hbitě  vstal 
a  sáhl  do  skříně  za  sebou  pro  cestovní  oblečení.  Svlékl 
domácí  oděv,  položil  je  na  třetí  ze židlí  a  rychle  se  nasoukal 
do kalhot a svetru. Šál, čepici a kabát pověsil na věšák, aby 
mu  nepřekážely  v  obouvání,  a  když  vklouzl  do  zimních  bot, 
dostrojil se ostatními svršky. „Ještě doklady,“ vzpomněl si při 
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odchodu básník, sáhl do zásuvky psacího stolu a vyjmul z ní 
ledvinku  s  legitimacemi.  Upnul  ji  kolem  pasu,  zamkl  dveře 
a oba sešli po vrzavých schodech do přízemí a k vozidlu.

Automobil  stál  před  domem  jako  voják  na  stráži.  Jeho 
tmavě modrá uniforma se doplňovala s šedí zámkové dlažby, 
kterou  bylo  nádvoří  vydlážděno.  Pro  toto  barevné  ladění  se 
nadchla  i  obloha,  jež  svůj  sivý  oblek  nechala  občas  pocákat 
blankytnými skvrnami. Staré slunko, dříve než zapadlo, pak 
skrze ně prozářilo kraj dobrým slovem, když už nemělo sílu ho 
zahřát. 
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Dopis
Básník dosedl na místo pro řidiče a zevnitř odemkl druhou 

stranu. Auto mělo svůj věk a centrální zamykání bylo na klíči 
vymačkané.    Jeho  společník  se  opatrně  nasoukal  dovnitř;  
plnému otevření dveří bránil šípkový keř, vedle kterého vozidlo 
stálo. Mezitím se básník připravil k odjezdu a po nastartování 
začalo rádio hrát klidnou píseň v country stylu.

„Veď  mě  dál,  cesto  má,“  protáhl  malíř  trošku  afektovaně 
zpěv s Pavlem Bobkem. 

„Nemám to vypnout?“ zeptal se básník, zatímco se zapnutou 
směrovkou zvolna odbočoval z nádvoří na silnici. 

„Proč?  Mně  se  ta  písnička  líbí,“  odvětil  malíř,  poupravil  si 
bezpečnostní pás a pohodlně natáhl nohy. 

„Jsme  u  tebe  za  dvacet  minut,“  zapředl  společenskou 
rozmluvu  společník,  zatímco  vedl  auto  bezpečně  sítí 
městských  cest.  „Přiznám  se  ti,  že  tak  jak  se  obdivuji 
výtvarnému  umění,  vždyť  pracuje  s  obrazy  jako  básníci, 
tak  sám  neumím  namalovat  ani  kočku.  Mám  mezi  hlavou 
a  rukama  nějaký  blok.  Člověk  vždycky  hledá,  co  mu  chybí. 
Pokud  jde  o  tebe  a  Miladu,  jestli  se  můžu  vrátit  na  skok 
k našemu hovoru, vy jste si asi neměli co předat. Uplatnila se 
Milada jako ty?“

„Jestli  se  uplatnila!  Když  se  zajímáš  o  malířství,  určitě  jsi 
někdy slyšel jméno Milada Suvarová.“
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„Aby  ne!  Vždyť  je  jedna  z  našich  nejlepších  ilustrátorek,“ 
užasle  pohlédl  na  svého  spolujezdce  básník.  „Maluje  básně 
v obrazech, podle mě se vyrovná Trnkovi, Boudovi, Sekorovi... 
Je prostě skvělá!“

„To  je  a  také  velice  bohatá.  Ta  se  nemusí  starat  o  to,  aby 
vyšla každý měsíc s penězi.“

„Vidíš,  kdybych  já  uměl  tak  básnit,  jak  ona  malovat,  bylo 
by to na Nobelovu cenu. Stejně se divím, že se ve výtvarném 
umění  neuděluje,  ještě  že  ji  začali  dávat  jako  Premium 
imperiale Japonci.“

„Nebuď  zase  tolik  skromný,  tu  sbírku,  cos  mi  dal,  jsem 
přečetl  několikrát  a  ještě  několikrát  přečtu.  Vždycky  tam 
objevím vrstvu či myšlenku, která mi předtím unikla. Na ten 
můj  vztah  s  Miladou,  hlavně  zpočátku,  se  hodí  tahle,  naučil 
jsem se ji nazpaměť:

Jsem vinen

Ano, jsem vinen 
a vina má 

je, že chci konečně pozbýt moci, 
v které mi nejsi ku pomoci.

Však nemám sílu se jí vzdát, 
té strašné touhy  

Milovat.

Jen  bych  tam  místo  „milovat“  dal  slovo  „malovat“.  Ale 
abych neodbočoval – ta nadaná holčina mi od začátku dávala 
najevo svoji převahu, byla to ona, kdo určovala rozměr našeho 
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vztahu. Věděla, že je příliš dobrá; vždycky šla o několik kroků 
přede mnou a já za ní klopýtal jako sluha s košíkem potravin 
na odpolední piknik. Kdyby mi třeba řekla, kde je moje cesta, 
kdyby nechtěla, abych chodil po té její, určitě by to mezi námi 
dopadlo  jinak. Ale možná to nevěděla, nejspíše  taky hledala 
sama sebe, tak jako já, a mě opravovala, aby se našla. Kdoví? 
Jenže  kdybychom  nešli  každý  svojí  cestou,  nemohli  bychom 
se umělecky vyvíjet – stali bychom se jedním tělem a jednou 
duší, což mi vždycky bylo a stále je hrubě proti mysli. Jít vedle 
ní, ano, ale ne za ní ani před ní, rozumíš? 

Museli jsme se rozejít; znamení zimy v obrazu. Přitom jsem 
na Miladu musel neustále myslet.  Zaklela se do toho plátna, 
aby mi byla nablízku. A já jí v tom pomáhal, jak jsem dovedl. 
Nebyl  to  náš  záměr,  jen  jsme  tak  nějak  podvědomě  toužili 
vytvořit pouto, ve kterém by náš vztah přetrval. To je důvod, 
proč jsem obraz nemohl dát dlouho pryč.

Prostě,“ pohlédl Palatáč  na  přítele  a  lehce  se udeřil pravicí 
do stehna, „chtěl jsem mít jeho prostřednictvím Miladu stále 
u  sebe  takovou,  jak  jsem  ji  tehdy  viděl  nebo  toužil  vidět, 
skutečnou, opravdovou, zdokonalující se po mém boku, jenom 
ne dokonalou. Ostatně, co je dokonalé?“

Malíř  umlkl.  Ozvěna  posledních  slov,  řečených  sotva 
slyšitelným  hlasem,  zanikla  v  jednotvárném  hukotu  motoru 
a  dunění  pneumatik.  Rádio  mlčelo  též;  řidič  jej  vypnul, 
protože nechtěl, aby mu z kamarádovy řeči něco uniklo. Jen 
otáčející  se  kola  vozidla  zaznamenávala  neviditelnou  stopu 
hovoru  na  zvukový  pás,  který  si  básník,  až  bude  těmito 
končinami projíždět, ještě mnohokrát přehraje. Nyní však, ve 
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snaze potlačit malířovy případné obavy, že se svěřil člověku 
nepatřičnému, pronesl se stopou účastenství v hlase: „Každý 
z nás řeší svoji první opravdovou lásku po celý život, a nevyřeší. 
Bez  ní  bychom  však  byli  o  mnohé  ochuzeni,  a  i  když  po 
čase – jakkoli – skončí, stává se nám posilou do dalších dnů. 
Proměňuje  se  na  oltář,  na  božstvo,  k  němuž  vzhlížíme,  když 
nevíme kudy kam.“  Původně chtěl říct „modlu“, ale zavčas se 
zdržel. Malíř by se mohl urazit a on by přišel o pokračování 
nevšedního příběhu. 

To,  že  malířovi  nabídli  v  galerii  hned  napoprvé  tak 
úctyhodnou  částku,  nebylo  samo  sebou.  V  době,  kdy  se 
prodávají plátna známých malířů za podstatně nižší cenu, jak 
věděl  z  brouzdání  po  internetu,  je  něco  takového  podezřelé. 
Příteli by to nevysvětlil, měl o své tvorbě vysoké mínění. Za 
tím musí někdo být, ale kdo? Jediný, koho z  jeho života znal 
a  který  přicházel  v  úvahu,  byla  Milada.  Už  proto,  že  byla 
bohatá,  a  jak  se  zdá,  hluboce  založená.  Koneckonců  není 
vyloučeno, že ho i přes ta desetiletí, jak Honza naznačil, stále 
miluje  a  coby  anděl  strážný  za  ním  neviditelně  stojí.  Třeba 
v tom bude i obdiv k jeho tvorbě, možná špatné svědomí nebo 
tělo  či  všechno  dohromady.  Říká  se,  že  každý  zub  má  více 
kořenů, a ze kterého je napájen přednostně ten její, ví  jenom 
ona. Pokud to tak je, bylo by dobré je znovu sblížit, pomoci jim 
překonat tu propast, přes niž k sobě vztahují ruce. Ale jak to 
celé navléknout? Už ví!

*
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Vozidlo dosáhlo svého obratníku. Představovala jej hospoda 
U  zkřížených  kladívek,  duchovně  pak  ukončený  rozhovor. 
K tomu, aby nádoba byla naplněna až po okraj, zbývalo doplnit 
pár  slov  na  rozloučenou.  Básník  zapnul  pravé  směrovky 
a  zastavil  na  kraji  silnice.  Napravo  vybíhala  do  kopce 
známá  vlnovka  polní  cesty  zakončená  malířovým  domkem, 
připomínající  odtud  hlavu  a  bičík  pulce,  nalevo  malovaný 
štít hostince. „Nebudu teď, Honzo, nějakou dobu k zastižení,“ 
řekl  básník,  když  vypnul  motor.  „Beru  si  dovolenou  –  děti 
mě zvou na svátky k nim – a pak odjíždím na dva  týdny na 
Moravu. Pokud se ti  to bude hodit, koncem ledna bychom si 
mohli  dát  dostaveníčko  třeba  tady  v  té  hospodě.  Řekneš  mi 
něco  o  malování,  abych  měl  informace  přímo  od  zdroje,  od 
skutečného  umělce.  Děkuji  ti  také,  a  hlavně,  za  tvůj  příběh, 
vlastně  za  příběh  tvého  obrazu.  Jen  málokterý  má  tak 
pohnutou historii. Kdybych ho měl pojmenovat já, nazval bych 
ho Obraz Jana Palatáče.“

„Díky,“ usmál se malíř a sáhl po klice. „Schůzka a místo platí, 
pokud nebudou mít zavřeno. Když,  tak bychom se sešli zase 
u mě.“   Dveře skříply v závěsech a živý klasik, za kterého  jej 
básník  před  časem  označil,  svižně  vystoupil  a  modré  křídlo 
rázně  přibouchl  k  vozidlu.  Motor  obnovil  svoji  notu,  muži  si 
pokynuli na pozdrav a auto opsalo půlkruh, aby s konečnou 
platností jejich setkání uzavřelo. Bude se v něm dlouho chvět 
silný dojem, jejž si básník pojmenoval jako „zpověď přítele“.     

*
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Zatímco  Jan  Palatáč  zvolna  vystupoval  k  chalupě  a  živým 
skicákům, básník zapnutými světly vyhmatával z houstnoucího 
šera  své  budoucí  kroky,  které  hned  po  příjezdu  podnikne.  
Předně se podívá, jestli „žena z obrazu“, Milada Suvarová, má 
na sociální síti svůj profil. Pokud ano, napíše jí zprávu, přesněji 
prosbu,  zda  by  nemohla  namalovat  ilustraci  na  obálku  jeho 
básnické sbírky. Při té příležitosti by se zmínil také o Honzovi. 
Pak nezbývá než čekat, jestli se splávek pohne. 

Básník se pohodlně opřel do tvarovaného sedadla. Jeho ruce, 
jak  se  mu  na  okamžik  zazdálo,  otáčely  nyní  kromě  volantu 
i kolo dvou drobných dějin, ze kterých se skládá každodenní 
obraz  lidského světa. Hlavně neudělat někde chybu, protože 
následky  by  nenesl  jen  on  sám!    Mimoděk  se  mu  vybavilo 
jedno  z  pláten  Ilji  Repina,  malíře,  kterého  měl  rád  pro  jeho 
opravdovost.  Obraz  se  jmenuje  Loučení  s  rekrutem  a  dýchá 
z něj tíha z toho, co na mládence čeká; objímá jej žena v šátku 
a  červené  sukni,  ramena  pokleslá  v  zármutku.  Vedle,  kromě 
jiných  osob,  hledí  teskně  k  zemi  u  bryčky  s  bílým  koněm 
otec,  hnědou  sutanu  přepásanou  opaskem  barvy  sukně 
ženy,  plnovous  do  pasu,  na  hlavě  cylindr.  Želí  jeho  odchodu 
a zároveň věří,  že se  jim vrátí  takový,  jakého  jej vojenskému 
stroji předali, krásný a zdravý – ale ne, ne, stačí, když se jim 
vrátí… – živý.  Ano, jsem jako ten odvedenec, s trochou černého 
humoru si  říkal básník, duchovní dítě Milady a Honzy, které 
stvořili. A já jim skrze sebe vrátím, co rozloučením ztratili a co 
dávno oplakali – jejich vztah.    

Koně pod kapotou spásly poslední metry asfaltu a zamířily 
k  parkovacímu  místu,  jako  se  domácí  zvířata  po  pastvě 
vracejí do stáje. Básník zamkl řadicí páku a dveře a několika 



95

rozhodnými  kroky  zrušil  nevelkou  vzdálenost  od  vozidla 
ke  vchodu.  Vyběhl  po  schodech,  přezul  se  do  domácí  obuvi, 
rychle odemkl byt a zasedl za psací stůl. Ze zásuvky vyjmul 
notebook,  spustil  jej  a  po  připojení  se  přihlásil  na  sociální 
síť.  Jakmile  se  objevila  jeho  stránka,  napsal  do  vyhledávače 
´Milada Suvarová´ a čekal, zda se mu objeví její profil. Když se 
tak stalo, dal příkaz „Poslat zprávu“ a po otevření příslušného 
okénka začal pomalu psát větu za větou:

Vážená paní,

obracím  se  na  Vás  jako  na  vynikající  výtvarnici  s  prosbou 
o vytvoření kresby na obálku mé básnické sbírky.  Vím, že po 
umělecké  stránce  se  nemůže  moje  tvorba  s  Vaší  srovnávat, 
nicméně  věřím  ve  Vaši  velkomyslnost.  Omluvou  mi  snad 
bude, že kromě obdivu, který k Vašemu dílu chovám, bych rád 
věnoval jeden výtisk sbírky svému příteli, výbornému malíři, 
který  ze  zdravotních  důvodů  musel  svoji  uměleckou  dráhu 
ukončit a jemuž, podle jeho slov, moje tvorba přináší chvilkový 
únik od všedních starostí. 

Pro představu připojuji níže jednu z básní.
Děkuji za laskavé zvážení a přeji jenom hezké dny!

Libor Janečan 
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Je jeden sen

Je jeden sen, co se mi zdává, 
je jeden sen, o kterém sním, 
že za ruku mě Osud brává 

a vede v kraj, jenž je mi vším:

Kraj básníků a lesních vížek, 
kraj hradů, které padnout chtěly, 

kde vzhůru znamená též níže 
k citům, jež touhou oněměly,

To je ten kraj, co se mi zdává, 
to je ten kout, o kterém sním, 

tam mě můj Osud připoutává…

Ten kraj, když zemře, zemřu s ním.

Dopis  si  ještě  několikrát  přečetl,  a  když  na  něm  neshledal 
nic, co by mohlo slavnou malířku odradit od odpovědi, zprávu 
odeslal. Záměrně vynechal malířovo jméno – to doplní v dalších 
dopisech,  pokud  nějaké  budou  –  a  i  pak  začne  jen  zlehka; 
ponejprv  uvede  (jakoby  mimochodem)  jeho  křestní  jméno, 
a když se bude paní Milada zajímat o podrobnosti, rád je uvede. 

Básník  zavřel  notebook  a  plně  se  odevzdal  židli.  Znal  to 
v  mnoha  obdobách,  tenhle  zpěv  ducha  –  volá  jako  sud,  do 
něhož bije život. A to z jediného důvodu, aby bylo slyšet, jak je 
bezútěšně prázdný, jak moc touží po naplnění. Že zní, aby už 
konečně tak dlouho, tak strašně a zoufale nezněl, že mu chybí 
docela  obyčejný,  ale  nesmírně  důležitý  hmatatelný  vztah. 
Někdo,  koho  by  mohl  obejmout,  koho  by  se  mohl  dotýkat 
myslí,  srdcem  a  tělem.  Kamínek  do  lůžka  hlavy  prstenu. 
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A  je zcela  jedno,  jestli bude červený, nebo modrý, hlavně že 
bude  můj,  ten  kousek  vybroušeného  skla,  co  má  cenu  větší 
než  diamant.  Ano,  sklonil  muž  hlavu,  zatímco  předstíráme 
dokonalost sochy, dokud nenajdeme svůj protipól,  jsme stále 
a pořád jenom hlína. 

Libor  Janečan  stiskl  rty.  Pravda,  chce  příteli  pomoci, 
ale  i  získat  něco  pro  sebe.  Mít  tu  nepatrnou  výsadu  být 
katalyzátorem,  který  vstupuje  do  lidské  reakce,  i  když  se 
sám  zdánlivě  nespotřebovává.    Rozevře  se  a  na  okamžik 
sloučí se dvěma látkami tak, že vytvoří jednu novou nebo dvě 
další,  pozměněné  jeho  zásahem.  Jenomže  lidský  katalyzátor 
nevychází  z  reakce  nedotčený,  nese  si  s  sebou  do  dalšího 
života  onen  pocit  naplnění,  naplnění,  které  je  sice  jemu 
samotnému odepřeno, ale pro který to dnes a denně dělá. To 
je  poslání  umění,  poslání  básníka:  Věčná,  nikdy  neukojená 
touha  spojovat  břehy  mostem,  touha  po  souznění,  lásce, 
opravdovém životě.    

Počítač zvolna spojil své dva rozevřené listy, jako se k sobě 
přikládají ruce k závěrečné modlitbě. Zevlující šuplík po něm 
s chutí chňapl a dřevěně mlaskl. Semeno vložené do úrodné 
prsti. Čas ukáže, zda vzejde. 

Básník,  zabraný  do  myšlenek,  se  pomalu  připravoval  ke 
spaní.  Židli  přisunul  k  psacímu  stolu  a  začal  na  její  opěradlo 
odkládat svršky. V péči o ně nebyl tak dbalý  jako malíř, snad 
proto, že neměl jako on hmotnou nouzi. Jen kalhoty pověsil na 
příčku  dřevěného  šatního  ramínka  a  dal  do  skříně.  Koupelna 
ho  zdržela  pouze  pár  minut;  zvuk  kartáčku  přebíhajícího  po 
zubech  vystřídalo  šumění  proudu  vody,  které  umlčely  krátké 
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pohyby ručníku po urostlé postavě. Noční obřad zakončil noční 
soupravou; sáhl po ní po paměti a hned nato se svěřil měkkému 
lůžku. Ve stejné době doputoval do svojí postele i malíř. 

*

Po  odjezdu  přítele  zprvu  váhal,  zda  se  nemá  jít  posadit  do 
hostince; básník v něm probudil touhu po lidské společnosti. 
Nakonec se rozhodl jít domů; alespoň si nechá v klidu znovu 
projít  hlavou  události  posledních  dnů,  zvláště  pak  dnešní 
schůzku.  Třebaže  k  básníkovi  pociťoval  od  samého  začátku 
důvěru, přece jen měl pocit, že se mu dnes příliš otevřel. Je to 
člověk  jiného  druhu,  z  těch,  co  se  stávají  lékaři,  psychology, 
sociálními  pracovníky  nebo  duchovními.  Proč  jsem  se  ho 
vlastně nezeptal, jestli není věřící? To by ledacos vysvětlovalo. 
Jako  umělec  je  nepochybně  také  romantikem,  jeho  tvorba 
o  tom  vypovídá.  Navenek  se  tak  ale  neprojevuje,  chová  se 
přirozeně. O sobě nemluví, a když, pak skoro nerad, jako by byl 
tím  nejobyčejnějším  člověkem  na  světě.  Netouží  po  světské 
slávě.    Docela  ho  chápu,  ale  pokud  se  má  člověk  uměním 
živit, bez slávy, poct a známostí to nejde. Když o člověku lidé 
nevědí,  jako  by  nebyl.  Posmrtný  věhlas  je  možná  dobrý  pro 
potomky, samotný umělec však z toho nic nemá. 

Pravda,  jsou  tací, kteří malují  ze silného vnitřního popudu, 
prostě  že  musí,  bez  ohledu  na  svět,  ale  ti  to  mohou  dělat 
nanejvýš  jako  vedlejší  pracovní  poměr,  jinak  by  se  neuživili.  
Jenomže  pak  se  tvorbě  nemohou  věnovat  naplno,  a  pokud 
nejsou génii – a ti se tak často nerodí – promarní čas potřebný 
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k  růstu  a  nakonec  zakrní.  Nevyvinou  se.  Nedorostou.  Má-li 
dílo  za  něco  stát,  a  to  neplatí  jen  pro  umění,  musí  se  dělat 
naplno.  

Stejně je to zvláštní, jak se člověk před tím básníkem otevírá. 
Že takoví lidé jsou, jsem věděl, přemítal dále malíř, psal o tom 
tuším  Turgeněv  –  v  Lovcových  zápiscích?  –  ale  na  vlastní 
kůži… A co, stejně mu ty moje stesky nejsou k ničemu, a kdyby 
chtěl  z  toho  něco  vytřískat,  i  když  nevím  co,  tak  se  s  ním 
přestanu  stýkat  a  je  to.  Mně  už  může  ublížit  jenom  nemoc 
a smrt.

Sotva  domyslel  poslední  telegrafickou  myšlenku,  stanul 
před  svým  domem.  Vypínal  se  na  vršku,  propojený  nyní  se 
silnicí  elektrizující,  světle  hnědou  dráhou,  tak  jako  štítek 
na  transformační  stanici:  Pozor,  nebezpečí  ohrožení  života! 
A přitom ho tu místo nebeského blesku vítá pět oken skicáků, 
které  malují  naživo,  jenom  když  je  uvnitř,  zatímco  z  vnějšku? 
Z  vnějšku  kreslí  pouze  mauzoleum,  odumřelé  nitro  zbavené 
poslední vazby k minulosti, svojí Ženy jako čtyři roční období… 
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na vyšetření
Malíř  odemkl,  stiskl  zlatou  kliku  a  s  krákoravým  zvukem 

otevřel. Musím ty panty namazat, připomněl si úkol, který už 
nějakou dobu odkládal. Rozsvítil stolní lampu a posadil se na 
nejbližší  židli.    S  pocitem  neurčité  viny  utkvěl  pohledem  na 
světlém  obdélníku,  kde  ještě  donedávna  visel  jeho  nejlepší 
obraz.  Co  jiného  tam  dát? Nic,  to  místo  je  určené  jenom  pro 
Ženu;  každé  druhé  dílo  by  je  znesvětilo,  ponížilo.  Král  může 
mít za ženu jenom královnu. Jenomže královna je pryč a král 
zůstal sám. Co teď? Nyní se bude na mě odtamtud každý den 
šklebit ošklivá, zjitřená rána, která se nebude hojit. Nebude, já 
to vím. Co jsem to vlastně udělal? Prodal svůj úděl za čočovici 
jako ten chlupatý Ezau? Jak budu moci teď žít? 

Malíř  ponořil  svoji  tvář  do  těžkých  dlaní  a  tiše  zasténal. 
Panebože,  já  už  asi  blázním!  Musím  začít  chodit  mezi  lidi, 
jinak mě to tady semele. Víc než ta mrtvice. 

Pomalu  se  vzchopil  a  vstal.  Po  zběžném  večerním  mytí  se 
netečně převlékl do pyžama a chvíli pod peřinou převaloval, 
jako by něco hledal,  jako by byl dosud dítětem a pod těžkou 
duchnou pátral po dávno zvěčnělé mamince... 

*

Odpověď  na  básníkovu  prosbu  přišla  po  čtrnácti 
dnech.  Výtvarnice  se  omlouvala,  že  byla  zaneprázdněná 
předvánočním  shonem  a  rovněž  v  redakci  měli  napilno, 
neboť kvůli svátkům museli zvládnout v předstihu uzávěrku. 
Pokud jde o báseň, velmi se jí líbí, a tak bude básníkovi velmi 
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zavázána, když jí pošle sbírku celou, aby si mohla promyslet, 
jaký  obrázek  na  obálku  vytvořit.  Pokud  ji  něco  napadne, 
pošle  mu  skicu,  a  bude-li  s  ní  souhlasit,  obrázek  dokončí. 
Následovalo  obvyklé  přání  zdraví,  spokojenosti  a  životní 
pohody, a to včetně básníkovu příteli.

Zpráva byla zdvořilá, srdečná, neosobní, prostě taková, jaká 
se za těchto okolností píše. Pod jejím povrchem však doutnal 
zájem,  o  tom  nebylo  nejmenších  pochyb.  Básníkovo  nitro 
zaplavila  vlna  radosti.  Ocenění  tvorby  člověkem,  který  patří 
k umělecké a kulturní špičce, vždycky potěší. Navíc ilustrace 
této  vynikající  malířky  nepochybně  zvýší  prestiž  sbírky, 
posune  ji  k  určité  nadčasovosti,  třebaže  tahounem  tohoto 
propojení  nebude  jeho  slovo,  nýbrž  její  obrázek.  Ale  ještě  tu 
ilustraci  nemá,  krotil  se,  třeba  po  přečtení  ostatních  veršů 
ochladne a vymluví se, že neví, jak do toho: Je mi opravdu líto, 
snad později, zůstávám s pozdravem. 

Nápad, který pojal, však začal žít vlastním životem. Kostky 
byly  vrženy,  je  třeba  jednat,  provést  další  kroky.  Napsal 
malířce krátkou děkovnou odpověď, připojil sbírku a odeslal. 
O  svém  příteli  se  tentokrát  nezmínil;  jestli  má  dojít  v  tomto 
směru k dalšímu zřetězení, ukáže teprve budoucnost. Pokud 
ne, získá alespoň on. 

Den  se  zúžil  na  nejkratší  možnou  míru.  Na  jeho  úkor 
přibrala  v  pase  naopak  tělnatá  noc,  která  se  jako  baba 
Zimice  z  Hrubínovy  Květušky  živila  vydatnými  sněhovými 
přeháňkami  a  štiplavými  mrazíky.  Její  řemeslnou  zdatnost 
v zasklívání kaluží na okrajích cest a v krajkové výzdobě oken 
tu a tam kazily pneumatické rotační stroje vozidel, jež kalužím 
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vnucovaly  tištěnou  formou  svoje  ničivé  zákony,  stejně  jako 
teplé prstíky dětí, které si troufly porušit nádhernou výzdobu 
okenních  skel,  aby  nalezly  svět,  jenž  jim  byl  tou  stříbrnou 
krásou možná zastřen či odepřen. 

Už se na ně těším, na vnoučata, na ty jejich oči, až se nebudou 
moci  dočkat  dárků  pod  rozsvíceným  stromkem.  Pak  ten 
úžas  –  nebeský  zvonek,  hořící  prskavky,  vůně  čokoládových 
ozdob a zásvit zlatého řetězu, který sice neviděly, ale tatínek 
s maminkou budou říkat, že oni ano, a na zemi po Ježíškově 
bleskové  návštěvě  se  najednou  objeví  hromada  krabic 
zabalených  do  vánočních  papírů  popsaných  jmény.  Pravda, 
časy se mění, je jiná doba, než byla za mých mladých let, ale 
Vánoce, Vánoce zůstávají pro všechna dětská pokolení stejné. 

Škoda,  že  nemůžu  vzít  s  sebou  Honzu,  bude  mu  tam 
o svátcích smutno, málo platné, člověk je jako žebřík od štaflí, 
musí  se  o  někoho  opírat.  Já  mám  rodinu  a  on  nikoho.  Než 
pojedu  k  dětem,  ještě  mu  zavolám.    Vlastně  proč  ne  hned? 
Básník  sáhl  po  mobilním  telefonu,  našel  přítelovo  jméno 
v adresáři a stiskl tlačítko pro volání.

„Ahoj,“ ozvalo se z  reproduktoru po třetím zazvonění. Hlas 
zněl  nějak  chraplavě,  což  básník  ponejprv  přičítal  šumu.  Po 
několika vyměněných větách měl ale jasno – s Honzou se něco 
děje. Kam se poděla ta dobrá nálada pramenící z úspěšného 
prodeje obrazu? Není nemocný? Opatrným vyptáváním se mu 
podařilo přijít věci na kloub. Podle všeho se malíři začalo po 
obrazu stýskat. Léta zvláštního soužití skončila, což pociťoval 
nejprve  jako  velké  ulehčení,  jež  se  však,  podle  neomylného 
citového kyvadla, po čase přechýlilo na druhou stranu. 
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Jeho  rozpoložení  se  podobalo  stavu,  kdy  člověk  ztratí 
životního  partnera,  smysl  života  –  či  dokonce  jakéhosi 
vykleštění. Ano, vykleštění, protože najednou přestal být pro 
stokrát  proklínanou,  nicméně  svoji  Ženu  mužem.  Byl  skrze 
ni  s  Miladou  v  přímém  spojení,  po  desetiletí  s  ní  takto  vedl 
neustálou  válku  a  za  její  pomyslné  přítomnosti  dvojnásob 
vychutnával pohlavní vyvrcholení s četnými milenkami. Mstil 
se jí tisíckrát, aby po tisícím prvním závěrečném zúčtování ji 
prodal do cizího otroctví, přestože věděl, že navzdory všemu 
ho má stále ráda. Tímto posledním hanebným činem přestal 
existovat jako lidská bytost a definitivně se proměnil v trosku.  
Ztrátou plátna zároveň přišel o svůj životní náboj, svorník či 
středový  kámen,  do  kterého  každodenně  přenášel  tlaky  své 
klenby  –  a  ta  ho  za  trest,  kámen  po  kameni,  den  za  dnem, 
trpělivě a bolestně zasypávala možná až zbytečně nafouklými 
výčitkami svědomí, připomínkami jeho zlých skutků. 

Malíř  sice  nic  takového  do  telefonu  neřekl,  nicméně  i  city 
mají  svoji  mluvu  a  jejich  ústa  se  ve  sluchátku  hořem  přímo 
zalykala.  Žalem  nad  nepovedeným  životem,  nad  nelítostnou 
obžalobou vnitřního prokurátora, který v trýznivém osamocení 
vypočítával Palatáčovi všechny jeho mravní poklesky. Kdo je 
tu však soudcem? Bůh? Milada? Nebo Bůh skrze Miladu? Musí 
to být neobyčejná, mimořádná žena, když takovou nelítostnou 
štiku, jakou malíř nepochybně byl, dokázala tolik let vláčet na 
své udici, aby mu tu povolila, tu přitáhla… A jaký bude konec 
příběhu?  Nechá  ho  pro  sebe  usmažit,  nebo  jej  vhodí  zpátky 
do vody? V tomto zorném úhlu básník začal pochybovat, zda 
byla  jeho  představa  milenců  rozdělených  zemskou  trhlinou 
správná.  Spíše  se  mu  vnucoval  obraz  pekelné,  hořící  jámy, 
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u které jsou oba přikováni a od níž se marně snaží odtrhnout. 
Ale kdo ví, jak to vlastně je? Jedině Milada. Možná ona bude 
tím nejvyšším soudcem, který dostal malíře na dno, přinutil ho 
vydat obraz jako předmět doličný a vynáší rozsudek.  Ale ne, 
ještě ne,  ještě tu musí být místo pro závěrečnou řeč obhájce 
a  teprve  pak  může  zaznít:  Prosím  povstaňte  a  vyslechněte 
rozsudek jménem… Jménem, ale čeho? Spravedlnosti? Lásky? 
Ano, hlavně lásky, protože bez ní přece nemůže spravedlnost 
existovat, k čemu by pak byli všichni ti vyšetřovatelé, státní 
zástupci,  svědci,  advokáti,  senát,  veřejnost,  když  by  stačilo 
říci zub za zub, oko za oko? 

Nechtěl  bych  být  v  jeho  kůži,  zachvěl  se  básník,  vždyť 
o všechno přišel, i o ten sporný obraz. Nikdo mu už nezůstal, 
nikdo, jenom já. Jeho most přes rozbouřené vody, vratká lávka 
na druhý břeh. Ale kde se nachází? A co jej tam čeká? Pane na 
nebi, tolik otázek a na žádnou z nich jednoznačná odpověď!

Zatím  básník  nahonem  vymýšlel  zaklínadlo,  které  by 
bojujícím  silám  v  kamarádově  hlavě  vydalo  rozkaz  složit 
zbraně. Tak ho v telefonu uklidňoval, že trápení je přirozenou 
odpovědí na významnou životní změnu a čím jsme starší, tím 
pomaleji si na ni zvykáme, že jsme jako kamenný brus, který 
roky nabývá na hmotnosti a tím i na duchovní váze, zároveň je 
však obtížné jej pro jeho mohutnost zastavit, či dokonce uvést 
do opačného pohybu – ale zdaleka si nebyl jistý, zda všechna 
ta dobře míněná slova našla svůj cíl. Ještě aby si něco udělal…  

Ale ne, tak špatně na tom zase asi není, uvažoval překotně 
Janečan. Byl  rád, když  jsem mu říkal, že mu z Moravy pošlu 
pohlednici a těším se na další schůzku.  Že se bude těšit také, 
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povídal,  a  ať  mu  přinesu  tu  novou  sbírku  básní.  Vezmu  ji 
s sebou, to se rozumí, a rád, protože jen málokdy člověk najde 
tak  spřízněného  ducha,  ale  bez  ilustrace,  tedy  pokud  mi  ji 
výtvarnice vůbec pošle. Nemusel by to unést. 

Vypadá  to,  že  do  jejich  vztahu  mohu  vstoupit  jenom 
z  Miladiny  strany,  a  to  ještě  po  špičkách  –  mohla  by  mě 
odkázat do patřičných mezí a měla by pravdu. Kdybych jí řekl, 
že  čtu  jejich  příběh,  plný  napětí  a  netušených  rozuzlení,  jež 
očekávám především od ní, a do něhož se osměluji vnést také 
svoji osobu, jistě by mě považovala za dotěru, který strká nos 
do věcí, po kterých mu nic není. 

Úspěchem  už  je,  že  se  mi  ozvala.  I  přes  svá  léta  je  pořád 
přitažlivou ženou, podle obrázků z jejího profilu a na internetu, 
nadanou,  chytrou.    Jak  jen  ji  mohl  malíř  opustit?  Ta  záhada 
se opravdu bude jmenovat Milada Suvarová, a ne Jan Palatáč. 
Tenhle detektivní román musím dočíst do konce, děj se co děj!

*

Dny se začaly prodlužovat. Čerpaly sílu ze slunka jako stromy 
jarní mízu, aby posunuly nekonečný běh času o jedno pokolení. 
Zatím  jenom  v  náznacích,  protože  zima  se  nehodlala  svého 
postavení ani v nejmenším vzdát. Dokud tady budu  já, bušila 
do  větrných  dveří,  nedovolím  jinou  kulturu  než  sněhovou, 
a jestliže zavedu někde za trest holomráz, spálím i tu skrovnou 
zeleň, co tu z loňska ještě zbyla – do posledního lístku!  

Tak,  zdálo  se,  šeptala  k  malíři  přes  pět  skicáků  úhlavní 
nepřítelkyně  všeho  živého  a  tichý  naslouchač  na  vyjádření 
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svého odmítavého postoje přiložil do kamen několik polínek. 
Přesto  nemohl  dopady  jejího  diktátu  na  svou  osobu  popřít; 
dlouhá  samovláda  zimních  měsíců  jej  viditelně  vyčerpávala. 
Skicáky  nenabízely  jinou  podívanou  než  mrazivé  obrazy 
s  jedinou  vůdčí  myšlenkou  –  zánik.  Malíř  omezil  procházky 
na  pár  kroků  kolem  chalupy  a  pokaždé  se  vracel  unavený.  
Zároveň  koncem  ledna  uplynuly  i  tři  měsíce  od  poslední 
kontroly zdravotního stavu. 

Obvodní  lékař,  ke  kterému  se  přehlásil,  měl  ambulanci 
v  obci,  kde  bydlel  i  jeho  přítel  básník  a  kam  také  jezdil  za 
většími nákupy. Cítil se v ní  lépe než ve velkoměstě, třebaže 
mu  tam  v  nemocnici  zachránili  život;  vnitřně  to  velkoměsto 
obviňoval, že může za jeho zdravotní potíže. Kdyby se tenkrát 
v  galerii  chovali  k  němu  zdvořileji,  nemusel  se  tak  rozčílit 
a  dostat  mrtvici.  Ledva  dojel  tehdy  domů.  Večer  ho  to  pak 
chytlo  –  začal  špatně  vidět,  bolela  jej  půlka  obličeje,  špatně 
se mu dýchalo a hůře cítil pravou ruku. Ještě že stačil zavolat 
rychlou zdravotnickou pomoc a odemknout; přijeli brzo, to se 
musí  uznat.  Primář  mu  pak  při  vizitě  řekl:  „Pane  Palatáč,  to 
bylo vaše štěstí. Pokud bychom to nezachytili včas, byl z vás 
v lepším případě ležák.“ 

Návštěva  lékaře  se  podobá  správnímu  řízení.  Člověk  si 
vyslechne jeho rozhodnutí, které zakládá, mění nebo ruší jeho 
práva a povinnosti, ovšem s tím rozdílem, že jejich provedení 
je  na  pacientovi  samotném.  Pokud  se  nechce  vzdát  svých 
nezdravých  návyků,  nebo  se  dokonce  odmítá  léčit,  není 
pozemské  síly,  která  by  jej  k  tomu  donutila.  Výjimku  tvoří 
pouze  ti  nemocní,  kteří  zásadním  způsobem  ohrožují  sebe, 
druhé či samotný chod společnosti. To ovšem nebyl Palatáčův 
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případ. Malíř se doporučeními přesně, ba až úzkostlivě řídil. 
Hlavně znovu neonemocnět! Kam by se vrtl, kdyby nemohl žít 
ve svém dobrovolném vyhnanství, které  jej zároveň chránilo 
před nejhorší bídou? Léky užíval pravidelně, ostatně jich měl 
jenom pár, zdravotní stav vypadal uspokojivě, tak co!

To si říkal, když usedl v čekárně, aby vyčkal příchodu sestry. 
Vzpomínal,  jak  za  mladých  časů  v  nich  ležela  velká  kniha, 
do  které  se  příchozí  postupně  zapisovali  s  tím,  že  mohli  na 
chvíli odejít, aniž  je někdo předběhl. Od  těch dob se mnoho 
nezměnilo,  i  nyní  vycházela  sestra  a  volala  pacienty  do 
lékařovy  ambulance  a  pořadí  si  nemocní  pamatovali  jako 
tehdy. Rozdíl byl v tom, že pokud si někdo odskočil a vrátil se, 
ocitl se opět na konci řady. 

*

Vlastně  měl  malíř  ke  zdravotnictví  blízko.  Během  základní 
vojenské služby byl vycvičen na sběrače raněných a nemocných, 
„lapiducha“,  který  jim  měl  v  případě  války  poskytnout 
první  pomoc  na  bojišti  a  poté  je  soustředit  do  rotních  hnízd 
raněných. Odtud by byli obrněným transportérem odsunuti na 
praporní  obvaziště  k  první  lékařské  pomoci.  V  nevojenském 
zdravotnictví tuto úlohu konala zdravotní sestra, která naštěstí 
nemusí,  uchechtl  se  muž,  tahat  oběti  míru  do  ambulance  na 
zádech, jako to měl v popisu práce on. Ale také to nemá s námi 
pacienty kolikrát jednoduché.

„Další!“  Břitký  hlas  se  rozlehl  obdélníkovou  místností,  až 
to  zazvonilo.  Čekající,  bez  rozdílu,  zvedli  hlavy  a  pohlédli 
nejdříve na zdravotní sestru a poté na malíře. Teď jsi na řadě 
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ty,  říkaly  nenápadně  jejich  zraky,  trochu  ti  to  závidíme  a  na 
druhou  stranu  přejeme.  Také  bychom  to  měli  rádi  za  sebou. 
Sám  víš,  že  na  nás  nemocné  a  staré  čekají  většinou  špatné 
zprávy a někdy bývá i nízký práh příliš vysoký. Dobře pořiď!

Jan Palatáč pomalu vstal, sáhl po svém batůžku a důstojně 
vykročil k mezeře otevřených dveří, zatarasených zdravotnicí. 
Ta  s  rukou  na  klice  poněkud  ustoupila,  aby  mohl  projít, 
a  rázným zaklapnutím oddělila vyšetřovnu od čekárny. Ocitl 
se v jiném světě. 

Nejdříve  základní  administrativní  úkony,  poté  zručné 
odebrání  krve,  vyšetření  moči  diagnostickým  papírkem 
a  změření  krevního  tlaku  a  tepu.  Když  lékař  zapsal  všechny 
hodnoty  do  zdravotnické  dokumentace,  pozorně  se  na  něho 
zadíval.

„Jak se cítíte?“

„Ujde to,“ pokrčil rameny malíř. „Jen ta pravá ruka mě pořád 
neposlouchá. Nemůžu malovat. Ale cvičím s ní.“

„Hm, teď se vám trochu zhoršily výsledky, máte o něco vyšší 
tlak, v moči bílkovinu a cukr. Uvidíme, co ukáže krev. Nebojte 
se,“  uklidňoval  ho,  když  zpozoroval  v  jeho  tváři  úlek,  „není 
to nic vážného, asi  jste někde nachladl. Máte však oslabený 
zdravotní  stav,  tak  musíte  o  sebe  více  dbát.  Zachovávat 
životosprávu, procházky, držet se v teple.“

„Všechno  se  snažím,  pane  doktore,  dodržovat,  jen  s  tím 
teplem  je  trochu  potíž,  topím  si  totiž  v  kamnech  a  do  rána 
místnost vždycky vymrzne.“ 
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„Bydlíte sám?“

„Ano.“  Lékař  chvilku  hleděl  do  obrazovky  počítače,  udělal 
pár poznámek a současně přemýšlel o svém protějšku.

„Měl byste se přestěhovat někam do domu s pečovatelskou 
službou.  Už  nejste  žádný  mladík  a  takové  spartánské 
podmínky vám rozhodně neprospívají.“  

„No, za pár měsíců bude jaro, musím to ještě nějak vydržet. 
Ono  to  stěhování  není  jen  tak,  domovy  bývají  plné.  Ale 
podařilo  se  mi  dobře  prodat  jeden  obraz.  Až  mi  ho  doplatí, 
tak si chalupu lépe zařídím. Nechám zavést elektřinu a udělat 
koupelnu se záchodem…

„Vy nemáte zavedenou elektřinu? A na záchod…“

„Chodím ven.“

„Kriste Pane, i v těch mrazech?!“

„Ano, ale jen na velkou, na malou mám nočník.“

„Co když se s vámi něco stane?“ 

„Mám přece mobilní telefon, dobíjím si ho u nás v hospodě. 
Zavolal  bych  jako  posledně.“  Lékař  zavrtěl  hlavou,  vytiskl 
recept a podal jej malíři. 

„Tohle si vyzvedněte v lékárně a za týden přijďte na kontrolu. 
A  s  tím  bydlením  –  určitě  to  ještě  zvažte.“    Muž  poděkoval, 
vyšel z ambulance a čekárny. Mozek, cvičený po mnohá léta 
v pozorování vnějšího i vnitřního světa, mu přehrával čerstvě 
nabyté dojmy – přívětivý, vstřícný, prošedivělý lékař s brýlemi, 
řízná sestra,  šedivý pracovní stůl s klávesnicí a počítačovou 
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obrazovkou,  bílé  vyšetřovací  lehátko,  skříň  s  léky,  na  stropě 
svítivé  panely,  fonendoskop,  odběrová  ampule  plná  temně 
červené  krve,  sehrané,  takřka  strojově  přesné  pohyby  obou 
zdravotníků – a k  tomu bíle vymalovaná čekárna, pronikavé 
oči  pacientů,  řeč  jejich  těl,  ovzduší  nejistého  vyčkávání,  jež 
zanechává  v  místnosti  svůj  otisk  i  po  skončení  ordinačních 
hodin...  Všechny  a  všechno  bych  rád  namaloval,  kdybych 
mohl. Takový je tam náboj, stačí jen napnout plátno.

Všechny duchovní obrazy, které během návštěvy střediska 
do  sebe  vstřebal,  postupně  vytlačovala  jedna  a  ta  samá 
myšlenka,  přesněji  věta,  kterou  mu  lékař  řekl  při  odchodu: 
„A s tím bydlením – určitě to ještě zvažte.“ 

Co  má  zvážit?  Má  odejít,  nechat  se  vytrhnout  z  prostředí, 
které  navzdory  přechodné  zimní  syrovosti  přináší  také 
potěšení  z  probouzející  se  přírody,  žhavého  léta  mírněného 
siličným dechem  blízkého  lesa  a  zvláště pak podzimu,  s  tou 
neuvěřitelně  pestrou  paletou  barev,  které  nikde  nekoupíte, 
nikdy nenamícháte. Pokud jsem byl vyhnán, pak do ráje, ale 
cítím  to  plně  až  teď,  kdy  jsem  získal  prostředky  k  živobytí, 
kdy se už nebojím, co bude zítra, do ráje, jenž mi však vzal na 
druhou stranu Evu, ženu,  jakou  jsem po rozchodu s Miladou 
neúspěšně hledal a nikde nenašel. Ani nemohl najít, z prostého 
důvodu,  že  druhá  taková  není.  Naplněná  životem,  uměním, 
inteligencí, nebývalou ženskou krásou a podmanivostí, vůní, 
vábením a touhou. Jistá v nejistých časech a nejistá v jistých 
časech, takže nikdy nezevšední. Ženu, kterou lze plně milovat 
a  zbožňovat,  až  když  ji  člověk  ztratí  nebo  když  je  pro  něho 
nedosažitelná, když je od ní oddělený, protože jen tak zůstane 
sám sebou. 
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Dokáže-li  ji  získat  a  žije  s  ní,  naplní  jeho  nejtajnější  přání, 
ovšem za vysokou cenu, že se zákonitě stane jenom její další 
součástí  a  jako  samostatný  jedinec  zanikne.  Kým  by  musel 
být,  aby  tomu  bylo  naopak,  kým  umocněným  na  druhou  by 
musel  být,  aby  dokázal  udržet  mezi  nimi  trvale  rovnovážný 
stav  –  to  znamená,  aby  jeden  druhého  nepohltili  ne  proto, 
že  by  na  sebe  neměli  chuť,  ale  že  jsou  oba  příliš  velcí!  Na 
tyto  úlohy  jsem  nebyl  od  přírody  připraven  a  nejsem  na  ně 
připraven ani teď, v letech. Dokáže to snad jenom neochvějný, 
pevný  jedinec,  muž  z  ocele  –  směrem  dovnitř  i  ven.  Mám 
asi  slovanskou  povahu,  nedokážu  si  sice  vládnout,  ale  také 
nechci, aby mi vládli jiní.  

Jak se tedy rozhodnout? Zůstat, anebo, jak radí lékař, vzdát 
se ráje? Ostatně by to už nebylo tak těžké, vždyť v něm chybí 
ta nejdůležitější bytost – Žena.  
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Odpověď
Když  se  o  své  bolestné  volbě  svěřil  básníkovi  při  další 

schůzce,  v  tajné  naději,  že  ten  gordický  uzel  za  něj  rozetne, 
pokrčil tento rameny. 

„Honzo, já myslím, že tady není co řešit. Být na tvém místě, 
volil bych zdravotní hledisko – to znamená dům prodat, stejně 
by  polykal  jen  další  a  další  peníze,  a  najít  si  místo  v  domě 
s pečovatelskou službou, jak ti lékař radil. Nechal bych si jen 
‚srdeční‘  věci,  abych  nebyl  vykořeněn,  a  z  utržených  peněz 
plus důchodu tam spokojeně žil. Do přírody je u nás odevšad 
pár kroků, a pokud by se dostavily zdravotní potíže, zazvonil 
bych  na  pečovatelku  nebo  přivolal  rychlou  pomoc.  Prostě, 
staral  bych  se  o  to,  jak  chalupu  co  nejlépe  prodat  a  kam  se 
přestěhovat. Na to druhé se ti můžu pozeptat, budeš-li chtít.“ 

„To budeš hodný, já tady ty možnosti nemám.  To víš, už jsem 
o tom stěhování taky přemýšlel, ale domov důchodců, ten ti, 
člověče, nemůžu nějak strávit. Jsem zvyklý na volnost, tvůrčí 
svobodu a tam bych se musel ohlížet na druhé, zvykat si na 
sousedy...  Pojď  se  podívat,  třeba  tady  z  okna  číslo  tři,“  řekl 
a vstal od stolku s čajem a zákusky, jež přinesl básník. „Vidíš 
ty sněženky? Rok co rok čekám, kdy se objeví, a pokaždé mám 
sváteční  pocit,  jako  když  jsem  šel  poprvé  do  školy.  Jen  vůni 
nových  učebnic  a  sešitů  nahradila  tato  neskutečná  krása  – 
nevinné bílé okvětní lístky se zelenou skvrnou. Nebo tady ten 
talovín,“ táhl přítele k oknu číslo pět, „říká se, že je to vůbec 
první  kvetoucí  rostlina  na  jaře.  Zelená  sukýnka  pod  žlutým 
květem. Já vím,“ horoval dále, „že rostou všude, ale tyhle jsou 
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jenom moje, květy z Palatáčovy zahrádky, živé bytosti, které 
se mi  tu narodily. Miluji  tenhle ztracený kout, svůj dům, své 
obrazy…“ Malíř se zarazil – a dál nepokračoval.

Aby přítel zase nespadl do  tůně s mrazivou  tříští, v níž by 
se  jen  topil  a  tuhl,  odvedl  básník  pohotově  jeho  pozornost 
k jinému námětu.

„Slíbil  jsem  ti  básnickou  sbírku.  Tady  je,  snad  se  ti  bude 
něco z ní líbit.“ Malíř vzal dárek do ruky, letmo jej prolistoval 
a nakonec se zeptal. 

„A co ilustrace?“

„No,  původně  jsem  plánoval  nějakou  na  obálku,  ale  zatím 
nemám nic v ruce,“ zašilhal po něm básník. Nemohl mu přece 
říct, že o výtvarný doprovod požádal jeho někdejší přítelkyni, se 
kterou se malíř ve zlém rozešel. A to jen proto, aby je opětovně 
sblížil,  když  budou  chtít.  Ostatně,  Milada  Suvarová  mu  ještě 
nic neposlala, a pokud pošle, tak malířovi konečnou podobu do 
ruky nedá, když už jeden, byť prozatímní, výtisk má.

„Já, jak víš, jsem s malováním skončil,“ pronesl pomalu jeho 
protějšek, „ale můžu ti někoho doporučit.“

„Ano? Koho?“

„Miladu  Suvarovou.“  Básníka  obestřely  mrákoty.  Čekal 
cokoli,  jen  tohle ne. Něco ví nebo spíše  tuší? Ať  je  to,  jak  je, 
obraz člověka Jana Palatáče se zásadně změnil. Už před ním 
nesedí  ublížený,  zahořklý,  nemocný  stařec,  ale  osobnost. 
Podobně  jako  ty  sněženky,  které  mu  před  chvílí  nadšeně 
ukazoval, vyhnal i on své sněhobílé květy, předzvěst jara. 
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„Děkuji za tip,“ usmál se na přítele básník. Další slova  jako 
„zkusím  to“  nebo  „skvělý  nápad“  by  byla  pustou  lží  a  malíř 
by  to  poznal.  Ten  ostatně  také  nepovažoval  za  potřebné 
cokoli dodat a začal mluvit o aukci, na kterou se velmi  těšil. 
Koneckonců  smlouvu  má  v  kapse,  zálohu  vyplacenou,  takže 
může být jenom lépe.

„Každým dnem by mi měl přijít katalog. Určitě budou dělat 
i  předaukční  výstavu.  Budu  rád,  když  pojedeš  se  mnou,“ 
obrátil se na přítele, který zatím o něčem přemýšlel. 

„Proč  ne,  jen  když  to  nebude  v  týdnu.  Ale  rád  bych,  ještě 
jsem na takové akci nebyl.“ 

„Ředitel  mi  poslal  zprávu,  že  se  bude  konat  13.  května, 
v  neděli,  ve  dvě  odpoledne.  No  a  jak  probíhá?  To  je  různé, 
je  jich  více  druhů.  Anglická,  japonská,  holandská…  U  nás  je 
nejběžnější  anglická  –  vyvolávač  oznámí  cenu  a  dražitelé 
nebo jejich zástupci zvyšují nabídky. Vyhrává ta nejvyšší.“ 

Básník  se  podíval  ke  stropu.  Mohutné  tmavohnědé  trámy 
s  nesčetnými  jizvami  jako  by  přebíraly  nad  malířovými 
plány  pevnou  nebeskou  záštitu.  Prodej,  aukce,  domov  –  tři 
změny v krátkém čase. Na  jednoho člověka, k  tomu v  letech 
a nemocného, až moc. Budu se za něj modlit, prožil bouřlivý 
život, tak by mohl ty závěrečné roky prožít v klidu. Přeju mu 
to. Básník se nadechl.

„Pěkně se mi s tebou, Honzo, povídá, ale musím už pomalu 
jít.  Čeká  mě  ještě  práce.  Nezapomeň  si  přečíst  tu  sbírku. 
Kdyby  se  ti  něco  nezdálo,  dej  vědět,  abych  to  mohl  opravit. 
Chci  předat  čtenáři  nejvyšší  možnou  kvalitu,  srozumitelnou, 
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barevnou, kouzelnou… Jeden můj kamarád říká, že verše musí 
mít atmosféru. Zřejmě myslel něco  jako ozonové ovzduší,  jež 
nutí  člověka  se  zhluboka  nadechnout,  co  se  do  něj  zapisuje. 
No,“ usmál se básník koutkem úst, „podle toho, jak vysoké či 
spíše nízké mívají básnické sbírky náklady, odhaduji, že verše 
u nás pravidelně čte nejvýše  jedno promile populace. A kdo 
ví, jestli to není jen jeho desetina. Proto bych rád svojí tvorbou 
tu drobotinu alespoň nesnižoval... 

Víš,“  navázal  po  chvíli,  „potíž  je  v  tom,  že  někteří  tvůrci 
považují  poezii  za  snadný  umělecký  výtvor  –  láska,  páska, 
sedmikráska,  to  přece  umí  v  různých  obměnách  každý.    Já 
začínal  podobně.  Zašel  jsem  tenkrát  za  ředitelem  jednoho 
nakladatelství,  výborným  umělcem,  a  svoje  výtvory  mu 
ukázal.  Pár  si  jich  přečetl,  sešit  s  trpkým  úsměvem  vrátil 
a  řekl, že  takhle se psalo v devatenáctém století. Ale dal mi 
příležitost – prý ať napíši 150 básniček a přinesu mu je. Takový 
domácí úkol. Čekal asi, že mě to odradí. Nebo vyková. Já mu 
ten  počet  přinesl  a  on  z  nich  vybral  čtyři,  co  za  něco  stály. 
Čtyři,  rozumíš?! Za nějaký čas  jsem dorazil s dalšími, a když 
si je přečetl, trochu zaskočeně na mě pohlédl. Prý jsem udělal 
velký pokrok. Připravili jsme spolu sbírku, ke které mi dokonce 
napsal předmluvu. Tím mě uvedl mezi oficiální umělce.“ Malíř 
naslouchal, pokyvoval, listoval knížečkou a občas se na svého 
přítele podíval.

„Mně se tvoje verše líbí, ale také to bude asi otázka vkusu. 
Beru  to  podle  sebe  –  méně  složité  povahy  chtějí  jednodušší 
díla,  ti  zkušenější  vychutnávají  každé  neobvyklé  spojení  či 
nápad.  Hledají,  kudy  vede  cesta  do  budoucna,  kde  se  razí 
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nové dálnice. Ta ‚příští jara, za nimiž básník denně fárá,́  jak jsi 
výstižně a hezky napsal. Ale podívej, začíná se stmívat, říkal 
jsi, že ještě něco máš.“ 

„No jo, za to může ta tvoje židle, nemáš na ni dávat lepidlo.“ 
Oba  muži  se  zasmáli,  vstali,  malíř  pomohl  básníkovi  do 
kabátu a ten překročil malátný denní svit, jenž se po otevření 
dveří svalil na podlahu. Dříve než po klikatici dospěl k autu, 
v půli cesty se otočil a zadíval na chalupu svého přítele. Okna 
oblévala matná zář z právě rozsvícené lampy, jako by do dáli 
ohlašovala, že se za nimi zrodil nový život.  

Básník seběhl k vozidlu, poslechl si útržek moravské písně, 
jíž za okny tepala hospoda, a na způsob korečkového rypadla, 
svištícího v jeho hlavě, roztočil stejně i kola svého vozidla. Jak 
dlouho bude moci jeho hladová mysl ještě ukrajovat z  bohaté 
sloje zaniklého vztahu, než se dostane na hlušinu? Na co se 
mezitím  přeměnilo  toto  vysoce  jakostní,  citem  a  duchem 
nabité uhlí? Umožní obnovit poměr obou herců v jiné podobě, 
tak jako bájný pták Fénix sežehl sebe sama a znovu povstal? 
Lesklý černý antracit však,  jak známo, po sobě příliš popela 
nezanechává.  Nebylo  by  z  čeho  se  vyčepýřit.  Spíše  se  zdá, 
že dalo vzniknout koksu, vydestilované to esenci nejstaršího 
uhlí  zbaveného  za  vysokých  teplot  zášti  a  svárů  prchavých 
složek.  A  to  v  peci  s  malým,  či  dokonce  žádným  přístupem 
konstruktivního vztahu, tohoto kyslíku nezbytného pro každý 
společný i společenský život. 
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Ale i ty prchavé, jedovaté složky – ten lidský dehet, amoniak 
a svítiplyn – pomáhaly vytvořit nádheru výtvarných děl obou 
nadaných  umělců,  z  nichž  nejvyšším  vrcholem  byla  u  jeho 
přítele Žena jako čtyři roční období. 

*

Cesta uběhla jako sen a netrvalo dlouho, už couval vozidlem 
k  budově  Hradu.  Myšlenkami  však  byl  dávno  v  garsoniéře, 
toužící  zvědět,  zda  a  jak  mu  Milada  Suvarová  odpověděla. 
Schody zdolal v běhu, v  rychlosti se přezul do domácí obuvi 
a zasedl za psací stůl. Zásuvka mu s dřevěným povzdechem 
vydala  z  útrob  notebook  a  zaskočená  nezvyklým  chvatem 
svého pána vyčkávala s otevřenými ústy, co bude následovat. 
Obrazovka  se  rozsvítila,  prsty  srostly  na  chvíli  s  klávesnicí 
a  e-mailová  adresa  se  otevřela  jako  skalní  skrýš  v  pohádce 
o Ali Babovi a čtyřiceti loupežnících. 

Malé  zklamání,  nic  nepřišlo.  Když  tu,  snad  ze  soucitu  se 
svým  majitelem,  naskočil  v  přijaté  poště  černě  podbarvený 
řádek.  Básník  jej  rozklikl  a  jako  žíznící  člověk,  jenž  chtivě 
přikládá k ústům lahev s vodou, vpil se i on do výtvarničina 
krátkého textu:

Vážený příteli,
s  velkým  potěšením  jsem  si  přečetla  Vaši  sbírku  Natrháno 

u  cest.  A  to  několikrát,  protože  jsem  dlouho  váhala,  který 
z jejích motivů mám vybrat jako vůdčí pro výtvarný doprovod. 
Nakonec  pomyslně  zvítězila  báseň  Krůpěje.  Napište  mi 
prosím, zda se vám ilustrace líbí (vizte příloha).
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Přeji Vám pěkné předjarní dny.

Milada Suvarová

Muž přílohu otevřel a na obrazovce se před ním rozprostřel 
obrázek – holý keř s trny, na kterých jsou připíchnuty lístečky 
s názvy jednotlivých básní. Jakkoli věděl, o čem ta inspirující 
pojednává,  pod  dojmem  ilustrace  si  ji  znovu  přečetl.  Jako 
kdyby přicházel ke známé stavební památce z jiného směru: 

Krůpěje

Bylo to za noci, na samém konci zimy, 
šípkový keř tu jenom trním kvet’, 

aniž své růže měl, jež mluví city mými, 
Jen pruty holé, ty mi do mé tváře vmet’.

To ale není, co zkrušilo mou mysl, 
třebaže vládla noc a také lampy svit 

a právě ustal déšť, jenž dával veršům smysl: 
Zanechal krůpěje, tam kde je trnů břit.

Ty kapky svítily jak pramen na kameni 
(pláč noci někdy je pořádný větroplach) 
a trny rozžehly do malých rozednění.

A já se obávám, že uhasnou mi v tmách.

Básník opřel hlavu do měkké vidlice prstů a uvažoval. Proč 
si malířka vybrala pro uvození sbírky zrovna tyhle verše, a ne 
báseň, co jí poslal jako první? Uchopitelnost námětu? Osobní 
souznění?  Neprožívá i ona nějaké těžké období svého života? 
Wikipedie o  jejím soukromém životě toho moc neuvádí – má 
jedno  dítě,  syna,  který  se  věnuje  sochařině,  byla  vdaná  za 
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známého herce Petra Suvara – a dál nic. Líbí se jí moje tvorba. 
Mělo by mi to stačit, ale nestačí. Tohle soukolí mě chytlo za 
rukáv a vtahuje do útrob neznámého, složitého stroje. 

Janečan  si  přisunul  blíže  klávesnici  a  do  obrazovky  začal 
razit  jedno písmeno za druhým,  jako když se měkké hřebíky 
zatloukají  do  tvrdého  prkna.  Každou  chvíli  se  opravoval, 
ztěžka hledal správná slova nejistý sám sebou, nejistý tím, co 
vlastně chce. Už jen to, jaké vybrat oslovení na začátku dopisu, 
aby  si  ponechal  volnou  cestu  pro  další  kroky.  To  znamená 
nebýt ani příliš chladný, ani příliš důvěrný. Zároveň však být 
pravdivý.  Nazvala  jej  přítelem,  zvolí  tedy  nadpis  přiměřený 
svému postavení, tj. člověka méně známého a společensky ne 
tak úspěšného, kterému byly pootevřeny dveře:

Vážená a milá paní Milado,
děkuji za Vaši ilustraci, jakkoli poděkování nemůže vyjádřit 

mé  pocity.  Čekal  jsem  neobyčejné  výtvarné  pojetí,  Vaše 
kresba však mé představy naprosto překonala. Povýšila  jste 
nádherným  neopakovatelným  způsobem  teskný  výkřik  noci 
a  celou  sbírku,  stejně  jako  když  z  černé  země  vyrazí  před 
očima  barevný  vodotrysk.    Jsem  přesvědčený,  že  stejně,  ba 
mnohem  více  dokáže  Vaši  ilustraci  ocenit  můj  přítel  a  malíř 
Honza Palatáč, o kterém jsem Vám již psal. 

S mnoha pozdravy 

Váš Libor Janečan
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V dodatku pak poprosil o zaslání potřebných dat, aby jí mohl 
poslat  k  podepsání  smlouvu  o  dílo.  E-mail  odeslal,  počítač 
vypnul a svěřil do úschovy šuplíku, který na něj čekal jako pes 
na hozený míček. 

Další  kapitola  je  napsaná,  teď  zbývá  poslat  ilustraci  do 
nakladatelství,  aby  dokončili  přípravu  pro  tisk.  S  výtvarnicí 
se  vyrovná,  jakmile  mu  dodá  podklady,  a  pokud  se  o  Janu 
Palatáčovi nezmíní, nechá celou věc být. 

*

Dny se někdy chovají jako voda v řece. V širokém korytu, kde 
je malý spád, teče pomalu a přitom narušuje, podemílá okolité 
břehy. Proto se zpevňují kameny, u rybníků pak osazují vrbami 
či duby. Ovšem tam, kde se koryto zužuje nebo má tok klesání 
větší,  k  erozi  tolik  nedochází.  Jde  o  známý  hydrodynamický 
paradoxon: V zúženém místě trubice proudí tekutina rychleji 
a na stěny působí nižším tlakem. 

Básník si na poučku vzpomněl, když si během jednoho týdne 
vyměnil s výtvarnicí několik elektronických dopisů. Nejistota 
a nahlodávání okrajů duše zmizely. Ponejprv malířka – poslala 
požadovaná data a zároveň se zajímala, jak se jeho příteli daří, 
jak  žije.  Aby  svůj  zájem  zdůvodnila,  dodala,  že  na  akademii 
chodili do stejného ročníku. 

Adresát odepsal, že Jan je po mozkové mrtvici, a – maje na 
paměti slib, který mu dal – načrtl vzápětí, jak přítel na chalupě 
žije  či  spíše  živoří:  sice  se  mu  tam  líbí,  ale  nemá  zavedenou 
elektřinu, pro vodu chodí do studny a používá venkovní suchý 
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záchod,  což  musí  být  pro  něho  velká  zátěž.  Zvláště  v  zimě. 
Obvodní lékař mu doporučil, aby se přestěhoval do nějakého 
domova, kde bude mít stálou péči a lepší podmínky pro život. 
Honza  je  s  tím  vcelku  srozuměn  a  teď  hledá  místo,  kam  by 
mohl  přesídlit.  Kdyby  výtvarnice  o  něčem  věděla,  moc  by 
mu  tím  pomohla.  Po  hmotné  stránce  je  zajištěn,  podařilo  se 
mu  dobře  zpeněžit  jeden  svůj  obraz,  slušný  obnos  bude  mít 
i z prodeje chalupy a jejího inventáře a krom toho má v plánu 
nabídnout galerii další svoje díla, protože by se mu do nového 
bytu nevešla.

Básník  se  rovněž  zmínil,  že  i  když  se  jejímu  umění  léta 
obdivuje, nezávisle na něm, sám od sebe, mu ji jako výtvarnici 
doporučil také Honza. 

Malířka odpověděla, že ji těší, že na ni za ta léta nezapomněl, 
a slíbila, že se po něčem podívá. 

Zanedlouho poslala tip – mohl by se přestěhovat do domova 
pro  seniory  v  jedné  pražské  čtvrti.  Měl  by  tam  celodenní 
odborný dohled, domácí péči, teplou stravu, zahradu, bazén, 
masáže či saunu. Všechno za přijatelnou cenu. Zároveň posílá 
spojení na vedení domova, tak ať se s ním případně domluví. 
Rozhodně by se tam měl zajet podívat.

Tak  a  je  to,  oddechl  si  básník  po  písemném  maratónu. 
Spojení  na  domov  svému  příteli  neprodleně  předal.  Zároveň 
jej  informoval,  že  mu  paní  Suvarová  tu  titulku  skutečně 
nakreslila a že ho při té příležitosti napadlo se jí zeptat, jestli 
neví o nějakém solidním ubytování. V Praze je přece jen více 
možností  a  ženské  takovým  věcem  lépe  rozumí.  Doporučila 
tenhle domov. Ale kdyby mu vadilo, že je ten kontakt od ní, tak 



123

ať to nechá být, nic se neděje. A že se už moc těší, až mu ten 
obrázek  ukáže;  myslí,  že  se  jí  povedl.  Jan  Palatáč  básníkovi 
poděkoval a řekl, že do té Prahy určitě zavolá a podle výsledku 
se tam rozjede. 

I  když  neměl  od  výtvarnice  v  tomto  směru  svolení,  čekal 
básník,  že  Honza  bude  po  něm  chtít  také  kontakt  na  ni.  Nic 
takového se však nestalo. Asi potřebuje čas na rozmyšlenou, co 
a jak udělat, nebo nechce zbytečně jitřit staré rány. Své ani její.
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Dárek
„Mají to tam moc pěkné, v té Praze,“ řekl malíř, když ho po 

nějakém čase přišel básník opět navštívit. Usedli na  lavičku 
před  chalupou,  a  třebaže  byla  teprve  polovina  dubna, 
venkovní  teplota  se  vyšplhala  ke  dvaceti  stupňům  Celsia. 
Modrá  obloha  prostřela  své  nekonečné  lože  rozvernému 
slunku, aby svými paprsky budilo ptactvo k milostným hrám, 
ať šlo o švitořící vrabce s hnědými hlavičkami, co v hejnech 
prudce  přelétali  z  keře  na  keř,  sýkorky  s  měkkými  nápěvy 
a bílými tvářičkami, nebo černé kosy, kteří z okolních stromů 
dávali  o  sobě  vědět  táhlým  melodickým  hvízdáním.  To  aby 
si  hnědavé  samičky  konečně  všimly,  jak  skvělým  operním 
hlasem  jejich  zlaté  zobáky  vládnou.  Do  kytice  roztoužených 
zpěvů  občas  nelibozvučně  vpadala  skřehotavá  volání  strak, 
vynahrazující oku to, čím strádalo ucho.     

„Takže se budeš stěhovat?“  

„No, možná v  létě, když všechno dobře půjde. V penzionu byli 
velmi  vstřícní;  řekli,  že  byt  mi  budou  do  té  doby  rezervovat. 
Vysvětlil jsem jim, že dříve nemůžu, protože se musím domluvit na 
prodeji domu a zařídit spoustu věcí, které s tím souvisejí. Připadal 
jsem si u nich jako tenkrát v pražské galerii…“ Malíř si zamyšleně 
mnul čelo a jeho společníkovi okamžitě vytanula na mysli osoba, 
která  za  vším  pravděpodobně  stojí  –  Milada    Suvarová.  Pak  se 
Palatáč  na  přítele  zkoumavě  podíval  a  ten  na  nevyslovenou 
otázku pomalu a zřetelně, vážící každé slovo, odpověděl:

„S  tou galerií opravdu nemám nic společného, a pokud  jde 
o  byt…  Už  jsem  ti  říkal,  že  jsem  poprosil  paní  Miladu.  Má 
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spoustu  styků,  určitě  násobně  více  než  my  dva  dohromady. 
Také jsem se zmínil, že jsi mi ji doporučil jako výtvarnici. Toť 
vše. Ale vidíš, málem bych zapomněl, tady je ta její  ilustrace 
na  obálku,“  vyndal  z  tašky  desky  a  obrázek  jako  vzácnou 
relikvii podal příteli.  Ten se na něj soustředěně zadíval a pak 
pokýval hlavou. 

„Machr.  Vždycky  byla  a  stále  je.“  Kresbu  básníkovi  vrátil 
a ten ji opatrně vložil zpátky do desek. 

Lesem  pohnul  lehký  vánek  a  mužům  nabídl  voničku 
z nesčetných stromů a květů. Ti ustali v hovoru a, každý po 
svém,  vstřebávali  kouzelný  obraz  probouzející  se  přírody. 
Jednoho  napadaly  romantické  krajinářské  výjevy,  druhého 
slova, která jej opěvují. 

„Podívej  se  na  ty  dvě  borovice  vedle  sebe,“  ukázal  malíř 
na  dvojici  stromů  na  okraji  lesa.  „Něco  podobného  nakreslil 
Ladislav Vraný; žil v devatenáctém století. Vývoj jde sice stále 
dopředu,  ale,  nemůžu  si  pomoct,  staré  mistry  prostě  nelze 
překonat. Jsou nové techniky, barvy, spousta dalších možností, 
ale  nikdy  nenastane  znovu  ta  jejich  éra  a  tehdejší  duch,  ten 
jejich způsob vidění světa, který do obrazů také vnesli. Stejně 
jako nebude nikdy překonán pohled náš, z prostého důvodu, že 
je neopakovatelný… Vidíš, jak na mě působíš, dříve jsem nikdy 
takhle nefilozofoval. Učíš mě vidět svět tvýma očima, díky tobě 
a tvým básním jsem vybředl z toho močálu, který mě stále více 
pohlcoval. Chci tím, Libore, říct,“ položil překvapenému příteli 
ruku kolem ramen, „že ti děkuji za všechno, co pro mě děláš.“ 

„Copak  já,“  bránil  se  chvále  básník,  „můj  přínos  je 
zanedbatelný  ve  srovnání  s  tím,  co  pro  tebe  může  udělat 
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Milada,“ dodal a polekaně otočil k malířovi oči, aby zjistil, zda 
jeho troufalost nebyla příliš přes čáru. Malíř stáhl svoji ruku 
a poněkud se schoulil. 

„Jestli mě bude chtít; příliš jsem jí ublížil. A ona mě,“ dodal 
po chvíli, když zachytil přítelův neutrální pohyb rukou.

„To  byla  doba  klasiků,“  usmál  se  básník,  „teď  se  kreslí  jiné 
obrazy  a  stejně  pěkné,  jak  jsi  výstižně  řekl.  Kdyby  o  tebe 
nestála, tak ti nezařizuje v Praze bydlení. Zkusím jí napsat, jestli 
by nepřišla na tu aukci; mohli byste se tam nezávazně setkat. 
Bude už za měsíc, to je v našem věku skoro hned.“ Zároveň se 
v duchu radoval z dalšího posunu v malířově myšlení. Umělecká 
řevnivost,  pocit  méněcennosti  –  o  to  silnější,  oč  více  si  byl 
vědom jeho pravdivosti – a z toho plynoucí trpkost a zášť,  jež 
bohatě  napájely  přehřátý  vodotrysk  přímo  pudové  nenávisti, 
jenž tu najednou ztrácí na síle a teplotě; z rovníkového pásma 
se  přesouvá  do  pásma  mírného,  přívětivého,  laskavého, 
vstřícného, i když ještě ne docela. 

Odkud se  ta  jeho proměna vzala? Ode mě  těžko,  i když mi 
za  ni  děkoval.  Ten  obraz,  ano,  ten  obraz  je  toho  příčinou; 
celou  dobu  mu  připomínal  jeho  ponížení,  byl  jeho  fyzickým 
zobrazením,  zobrazením  omylu,  jež  prozíravá  Milada  chtěla 
svým zásahem zrušit. Tato osudová chyba či spíše nezralost 
jej poznamenala na desítky let, rozvrátila mu život, než v sobě 
našel  sílu  ji  napravit,  přesněji,  než  si  ji  konečně  dokázal 
připustit.  Nejsou  druhořadí  lidé,  jsou  jen  lidé  nešťastných 
lásek,  kteří  se  snaží  vyniknout  tam,  kde  není  těžiště  jejich 
schopností,  a  ty  skutečné  nechávají  z  různých  důvodů  bez 
povšimnutí.  Milada  se  mu  to  podle  jeho  slov  pokoušela 
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mnohokrát  vysvětlit:  Potřebuješ  občas  něco  dotáhnout  do 
konce.  Jinými  slovy  potřebuješ  poradit,  což  Honza  ve  své 
povýšenosti odmítal. Proto zůstal na půli cesty – převyšující 
mnohé, ale také mnohými převýšen. 

Na druhou stranu obraz svojí nedokonalostí,  i když opravdu 
nevím  jakou,  byl  o  to  zajímavější,  jeho  porucha  lidi  dráždila, 
přitahovala jejich pozornost a zájem. Třebaže ne tak dramaticky 
jako u slavného plátna malíře  Ilji Repina  „Ivan  Hrozný  a  jeho 
syn Ivan“, proti kterému se dokonce vedly fyzické útoky. Ano, 
existuje  dvojí  síla,  kladná  a  záporná,  jedna  staví,  druhá  ničí. 
Vliv je o to větší, oč je člověk vnímavější; v případě „Ženy jako 
čtyři roční období“ propojení umocňovala skutečnost, že malíř 
a  modelka  byli  milenci.  Pokud  jde  o  zastoupení  sil,  člověk  se 
musí ve světle nových poznatků znovu ptát, od koho pocházela 
více ta tvůrčí a kdo větší měrou bořil, neboť ať děláme cokoli, 
vždy  tyto vlivy do konečného díla vnášíme. Takové duchovní 
skládání různoběžných sil, jejichž výslednicí je v tomto případě 
obraz. Půjdeme-li po časové přímce, pak při změně stavu vždy 
část předchozího zaniká, je opuštěno ve prospěch kvality nové. 
Ale to uplatněné násilí je v něm neodmyslitelně obsaženo také 
– například když ořezáváme tužku, abychom s ní mohli psát.

Básník vstal a obrátil se směrem k domu. Proti němu v paprscích 
odpoledního  slunce  zazářila  zlatá  klika,  jejíž  lesk  vyvažovaly 
matně modré chrpy sousedících oken. Soukromé nebe na chalupě. 

„Kolik  tam  budeš  mít  skicáků,  v  té  Praze?“  s  úsměvem  se 
naklonil ke společníkovi, jenž zůstával v zadumání. 

„Dva,“ vzchopil se malíř, „jeden v kuchyňce a druhý v pokoji. 
Vedou  do  zahrady,  spíše  parčíku,  samo  sebou  že  jsem  se 
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hned  podíval.  Je  takový  krotký  –  pár  pěnišníků,  kdoulovec, 
šácholan,  zerav  i  borovice  a  přistřižený  trávník.  Podobá  se 
obyvatelům toho domova, všude pěkná úprava a málo života.“ 

Přítel  opřel  svůj  pohled  o  vrcholky  lesa.  Starý  strom 
nepřesadíš, řekl si v duchu. Honza se bojí změny, zvykl si tady.  
Chtěl  by  tu  nadále  žít,  i  v  těch  spartánských  podmínkách, 
se  svými  skicáky,  svým  obrazem.  Ale  ten  už  nemá,  ten  mu 
jako  droga  chybí.  Zbavil  se  své  závislosti  a  teď  ho  zase  ničí 
nezávislost. Říká se, že lidé, kteří celý život kouřili a ke stáru 
přestali, umírají na rakovinu. Jako by ztratili svoji jedinou, byť 
jedovatou, oporu, jistotu. Otázkou je, jestli by neumřeli i tak. 

V  jeho  kamarádovi  zde  hrají  šachovou  partii  minulost 
s budoucností a ta druhá, která je na tahu, hlásí pat. V každém 
případě  potřebuje  naléhavě  změnu!  Snad  vymyslí  něco 
Milada. Nedávno jsem jí jeho stav naznačil...

„Honzo, pojedu. Předběžně jsme domluveni. Mám teď hodně 
zařizování, ale za měsíc jsem tady jako na koni a odvezu tě na 
tu aukci. Kdyby bylo něco nového, dej vědět; pokud jde o mě, 
určitě ještě zavolám nebo napíšu esemesku.“ Malíř souhlasil, 
a když chtěl vstát, aby se rozloučil, nepodařilo se mu to. 

„Jsem  nějaký  rozklížený,“  zahlásil  s  omluvným  výrazem  ve 
tváři, načež básník přiskočil a pomohl mu na nohy. Nato jej malíř 
za hovoru o běžných věcech doprovodil až na roh chalupy a po 
rozloučení,  stařecky  nachýlen,  se  šoural  v  sešlapané  domácí 
obuvi  zpět.  Básníka  z  toho  zamrazilo,  ale  neotálel  a  spěchal 
k vozidlu, aby  jej co nejrychleji dopravilo k počítači. Čekal od 
výtvarnice odpověď na svůj poslední dopis.
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 Milý příteli,
děkuji za Váš e-mail a za další zprávy o Honzovi. Zmínil jste 

se, že se zřejmě ještě nedokázal plně vyrovnat se změnami ve 
svém životě, v nichž zřejmě hraje roli také prodej obrazu Ženy. 
Je to vcelku pochopitelné, měl pro něho velkou osobní cenu. 
V každém případě jej ode mě pozdravujte a vyřiďte mu, že se 
těším na setkání s vámi oběma na květnové aukci!

Milada Suvarová

Tak  pravila,  řekl  si  po  vzoru  Nietzscheho  nejslavnějšího 
díla básník, když její e-mail dočetl. Zvláště ho upoutala slova: 
„prodej  obrazu  Ženy“  a  „obraz  měl  pro  něho  velkou  osobní 
cenu“. Jak mohla vědět, že šlo zrovna o toto plátno? Já jí přece 
o  něm  nic  bližšího  nepsal!  Navíc  je  v  Praze  galerií  spousta, 
takže by musela mít vyzvědačskou síť, aby věděla, co se kde 
zrovna nakupuje a prodává. Holý nesmysl. Nabízí se tu jediné 
vysvětlení, a to, že je s tím podnikem nějak spojena. Tím lépe. 
Hezky se mi to rozplétá. 

Mimoděk  mu  vytanul  na  mysli  samoobslužný  mostní 
přepravník, k němuž před léty doputoval při návštěvě zříceniny 
hradu Hamrštejna v severních Čechách. Na laně mezi dvěma 
břehy řeky  je tam zavěšena prostorná dřevěná kabina, která 
zájemce jejich vlastními silami přepravuje na druhou stranu. 
Připadalo mu, že stojí s výtvarnicí v  podobném přepravníku 
a  kabinka  se  díky  jejich  společnému  úsilí  začíná  pohybovat 
dvakrát rychleji, protože za lano v něm tahá ne jeden pár, ale 
hned čtvero  rukou.   A vzdálenost se zkracuje úměrně s  tím, 
čím  více  se  blíží  májová  aukce  Galerie  Převoz.  Protějším 
břehem je pak pro oba – Jan Palatáč. 
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Výtvarnici  načrtl  odpověď  během  chvilky.  Vyjádřil  v  ní 
radost,  že  se  s  ní  bude  moci  setkat  osobně.  Honzovi  její 
pozdravy vyřídí – určitě bude potěšen. Zprávu odeslal a sáhl 
po mobilním telefonu, do kterého naťukal SMS v tomto znění:

Ahoj  Honzo,  právě  mi  napsala  paní  Milada.  Pozdravuje  Tě 
a mám Ti vyřídit, že na aukci přijde také. 13. května se pro Tebe 
zastavím hned ráno v sedm, abychom pohodlně stihli začátek.  

Libor

Než  zprávu  odeslal,  zauvažoval,  zda  by  k  příteli  mezitím 
ještě jednou nezajel. Nakonec tu myšlenku zavrhl.  Honza chce 
být nyní určitě sám, rozloučit se s domem a krajem, který mu 
učaroval. Aukce bude pro něho významným mezníkem – nejen 
kvůli  prodeji  obrazu,  ale,  a  to  především,  kvůli  opětovnému 
shledání se s Miladou. Musí se na ně duševně připravit, najít 
v  sobě  odvahu  stanout  po  tolika  letech  osudové  ženě  tváří 
v  tvář.  Dobře,  že  se  vše  odehraje  na  neutrální  půdě;  nebude 
zde vítěze ani poraženého. 

Malíř  místo  odpovědi  zavolal,  ale  až  druhý  den  –  řekl, 
že  šel  dříve  spát,  protože  se  necítil  dobře.  Děkuje  za  zprávy 
a  pozdravy,  s  aukcí  napevno  počítá  a  na  básníka  bude  ráno 
čekat u zastávky autobusu. Alespoň nebudou muset spěchat 
a cestou si popovídají. Hlas měl  jasný, pevný,  působil  svěže, 
což  básníka  uklidnilo.    A  co  víc,  zakoušel  neskromný  pocit, 
že  v  pomyslném  přepravníku  překonal  další  metr  na  jeden 
zátah.    V  přílivu  bujné  radosti  začal  poskakovat  kolem  židle 
jako  indián  u  totemu  a  polohlasně  zpívat  úryvek  z  někdejší 
císařsko-rakouské hymny: 
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„Když se ruka k ruce vine,  
tak se dílo podaří…“

Když dospěl k jeho konci, který si upravil na: 

„… galerie nepomine,  
všechno bude jako dřív!“, 

ustal v jančení, rázně přisunul židli k psacímu stolu a zvesela 
odešel za nedělními nákupy. 

Ukázalo  se,  že  jeho  radost  byla  více  než  předčasná.  Dva 
dny  před  plánovaným  odjezdem  mu  Jan  Palatáč  zavolal,  že 
je v nemocnici na pozorování. Přitížilo se mu a ze strachu, že 
ho znova trefí mrtvice, přivolal rychlou zdravotnickou pomoc. 
Dostal infúzi a podle lékaře si tam pár dní poleží. Mrzí ho to, 
ale nedá se nic dělat. Také řekl, že mu asi před týdnem přišel 
katalog  a  jeho  obraz  je  v  něm  moc  hezky  vyveden.  Vypadá 
dokonce  lépe  než  ve  skutečnosti,  zažertoval  nakonec.  Ať 
pozdravuje Miladu Suvarovou;  jistě se najde další příležitost 
k  setkání.  Má  pro  ni  také  připravený  dárek,  který  ji  určitě 
potěší. Až pojede, mohl by ho vzít s sebou; leží u něho doma 
na stolku v papírové trubičce. Kde je klíč, ví. 

„Zajímá tě, co to je?“ 

„Jak  by  ne,“  vyhrkl  přítel,  „jsem  napnutý  až  k  prasknutí,“ 
a poté nevěřícně naslouchal již poněkud ochablému hlasu: 

„Je to štětec, kterým jsem maloval Ženu.“ 
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aukce
Ta slova mu zněla v uších, když stoupal po písčitoštěrkové 

cestě k malířovu domu. Noc již dávno ukryla své oči do temných 
zákoutí, aby v nich nabrala sílu pro své příští výpady – k životu, 
ke  hvězdám,  k  mužským  touhám.  S  každým  krokem  vzhůru 
však zároveň rostla básníkova nejistota, jak výtvarnice přijme 
malířův dar z  jeho rukou. Vždyť se tím otevřeně vměšuje do 
vztahu, v němž nemá ani nikdy nemůže mít jinou než pasivní 
účast. Jsem jen katalyzátor, zapisovatel, nic více, opakoval si, 
zatímco obešel dům a ze skrýše mezi trámy vyjmul klíč. Pevně 
uchopil zlatou kliku za šíji a s námahou rozevřel zatnuté zuby 
dveří, jež jako by byly stiženy padoucnicovým záchvatem. Ne 
ony  jsou  v  křeči,  to  já  konám  něco  proti  své  vůli,  otevírám, 
co mi mělo zůstat utajeno, pomyslel  si celý nesvůj.   Nijak se 
nerozhlížel,  v  přítmí  udělal  tři  kroky  ke  dřevěnému  stolku, 
za  kterým  s  Janem  Palatáčem  vedli  své  všední  a  nevšední 
řeči,  vzal  pouzdro,  nejspíš  vyrobené  samotným  malířem, 
a jako rentgenka po kruhové dráze obhlédl vnitřek místnosti. 
Ze  stěn  na  něj  z  rámů  zíraly  známé  obrazy,  ne  nepodobné 
podobiznám  šlechtických  předků,  dnes  však,  jak  se  zdálo, 
nějak posmutnělé. Poslední pohled věnoval prázdnému místu, 
ze  kterého  donedávna  shlížela  Žena.  Na  okamžik  se  mu 
zazdálo,  že  ji  tam  opět  vidí,  ale  ne  v  původní  podobě,  nýbrž 
v  převráceném,  negativním  obrazu.  Představa  zapůsobila 
na  básníka  děsivým  dojmem  –  vybavila  se  mu  povídka  od 
Edgara Alana Poea Pád domu Usherů.  Rychle, rychle pryč! – 
vyběhl před chalupu a jen s velkým sebezapřením se přiměl, 
aby se vrátil, dovřel a zamkl dveře. Do poslední chvíle měl za 
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to, že se z nich vyřítí nějaká příšera a vrhne se na něho. Jako 
by tu obraz Jana Palatáče po své pomyslné smrti strašil – jako 
člověk, kterému bylo za života ubližováno. 

Když  tenkrát  Honza  říkal,  že  ta  opuštěná  plocha  je 
otevřenou, mokvající ranou, přičítal to, s trochou přezíravosti, 
jeho zvýšené citlivosti. Ne, žádný podnět, byť jen v náznaku, 
se  nesmí  podceňovat,  jinak  se  k  člověku  vrátí  znovu, 
v zesílené podobě. Protože mu byl určen. Teprve po čase, po 
aukci, básník tento vzkaz pochopil: Navzdory jeho prvotnímu 
zájmu obraz Jana Palatáče nemohl nikdy koupit, vlastnit, ba 
ani  obdivovat.  Po  svém  původci  patřil  už  někomu  jinému, 
byl  pro  něj  dávno  vybrán,  aniž  měl  o  tom  dotyčný  ponětí. 
A po něm další a další. Jsou pevně stanovené vztahy či jakási 
manželství nejen v rámci živých, nýbrž i neživých světů a také 
mezi  nimi  –  vlastníme  obrazy,  domy,  vozidla  nebo  obyčejné 
struhadlo  nikoli  proto,  že  jsme  si  je  vybrali,  koupili,  zdědili, 
dostali darem – ale že nám prostě byly souzeny. 

Tak a je to, vložil básník klíč s úlevou do štěrbiny a vzdaloval 
se dlouhými kroky z míst, kam se už nikdy nechtěl vrátit. Ať 
Honza jezdí raději k němu.

*

Cestu k vozidlu překonal  jako pták, který vysoko nad zemí 
klouže  ke  vzdálenému  obzoru.  Podobně,  jen  jako  věc  hrubě 
orientační,  vnímal  jízdu  do  Prahy,  zatímco  duch  létal  trhavě 
v neznámých krajích, nevěda, kde dosednout na pevnou zem.      
Jak  proběhne  celé  setkání  a  vůbec  aukce?  Sice  výtvarnici 
psal, že  je Honza v nemocnici a nemůže přijet, také o dárku, 
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který  přiveze,  ale  spokojí  se  s  ním  jako    třetím  do  počtu, 
s  pouhým  náhradníkem?  Vždyť  i  písemný  styk,  který  s  ním 
nadále udržovala, mohl být jen taktikou,  jak se znovu setkat 
se svojí dávnou láskou.

Uklidnil  se,  až  když  dorazil  k  záchytnému  parkovišti  na 
Černém Mostě. Zamkl auto a nadchodem se vydal ke stanici 
metra.  Jeho  roury  s  vlaky  mu  vždycky  připomínaly  pohyb 
pístu  v  hustilce;  sem  a  tam,  sem  a  tam  pumpovaly  vzduch 
do  pestrého  vodního  míče,  který  se  koulel  po  Vltavě.    Až 
jej  přetlak  vyfoukne  z  pohyblivých  dveří  jako  před  časem 
kamaráda malíře, bude už v naprosté pohodě.   

„Kde  je prosím aukční místnost?“ zeptal se sličné  recepční 
za stolem. Dlouhé černé řasy se lehce pohnuly: 

„Budete dražit?“

„Ne, to ne, ale mám tam schůzku s výtvarnicí, paní Miladou 
Suvarovou. Znáte ji? Pokud ano,“ pokračoval jedním dechem, 
snaže  se  nepodlehnout  vlivu  jejího  měkkého,  podmanivého 
pohledu,  „budete  tak  hodná  a  řeknete  mi,  až  přijde?“ 
Kurátorka,  oblečená  v  přiléhavém  vínovém  kalhotovém 
kostýmu,  vkusně  doplněném  náhrdelníkem  z  bílého  zlata 
s kvítky a zirkony, sebou pobaveně trhla, jako by básník řekl 
dobrý vtip, a s úsměvem odpověděla: 

„Doktorka  Suvarová  je  nahoře  v  kanceláři  u  pana  ředitele. 
Jenom  pro  Vaši  informaci,  tahle  galerie  jí  patří.“  Protějšek 
zapomněl na pár vteřin dýchat.

„Ach tak.“
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„Mám jí dát o vás vědět?“ pomáhala mu z rozpaků krasavice, 
které  se  tak  trochu  bezbranný  muž  ve  světlém  obleku 
a klobouku od prvního pohledu líbil.

„Ano, vlastně ne, slíbila, že se setkáme v aukční síni, třeba 
má nějaké jednání, nerad bych ji vyrušoval,“ zadrmolil básník, 
načež  kurátorka  zvedla  sluchátko,  zmáčkla  červené  tlačítko 
a do mikrofonu řekla:  

„Paní doktorko, hledá Vás tu nějaký pán.“

„Janečan, Libor Janečan,“ reagoval básník na její pokyn.

„Pan  Janečan.  –  Dobře,  vyřídím  mu  to,“  kývla  hlavou 
a položila sluchátko. 

„Paní doktorka Vás prosí, abyste moment počkal. Můžete si 
zatím prohlédnout náš katalog; jsou tam hezké věci. Třeba se 
Vám bude něco líbit.“

Muž  poslušně  převzal  brožurku,  letmo  obhlédl  vitríny 
a  panely  a  posadil  se  na  židli.  Když  list  za  listem  procházel 
snímky  dražených  předmětů,  zároveň  horečnatě  utříďoval 
nové  poznatky:  Jestliže  je  Milada  Suvarová  dokonce  (!) 
majitelkou této galerie, znamená to, že se nepochybně podílela 
na odkupu Honzova obrazu. Tak vysokou částku nemohl přece 
ředitel  rozhodnout  sám.  Navíc  dnešní  aukce  pravděpodobně 
cenu obrazu navýší a není vyloučeno, že to bude ona, kdo jeho 
hodnotu zvedne. Nejspíše přes dražitele v utajení, aby Honza 
o  její  podpoře  nevěděl.  Á,  tady  je,  dospěl  na  stránku,  kde 
byl  přítelův  obraz  skvostně  vyveden  –  Žena  jako  čtyři  roční 
období,  autor  Jan  Palatáč.  Hm,  ten  snímek  opravdu  vypadá 
lépe než ve skutečnosti, jak říkal Honza; takový zidealizovaný, 
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hladký, bez viditelných vrásek života či jako… ne, to je hloupý 
příměr, ale proč se  tak vnucuje? … prostě  jako upír, který se 
dosyta nabažil utrpení dvou lidí a nyní spokojeně odpočívá. 

Obslužný  panel  recepce  vydal  tenký  vyzváněcí  tón. 
Kurátorka  zvedla  sluchátko,  přitakala  a  přátelsky  pokynula 
básníkovi: „Paní doktorka Vás prosí. Jděte tou chodbou a pak 
nahoru. Kancelář je přímo proti schodům.“  

„Děkuji,“ zvedl se poeta a vydal určeným směrem. V chodbě 
se málem srazil s mužem, který právě seběhl z patra. Pohlédl 
mu do  tváře a nemohl uvěřit vlastním očím. Proti němu stál 
Jan Palatáč v o třicet let mladším vydání. 

„Dobrý  den,“  usmál  se  na  zkoprnělého  muže  před  sebou 
a podal mu ruku. „Petr Suvar. Máma se na Vás těší. Četl jsem 
také Vaši sbírku, opravdu se Vám povedla,“ zahlaholil. Znovu 
se vesele zazubil a byl ten tam.

Jako  by  to  napsal  Vítězslav  Nezval  –  ale  ne  Týden,  nýbrž 
Den  divů,  připomněl  si  proslulé  dílo  slavného  básníka  –  vše 
se tu mění takřka před očima. Kdybych nešel po pevné zemi, 
řekl bych, že žiju v nějakém přeludu. Kdoví, možná na mě čeká 
nějaké kouzlo i za těmito dveřmi. Chystal se zaklepat, když tu 
se samy otevřely a nabídly mu obraz krásné ztepilé ženy.

„Omlouvám  se,  že  jsem  Vás  nešla  přivítat  dolů  do  recepce, 
ale  jak vidíte, sotva chodím,“ ukázala doktorka usměvavě na 
pravou dolní končetinu s nasazenou modrou ortézou. 

„Co se Vám stalo?“
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„Ale,  uskočila  jsem  před  autem.  Na  přechodu!  Naštěstí 
to  odnesl  jen  kotník.  Ale  už  je  to  lepší.  –  Posaďte  se  přece,“ 
nabídla  básníkovi  křeslo,  ve  kterém  před  několika  měsíci 
seděl i Jan Palatáč. 

„Děkuji,“ trochu se uklonil host. „Jo, abych nezapomněl. Tady je 
ten dárek od Honzy,“ sáhl do aktovky a podal jí úhledný váleček.

„Neříkal, jak dlouho si poleží?“

„Prý bude zítra nebo pozítří propuštěn. Údajně nic vážného. 
Nějaké přechodné nedokrvení, tranzitorní ischemie. Včera mi 
psal esemesku.“ Doktorka se odbelhala k pracovnímu stolu.

„Co  to  má  být?“  zeptala  se  s  údivem,  když  Honzův  dárek 
rozbalila. „Štětec. Tomu nerozumím.“ 

„Maloval  jím  ten  obraz,  co  jde  dneska  do  aukce.“  Chtěl 
nejdříve říci, kterým Vás maloval, ale to by mohla chápat jako 
nemístnou důvěrnost. 

Výtvarnice se opřela do křesla a chvíli smutně přemýšlela. 

„Ten Vám toho asi napovídal,“ řekla na půl úst a pohlédla na 
básníka.

„Nic  zvláštního.  Jen  že  jste  spolu  nějaký  čas  žili  a  pak  se 
rozešli.“

„Rozešli…  Jste  důvěryhodný  člověk,  vnímavý,  rozumný, 
umělec,  máte  blízko  k  ženám.  Takže  to  pochopíte:  Udělala 
jsem v mládí jednu školáckou chybu – snažila jsem se pomoci 
člověku,  který  o  to  nestál.  Ne  že  by  to  nepotřeboval,  prostě 
nebyl  s  to  přijmout  dobře  míněnou  radu.  Mohl  být  dneska 
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někde  jinde.  Už  ve  škole  se  snažil  prosazovat  svůj  názor, 
i když, naštěstí pro něho, vždycky nakonec ustoupil. Jinak by 
ji asi nedodělal. U mě však ne, se mnou bojoval.“

„Třeba hledal vlastní cestu…“

„Nemyslím si, že mám patent na rozum,“ ohradila se trochu 
zprudka  výtvarnice.  „Ale  chybu  pozná  i  neodborník.  Třeba 
v  krásné  písni,  ve  které  špičkový  zpěvák  zakolísá  s  hlasem, 
nebo  když  je  nepovedený  film  či  báseň,  aniž  bych  se  Vás 
chtěla dotknout. Laik prostě ví, že je něco špatně, ale neví, co 
nebo  jak chybu napravit. A  to  já věděla. Abyste  rozuměl: Já 
u Honzy nesmírně obdivovala  jeho schopnost vidět – prostě 
přišel  s  náčrtkem,  který  byl  geniální.  Myslím  si,  že  mám 
světu  také  svým  dílem  co  říct,  ale  v  tomhle  byl  on  vždycky 
přede  mnou.  Stejně  dobře  by  se  uplatnil  jako  fotograf  nebo 
kameraman, další Josef Sudek nebo Miroslav Ondříček. 

Ale k těm náčrtkům – když pak podle nich maloval obrazy, 
občas jako by na těch plátnech něco chybělo nebo přebývalo, 
linka, barva. Jako když se krásná žena nedokáže dost dobře 
obléct nebo zvolí nevhodný doplněk k dokonalým šatům.“

„To ovšem není Váš případ,“ dvorně poznamenal básník. 

„Děkuji,“  trochu  se  zapýřila  umělkyně  a  pokračovala:  „Náš 
vztah končil v době, kdy se rozhodl podle mě namalovat ležící 
akt. Ženu jako čtyři roční období, jak ji později nazval. Věděla 
jsem, že se rozejdeme, protože se s ním nedalo normálně žít, 
a tak jsem byla proti. Svolila jsem až po jeho velkém naléhání, 
a když plátno domaloval – je to opravdu vynikající dílo – viděla 
jsem  jedno  drobné  místo,  které  mohl  doladit.  Ale  jak  mu  to 
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říct? Jak obejít tu jeho nebetyčnou ješitnost?! Přemýšlet jsem 
dlouho nemusela. Vytušil, že mu chci radit, a co následovalo, 
si  nepřejte  slyšet.  I  když  jsem  ho  měla,“  výtvarnice  trochu 
zaváhala,  „pořád  ráda,  odešla  jsem  od  něho.  Našla  jsem  si 
jiného partnera, vdala se a tím vše skončilo.“

„Co Petr, setkal se někdy s otcem? Ta podoba je do očí bijící.“ 
Doktorka sebou trhla a ostře se na Janečana podívala. 

„Nikdy.  Manžel  si  ho  osvojil;  stal  se  mu  skutečným  tátou. 
Další děti  jsme neměli, nějak  to nešlo, nevím proč, oba  jsme 
byli v pořádku. Teprve až teď.“

„Teď?“

„Když  manžel  zemřel,  syn  z  listin  zjistil,  že  nebyl  jeho 
biologickým  rodičem.  Chtěl  se  s  pravým  otcem  setkat,  což 
chápu,  proto  jsem  hledala  způsob,  jak  mu  to  umožnit.  Naše 
setkání  na  aukci  nedopadlo,  tak  snad  v  tom  domově  pro 
seniory.“

„Je  rozhodnutý,  na  chalupu  už  má  kupce,  během  dvou 
měsíců by se měl stěhovat.“

„Mají to tam hezké.“

„Paní doktorko,“ pohnul básník ke společnici maličko rukou, 
„nezlobte se, za chvíli začíná aukce,  rád bych se  jí zúčastnil, 
nikdy jsem na žádné nebyl. Jestli dovolíte…“

„Ach ovšem, úplně jsem zapomněla. Jste velmi milý člověk. 
Věřím,  že  se  nevidíme  naposledy,  příště  vyzpovídám  já 
Vás! – Ale dolů s Vámi nepůjdu,“ opatrně a těžce vstala, „mám 
tu ještě nějaké vyřizování. Potom mě odveze syn. Tak někdy 
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na shledanou!“ Podali si ruce, a když byli u dveří, doktorka se 
náhle zastavila: „Málem bych zapomněla – i  já jsem Honzovi 
připravila dárek. Předejte mu ho prosím,“ natáhla se po balíku 
položeném na stojanu. „A vyřiďte, že za ten štětec moc děkuji, 
udělal mi opravdu velkou radost.“ Básník balík převzal, podle 
všeho zabalený obraz, a s úklonou se odporoučel. 

Proč si ani teď nezavolají, lámal si hlavu, když zvolna scházel 
po schodech. Telefony jsem jim přece dával. Ona se možná bojí 
jeho  vznětlivé  povahy,  on  zase  výčitek.  Ale  copak  to  už  není 
jedno? Není, jak vidno. V mládí se utvářejí vztahy na celý život. 

U  recepce  se  zeptal  kurátorky,  kudy  se  jde  do  aukční  síně, 
a  krátce  nato  usedl  na  jednu  z  připravených  židlí.  Napočítal 
jich  ve  dvou  řadách  kolem  sta.  Prostor  mezi  nimi  byl  krytý 
červeným kobercem a mířil ke stupínku, kde se nacházel pult 
vyvolávače a stůl, za kterým seděli tři lidé. Nad nimi se vznášela 
jednopatrová dřevěná konstrukce na způsob divadelní galerie 
či  kostelní  kruchty,  využívaná  patrně  pro  koncertní  účely. 
Samotná  místnost  byla  prostorná,  vlevo  s  vysokými  okny 
krytými bílými záclonami, vpravo pokrývaly zeď tkané koberce 
s reprodukcemi starých mistrů; židle, dveře, strop i galerii pak 
architekt ladil do různých odstínů hnědi.  

Aukce  probíhala  podle  popisu  Jana  Palatáče:  Vyvolávač 
oznamoval jednotlivé položky a jejich ceny, na které dražitelé 
odpovídali zvýšením. Někdy více, někdy méně nebo i vůbec. 
Rozruch  nastal,  když  přišel  na  řadu  obraz  Ženy.  Již  první 
nabídka zvýšila jeho cenu na dvojnásobek a dalšími rostla tak 



142

překotně, že vyvolávač na ně stačil sotva reagovat. Nakonec se 
ustálila na šestinásobku původní hodnoty, což bylo odměněno 
dlouhotrvajícím potleskem. 

Básník sledoval aukci ze zadní  řady a byl překvapen, kolik 
lidí  v  poloprázdném  sálu  se  do  dražby  zapojilo.  To  plátno 
Honzu  zvěčnilo,  šeptal  si  ohromeně,  Den  divů  pokračuje. 
Jestli  se  zapojila  do  aukce  i  Milada  Suvarová,  se  asi  nikdy 
nedozvím.  Možná  tou  první  nabídkou…  Také  ho  napadlo,  že 
by Honzovi mohl zavolat a nechat zapnutý telefon, ale při jeho 
počínající nedoslýchavosti by z toho stejně moc neměl. Pošlu 
mu esemesku, určitě na výsledek netrpělivě čeká.

Ahoj  Honzo,  píšu  Ti  z  aukční  síně.  Právě  skončila  dražba 
Tvého  obrazu,  jeho  cena  se  vyšplhala,  a  teď  se  podrž,  na 
šestinásobek  (!)  původní  ceny.  Jsi  nejen  bohatý  člověk,  ale 
také žijící klasik. Blahopřeji! 

Libor

Odpověď  přišla  od  malíře  obratem  a  byla  naplněna 
takovou  radostí,  že básník pojal obavu,  aby se příteli  z  toho 
rozčilení něco nestalo. Je příjemné být poslem dobrých zpráv, 
pomyslel si, téměř stejně příjemné, jako je dostávat. Zisk je tu 
oboustranný. 

Poté odeslal  ještě jednu zprávu, že mu od Milady Suvarové 
veze dárek a má vyřídit, že za ten jeho moc děkuje; a aby nerušil 
průběh  další  dražby,  potichu  vstal,  na  recepci  se  rozloučil 
s kurátorkou a s balíkem pod paždím zamířil ke stanici metra.
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Kopie
Malíř svoji návštěvu ohlásil básníkovi na nastávající neděli. 

Napsal,  že  pojede  do  města  nakoupit  potraviny  a  při  té 
příležitosti by se u něho zastavil. Janečan mu odpověděl, že 
se na setkání těší více než kdy jindy, protože, jak už ví, má pro 
něho dárek od paní Milady. 

Když v dohodnutý čas zazvonil zvonek, básník jako obvykle 
seběhl  otevřít  vchodové  dveře,  a  zatímco  vybíral  správný 
klíč  ze  svazku,  rychle  se  vyrovnával  s  tím,  co  uviděl  skrze 
skleněnou  výplň  dveří.  Málem  přítele  nepoznal.  Nezdravě 
bledá  tvář,  kapičky  potu  na  čele  a  vystouplá  žíla  na  pravém 
spánku.  Vpadlé  oči  na  něho  hleděly  z  nekonečné  dálky 
a ústa, která se pokoušela o úsměv, tvořila v důsledku lehké 
jednostranné  obrny  škleb,  částečně  odhalující  poslední 
zbytky chrupu. – Klíč, který hostitel nemohl v rozrušení najít, 
konečně zapadl do zámku.

„Tak tě, Honzo, vítám. Jsem rád, že  jsi už v pořádku,“ podal 
příteli ruku, zatímco levačkou mu srdečně sevřel pravé rameno. 

„To je vedro. No, je mi líp, ale pořád se ještě necítím.“

„To  se  spraví,  uvidíš.  Teď,  když  jsi  slavný  a  bohatý,  tě 
čekají  už  jenom  příjemné  stránky  života,“  hlaholil  básník  co 
možná  nejpřesvědčivěji.  „Ale  pojď  nahoru,  ať  mi  nevyneseš 
spaní,“ převzal od něho tašku s nákupem, odstoupil a zvolna 
následoval  lopotný  krok  malíře  po  rumělkových,  místy 
odřených  schodech.  V  prvním  patře  se  zastavili,  aby  host 
nabral  sil,  a  když  chytil  druhý  dech,  zdolali  druhou  část 
výstupu.    V  místnosti  se  Palatáč  svalil  do  křesla  pro  hosta, 
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jak  je  básník  žertovně  pojmenoval.  To  když  vysvětloval,  jak 
k  němu  přišel:  V  lékárně  obměňovali  nábytek  a  vyřazené, 
nicméně zachovalé a bytelné křeslo mu zdarma nabídli.   

„Vidíš, jehla by se mi sem nevešla, ale křeslo ano,“ smál se.

„Sedí  se  v  něm  pěkně,“  konstatoval  přítel,  zatímco  jeho 
pozornost upoutal nerozbalený balík opřený u protější zdi. „To 
je ten Miladin dárek?“ 

„Ano,“ odpověděl básník a spolu s balíkem mu podal i nůžky. 
Malíř pomalu, ztěžka dýchaje – z námahy, nebo napětí? ptal 
se sám sebe hostitel – odstřihával jeden pramen provázku za 
druhým, až jej zbavil velkookého kroužkového brnění. Pak už 
jen stačilo sejmout měkký, varhánkový šedivý kartón jak závoj 
z tváře nevěsty a obraz byl na světě.

„No  tohle!“  neubránil  se  básník  výkřiku  a  rychle  pohlédl 
na  přítele.  V  jeho  tváři  se  zračilo  stejné,  nelíčené  vzrušení. 
Z  obrazu,  který  před  sebou  oběma  rukama  svíral,  na  ně 
shlížela Žena jako čtyři roční období.

„Počkej,“  zorientoval  se  rychleji  host  a  pohlédl  na  zadní 
stranu  obrazu,  kde  bylo  na  štítku  něco  napsáno.  „Přečti  mi 
to, prosím tě,  já si zatím vytáhnu brýle.“ Básník uchopil  rám 
a přiblížil si ho k očím: 

Jan Palatáč 
Žena jako čtyři roční období 

Kopie obrazu

Nato si malíř převzal obraz zpět a důkladně malbu prohlížel. 
„Je  to  mistrovská  napodobenina.  Nebýt  štítku,  sám  bych 
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nepoznal, že to není originál. Vlastně, počkej, polož ji prosím 
tě na tu židli, jako na stojan,“ dovysvětlil a znovu se na obraz 
zadíval. „Je na něm něco jiného, něco, co není ode mě,“ zavrčel 
podrážděně,  sklouzl  z  křesla,  klekl  si  před  plátno  a  opět  se 
do  něj  zabořil  pohledem.  „Už  to  mám,“  zasmál  se  chraplavě, 
„podívej se na tuto čárku, na ten tenký tah štětcem. A tady.“ 

„Je to kopie,“ pokrčil nechápavě rameny hostitel, „a ta se od 
originálu vždycky liší.“

„Souhlasím,  pokud  by  to  nebylo  z  dílny  Milady  Suvarové,“ 
zavrtěl hlavou malíř a zabodl vášnivý zrak do svého protějšku. 
Ten nevěda, co má říct, sehnul se v rozpacích pro kartón. Když 
se ho chystal odnést na chodbu, vypadla na zem malá obálka. 
Malíř ji zvedl, otevřel a vyndal kartičku s ozdobným okrajem. 
Po přečtení krátkého textu předal lístek příteli.  

Ahoj Honzo, 
posílám  Ti  náhradou  za  Tvůj  obraz  jeho  kopii.  Není  úplně 

přesná, rozdíly poznáš určitě sám.

Milada

Básník  se  podíval  na  malířovy  třesoucí  se  ruce.  „Není  ti 
něco?“ zeptal se v obavách, ale malíř se jen ošil. 

„Když si odmyslíš ten rám, který je ženský, jestli mi rozumíš,“ 
ukázal  na  jeho  jemně  vyvedené  ornamenty,  „tak  tenhle 
obraz  není  o  mně,  ale  o  ní.  Těmi  úpravami  jej  změnila  z  mé 
osudovosti  na  očekávání.  Už  na  něm  není  Milada  jako  čtyři 
roční  období,  ale  Milada  jako  zrození  Venuše,  například  od 
Cabanela.“ 
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„Rozumím,“ sklonil se nad plátnem básník. „I když je obraz 
na první pohled stejný, celkový dojem je jiný. Je to tak?“

„Ano,“ skoro odsekl malíř. „To jsou ty změny, o kterých jsem 
ti  povídal.  Ona  mi  chtěla  jejich  prostřednictvím  říct,  jak  by 
si přála pro mě vypadat, ale já nebyl na to vnitřně ustrojený, 
prostě  jsem  tu  její  touhu  nevnímal!  Myslel  jsem,  že  mě  chce 
zase opravovat, vylepšovat, jednoduše sekýrovat. – Ale podle 
čeho  tu  kopii  vlastně  malovala?  Podle  katalogu  určitě  ne,“ 
dodal spíše pro sebe.

„Který z těch dvou obrazů se ti líbí více?“ rychle odváděl jeho 
pozornost básník. 

„Tenhle,“  odpověděl  upřímně  Palatáč.  „A  jsem  rád,  že  je 
tamten  konečně  pryč.  Hele,  Libore,  chtěl  bych  tě  o  něco 
požádat,“  namáhavě  se  zvedl.  „Za  patnáct  minut  mi  jede 
autobus a já bych to všechno nepobral, nákup a plátno. Nech 
ho zatím u sebe.“

„Tak  tě  odvezu,“  nabídl  se  pohotově  přítel,  ale  malíř  mávl 
odmítavě rukou. 

„Budu se stěhovat, nevím, kam bych to v té Praze všechno 
uložil. Už teď to u mě vypadá jako ve skladišti, samé balíky.“

„Zavolej  Miladě,  číslo  máš.  Když  nic  jiného,  mohla  by  se 
postarat o tvoje další plátna. Po té aukci jejich cena nepochybně 
vzrostla.“

„Zavolám,  teď  už  jo,“  podíval  se  úkosem  na  vystavený 
obraz  a  obrátil  se  ke  dveřím.  Básník  uchopil  malířovu  tašku 
s  nákupem  a  doprovodil  ho  až  do  autobusu.  Přicházeli  další 
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cestující,  kupovali  jízdenky  a  sedali  si.  Když  se  zeleno-bílá 
střela  kolébavě  rozjela,  zamával  básník  svému  kamarádovi 
ještě na rozloučenou. Netušil, že ho vidí naposled. 

Ačkoli byla obloha bez jediného kazu a slunce připomínalo 
sólistu,  který  ze  sebe  vydává  to  nejlepší,  na  básníkově  nebi 
se  po  malířově  odjezdu  začaly  objevovat  mraky.  Zprvu 
lehké,  nadýchané,  bělostné,  jež  se  začaly  brzy  seskupovat 
a  tmavnout.  První  úder  blesku  směřoval  kamsi  mimo,  jako 
předběžné  varování,  že  se  něco  chystá,  druhý  však  muže 
zasáhl přímo – když otevřel dveře svého pokoje a uviděl obraz 
opřený o lenoch židle. Nyní, nerozptylován přítomností přítele, 
se mohl působení plátna více otevřít. 

Ano, je na něm jiná žena, šťastná, toužící, plná života a lásky, 
krásná vně i zevnitř. Prýští z ní kouzelná síla mládí, plodivá, 
nádherná,  rozpolceně  podmanivá  v  tom  nejlepším  slova 
smyslu. Už vím, proč malíř klesl před obrazem na kolena, on 
vzýval božstvo, kterého se kdysi zřekl a nyní mu děkoval, že 
jej znovu přijalo pod svá ochranná křídla. 

Počkat! Jak – přijalo pod svá ochranná křídla? Vždyť jej nikdy 
neopustilo! Honza neví, že to byla Milada Suvarová, majitelka 
galerie,  vlivná  a  nadaná  malířka,  co  stvořila  jeho  současné 
bohatství a slávu! A nejen nyní, ale zřejmě i v minulosti; věřila 
v jeho génia, kterého dotáhla v tomto díle k dokonalosti. Jeho 
vlastní  oči  přinutila,  aby  prohlédly  a  na  něm  samém  dobyly 
svrchovaného vítězství.
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Neví…? Spíše nevěděl, ale teď možná tuší. Ta jeho poznámka 
o předloze… Musím jí napsat, dříve, než si to Honza, zbavený 
vlivu  jejího  obrazu,  třeba  rozmyslí.  Aby  neodložil  deštník  za 
prudkého deště.     

Básník  sáhl  po  hrnkách,  aby  je  odnesl,  když  u  malířova  si 
všiml sedliny na dně. V té chvíli do něho znovu udeřil hrom. 
Porozuměl hádance,  jak mohla  tak krásná  bytost,  jíž  Milada 
bezesporu byla, vnést do malířova života tolik trápení. Bylo to 
tím, že  její vábivý obraz přisladil svým jedovatým, olověným 
cukrem  a  ten  ho  pak  zpětně,  na  způsob  karmy,  ničil  po 
drobných dávkách jako kdysi starověké Římany.  

Janečan  zasedl  za  stůl,  otevřel  notebook  a  přeplněný 
myšlenkami,  řinoucími  se  z  jeho  prstů  do  klávesnice  jako 
voda z umyvadla, když se vytáhne zátka, začal na obrazovce 
skládat jednu větu za druhou. 

Vážená a milá paní Milado,
dnes jsem předal Honzovi Palatáčovi Váš dar a měl to štěstí 

být  při  tom,  když  jej  otevřel.  Třebaže  na  něj  udělal  veliký 
dojem, z technických a také zdravotních důvodů jej prozatím 
nechal  v  mé  úschově.  Podle  jeho  slov  si  ho  vyzvedne,  až  se 
přestěhuje.  Pro  viditelný  úbytek  sil  však  nutně  potřebuje 
pomocnou ruku a já mu ji nejsem schopen ani při nejlepší vůli 
podat.  Je-li  to  ve  Vašich  možnostech,  podepřete  jej  prosím 
i tentokrát.

Děkuji za zvážení!

Libor Janečan
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P.S. 

O Vašem postavení v Galerii Převoz a dalších souvislostech 
jsem se nešířil a ani do budoucna mluvit nehodlám. Mám však 
dojem, že začíná něco tušit.

Výtvarnice  odepsala  téměř  okamžitě;  zřejmě  vyřizovala 
elektronickou  poštu.  Nesla  se  opět  v  duchu  věcnosti 
a rozhodnosti člověka-podnikatele, který je zvyklý řešit věci za 
chodu.  Aby  jej  odkládáním  nezasypaly,  připomněl  si  básník 
s veselou útrpností vlastní zkušenost. 

Milý příteli,
děkuji za zprávy. Udělám, co bude v mé moci.

Milada Suvarová
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zpráva
Dva dny nato se při telefonickém hovoru s malířem dozvěděl, 

že s výtvarnicí si opravdu zavolal a dohodli se na její pomoci. 
Přijede  zítra  autem  a  inventář  chalupy  mu  dočasně  uloží 
v  zajištěných  prostorách.  V  Praze  má  bydlení  již  připraveno, 
takže se s nimi zpátky sveze. Na dotaz, co s obrazem, který 
má u něj uložený, Jan Palatáč, plný cestovní horečky, odvětil, 
že se pro něj staví, až bude chalupu předávat novému majiteli.    

Poté  přestal  básník  vývoj  věcí  nějakou  dobu  sledovat. 
Pracovní povinnosti a  také  jistá úleva, že  je přítel v dobrých 
rukou,  zatáhla  žaluzie  v  okně,  jež  směřovalo  na  tuto  stranu. 
Dny  se  zvedaly  a  klesaly  jako  kladívka  u  pianina,  a  když  po 
měsíci  dohrál  jednu  z  pomyslných  stupnic,  opět  si  na  svého 
kamaráda vzpomněl. Přesněji, usoudil, že  je vhodná doba se 
ho  pozeptat,  jak  se  zabydlel  v  novém  domově.  Telefon  však 
nikdo  nezvedal,  a  když  básník  po  hodině  volání  zopakoval, 
ozval se ze sluchátka po dlouhém vyzvánění nepevný, chabý 
hlas přítele. Ano, bydlí se mu dobře, Milada nebo syn se za ním 
občas zastaví, představ si, mám velkého syna a je sochařem! 
Obraz? Jaký obraz? Jo, ta Milada. Budu to muset nějak zařídit. 
Chalupa?  Chalupa  je  dávno  prodaná,  také  několik  mých 
obrazů, ty krajinky.  

Básník  udržoval  hovor  s  velkým  vypětím.  Pro  zhoršující 
se  nedoslýchavost  a  jakousi  stařeckou  nevůli  či  duchovní 
ospalost  bylo  nesnadné  se  s  malířem  nejen  dorozumět,  ale 
vůbec  na  něčem  dohodnout.  Jan  Palatáč  působil  dojmem 
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staré trávy, která vzdoruje přírodním změnám už jenom svojí 
tuhostí. Jediný kladný závěr, co si z hovoru básník odnesl, byl, 
že je přítel zajištěn.     

Všechno ostatní je pryč, připomněl si teskně jejich vzájemné 
návštěvy a rozpravy o životě a umění, v němž klíčovou úlohu –
jakýsi prim – hrálo malířovo stěžejní dílo. Jak ale naložit s tou 
kopií?  Ostatně  to  žádná  kopie  není,  přesně  jak  říkal  Honza. 
Jinak  by  to  byla  jen  reprodukce,  exemplář  vyrobený  sice 
podle  originálu,  ale  bez  dalších  uměleckých  zásahů.  A  tou 
Žena  rozhodně  není.  Pravda,  Miladino  dílo,  či  kdo  je  jeho 
původcem, sice z Honzy vychází, představuje však zcela jinou 
rovinu, uzrálý plod svého vzoru, z něhož se vyvinul. 

A  vůbec,  je  divné,  že  se  po  obrazu  dosud  nikdo  nesháněl, 
vždyť  musí  mít  velkou  hodnotu!  Dobře,  počkám  ještě  další 
týden,  snad  se  Honza  rozpomene  a  dá  synovi  nebo  Miladě 
vědět.  A  když  ne,  výtvarnici  znovu  napíšu,  aby  se  to  už 
konečně dořešilo. 

Události však byly rychlejší než básníkův záměr. Za několik 
dnů mu od ní přišla na mailovou adresu zpráva, že  je Honza 
po  smrti.  Zemřel  ve  spánku,  patrně  nepřežil  další  záchvat 
mrtvice.  Básník,  třebaže  další  zhoršení  zdravotního  stavu 
přítele  očekával,  byl  tím  oznámením  otřesen,  zaskočen. 
Znovu  si  uvědomil  hlubokou  pravdu  životní  moudrosti,  že 
odchod blízkých lidí želíme proto, že s nimi do hrobu odchází 
i kus nás. Pláčeme nad sebou, nad tím svým kusem masa od 
Shakespeara, které si od nás zesnulí žádají. 

Když  zemřou  rodiče,  stáváme  se  hrází  proti  smrti  pro 
naše  děti  my,  takový  je  běh  světa.  Odcházejí-li  však  přátelé, 
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spolužáci, známí, vytrácí se postupně náš vlastní svět a my se 
ocitáme na poušti. Sami, protože tu nakonec nezbude nikdo, 
s kým bychom si vyměnili svoje pocity, myšlenky, svá trápení, 
společné  vzpomínky  na  dávné  události.  A  to  z  prostého 
důvodu, že by jim nikdo jiný zúplna neporozuměl.

*

Na  pohřeb  si  básník  vzal  tmavý  oblek  s  vestou  a  šedou 
kravatu,  vše  bez  vzorku,  k  tomu  bílou  košili  a  pohodlné 
nazouvací  černé  mokasíny  z  přírodní  kůže,  opatřené  po 
obvodu  ozdobným  švem.  Z  klobouků  volil  prostý  v  barvě 
oděvu, s perforacemi, stuhou a dozadu ubíhající krempou. 

Jak  ze  zprávy  od  Milady  Suvarové  věděl,  pro  rozloučení 
byla vybrána malá síň krematoria Strašnice. Prohlédl si  ji na 
internetu; klasické provedení: katafalk, elektrické svíce a pult 
pro řečníka. 

Do  Prahy  se  vydal  autobusem,  aby  si  mohl  v  klidu  utřídit 
myšlenky – propadl  jim hned poté, co se svět za skly dal do 
pohybu. Na prvním místě řešil otázku, proč si zemřelý přítel 
nevyzvedl  svůj  obraz.  Už  v  telefonu  naznačoval,  že  mu  na 
něm zase tolik nezáleží. Zajímala ho především vlastní plátna, 
jejich  prodej.  Znamenalo  to,  že  darovaný  obraz  byl  pro  něj 
nechtěným či nevlastním dítětem, který mu připomínal  jeho 
životní  prohru?  Duchovní  bolest  bývá  někdy  silnější  než 
bolest tělesná... Nebo poslední síly vynaložil na upevnění svojí 
nadčasovosti, a to zúžením pozornosti na vlastní dílo, protože 
mu  na  víc  nezbývala  energie?  Možná.  Tak  či  onak,  Miladin 
obraz  ztrácel  u  přítele  na  významu.  A  jak  jsem  ho  poznal, 
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pokyvoval básník hlavou, sázel bych na tu touhu po věčnosti, 
ale ne v oblacích, nýbrž zde, na pevné zemi. Pro takovou by se 
jeho přítel určitě nejednou rád sehnul. 

Jestliže původní Žena jitřila představivost, burcovala, budila 
neklid,  vyčerpávala,  odvozená  milovala,  objímala,  toužila, 
uklidňovala,  vytvářela  domov.  První  je  odrazem  malířovy 
povahy, po té druhé zase toužím já, je odrazem mým, bezděčně 
si připouštěl básník. Když už si  tedy Žena našla další  letoru 
podle  svého  gusta,  kéž  si  tato  Pravá  najde  mě  –  z  prostého 
důvodu,  že  jsem  se  do  ní  zamiloval.  Jen  kdybych  mohl  ten 
obraz  získat!  Záleží  na  tom,  kolik  by  si  za  něj  řekli.  Dědictví 
připadne zřejmě synovi, snad Honza stihl uznat své otcovství. 
No  a  pro  veřejnost  je  to  jen  kopie,  proto  by  cena  nemusela 
být vysoká, uvažoval přízemně básník, až se sám nad sebou 
pozastavil.  Ale  co,  mávl  pomyslně  rukou,  kde  je  strop,  musí 
být i podlaha. Jak se věci mají, se dozvím zde, na tomto místě:

Za dveřmi obřadní síně stál Petr s matkou a přijímal soustrasti 
od smutečních hostů. Takže jej uznal, blesklo básníkovi hlavou 
a s mírným rozechvěním podal následně ruku i paní Miladě. 
Podívala  se  na  něj  krásnýma  hlubokýma  očima,  jež  jako  by 
tušily  i  to,  co  teprve přijde. Tělo měla  obepnuté přiléhavými 
šaty  a  na  délku  štíhlých  noh  upozorňovaly  černé  lodičky  na 
podpatku  s  hlubokým  vykrojením  a  úzkou  špičkou;  ramena 
kryla šála, vpředu sepnutá ozdobnou broží. 

Hosté  zaujali  svá  místa,  prostor  ovládly  úvodní  takty 
Requiem od Antonína Dvořáka, a když se zvolna ztišily, ujal 
se  slova  ředitel  galerie  doktor  Vrána,  jenž  ve  své  řeči  ocenil 
přínos zesnulého malíře pro české malířství. Nato předstoupila 
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mladá recitátorka a již po její první větě se básníkovi nahrnuly 
slzy do očí. Umělkyně totiž tlumočila přání zesnulého, aby na 
pohřbu zazněly verše jeho velkého přítele Libora Janečana:

Píseň

Pro lásku, pro milost, pro verše, 
co já vím, 

pro to já včera a dneska a zítra bdím 
napolo.

Co právě jsem a nemohu být, 
Na co lze toliko zblízka 

či zdaleka 
zřít.

Nikdy však, nikdy prostředně.

Čeho když dotknu se, pozbývá tvar, 
zanechá na duši hebounký svár.

Co umí nehmatně za srdce vzít. 
 Co nikdy nemohu, nemohu mít 

jako už tolikrát, 
tak jako posledně, 

když můj hlas oněměl.

„Ráda  bych  Vás  pozvala  na  malou  pohřební  hostinu,“ 
přistoupila k básníkovi Milada Suvorová, když byl obřad u konce. 

„Jste  velmi  laskava,“  usmál  se  na  ni  roztržitě  oslovený, 
který  se  pořád  nemohl  myšlenkově  odtrhnout  od  výjevu 
zajíždějící  rakve.  Z  dolních  pater  zjitřeného  vědomí  mu 
vytanula představa dopravníku, na kterém se posouvají kusy 
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uhlí, vyrubané ve sloji. Záleží na délce pásu a  rychlosti  jeho 
pohybu, kdy spadneme do připraveného vozíku jako ty černé 
hroudy, říkal si s hlavou nachýlenou, zatímco kráčel vedle své 
elegantní společnice. Délka je nám vrozena, rychlost si často 
zvyšujeme tím, jak žijeme.  

Skupina  zhruba  dvaceti  lidí  se  u  východu  rozdělila  na  dvě 
části;  větší  zamířila  k  zastávce  tramvaje,  druhá  se  vydala 
k  nedaleké  restauraci  se  zvláštním  názvem  Vidličky  a  nože.  
Zapomněli  na  lžíce,  musel  se  navzdory  smuteční  náladě 
usmát  básník.  Nicméně  v  nabídce  jídel  jim  polévky  ani 
moučníky  nechybějí,  prohlížel  si  předložené  menu  útulného 
pohostinství, když se všichni usadili k zamluveným stolům. 

Barevné  ladění  místnosti  bylo  přizpůsobeno  truchlícím 
hostům  –  podlaha  měla  stejný  hnědý  odstín  jako  rámy 
v prosklené zdi a pro zárubně, židle, stoly i tělesa kruhových 
stropních  svítidel  volil  architekt  barvu  mahagonovou.  Jen 
lesklé trubky klimatizace v horní části protější stěny poněkud 
narušovaly celkový a zdařilý smuteční dojem.

„Paní  doktorko,“  otočil  básník  hlavu  k  výtvarnici,  která 
usedla  po  jeho  pravici,  „nevím,  kdy  k  tomu  bude  vhodná 
příležitost, a tak,  jestli dovolíte, bych teď rád dořešil otázku, 
na jakou adresu mám dodat obraz, který u mě Honza nechal.“

„To už je rozhodnuto.“

„Jak rozhodnuto?“

„Ve své poslední vůli odkázal Honza obraz Vám.“     
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„Mně?“  Básník  položil  ruce  na  stolní  desku  a  zapřel  se  do 
židle. „Ale to přece nejde. Ten obraz má velkou cenu.“ 

„Závěť hovoří jasně. Můžete dar samozřejmě odmítnout. Ale 
na Vašem místě bych to nedělala.“

„Proč ne?“

„Podívejte  se  na  celou  věc  z  praktické  stránky.  Originál 
obrazu  je  úspěšně  prodaný.  S  ohledem  na  vydraženou  cenu 
je nemyslitelné, aby galerie nabídla to samé plátno k prodeji. 
Pokud by šlo o prostou reprodukci, prosím. Ale tady jde o kopii, 
která má do jisté míry znaky originálu, jestli mi rozumíte.“

„Rozumím velmi dobře. Ten obraz je Váš.“ Za těchto slov se 
po ostatních rozkřiklo napjaté mlčení.

„Mohu  také  k  tomu  něco  říct?“  –  prolomil  nakonec  jeho 
hradbu  Petr  Suvar,  který  seděl  proti  básníkovi.  „Máma  má 
naprostou  pravdu.  Utrpěla  by  tím  pověst  galerie.  Doma 
ho  také  mít  nemůže,  často  přijímá  návštěvy,  hned  by  se  to 
rozneslo. Ty fámy, že prodaný originál není originálem… U mě 
to samé. Ten obraz musí zůstat mimo Prahu, jinak bychom ho 
museli zničit.“

„Ne,  jen  to  ne!“  téměř  vyjekl  básník  a  pohlédl  rychle  na 
výtvarnici.  Když  zachytil  třpyt  na  dně  jejích  očí,  omluvným 
tónem  překotně  dodal:    „Dobře,  nechám  si  ho.  A  jak  rád. 
Alespoň Vás budu…“ Nedopověděl. 

Obsluha  začala  nosit  polévky.  Po  druhém  chodu  se  mezi 
hosty rozproudila tichá debata, do které se střídavě zapojovala 
výtvarnice  se  synem  a  vedle  něj  sedícím  dr.  Vránou.  Libor 
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Janečan  rozmluvu  zdánlivě  nesledoval,  mlčky  hleděl  před 
sebe a o něčem přemýšlel. Pojednou se pohnul, vytáhl telefon 
a chvilku do něj cosi psal. Esemesku odeslal a opět se vrátil 
ke  své  netečnosti.  Bezprostředně  poté  se  z  kabelky  jeho 
sousedky  ozval  krátký  signál.  Výtvarnice  s  grácií  přerušila 
vedený hovor, sáhla pro mobilní telefon a přečetla si přijatou 
zprávu. Tvář se jí prudce zbarvila nachem, usmála se na svého 
společníka  a  za  taktní  nevšímavosti  ostatních  mu  stejným 
způsobem odpověděla:

Děkuji  Ti,  Libore,  za  nabídku  přátelství  a  za  všechna  ta 
krásná slova. Ani nevíš, jakou jsi mi tím udělal radost. Až kar 
skončí, všechno si dopovíme.

Milada
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Jmenný rejstřík 
Ajvazovský Ivan Konstantinovič (29. července 1817 – 2. května 1900) 

byl ruský malíř arménského původu, známý především svými malbami moře.

Aleš Mikuláš (18. listopadu 1852 – 10. července 1913) byl český malíř, 
kreslíř, dekoratér a ilustrátor.

Ali Baba a čtyřicet loupežníků  je  příběh  ze  sbírky  pohádek,  bajek 
a legend Tisíc a jedna noc. Viz též heslo Sindibád.

Bedřich,  také  Fridrich,  (1141/2  –  25.  března  1189)  byl  syn  krále 
Vladislava II. a český kníže z rodu Přemyslovců od konce roku 1172 do 
září 1173 a od konce června 1178 do 25. března 1189. Při bojích o český 
trůn se dvakrát utkal s Přemyslovcem Soběslavem II. (viz heslo) v bitvách 
u Loděnice (u Berouna) a v Praze Na Bojišti.

Bobek Pavel  (16.  září  1937  –  20.  listopadu  2013)  byl  český  architekt 
a zpěvák.

Bouda Cyril  (14.  listopadu  1901  –  29.  srpna  1984)  byl  český  malíř 
a ilustrátor a profesor na Karlově univerzitě.

Brožík Václav  (6.  března  1851  –  15.  dubna  1901)  byl  český  malíř, 
reprezentant  akademické  historické  malby  a  autor  krajin  a  žánrových 
výjevů z venkovského života.

Cabanel Alexandre  (28.  září  1823  –  23.  ledna  1889)  byl  francouzský 
malíř,  jeden  z  hlavních  představitelů  akademického  eklekticismu, 
portrétista.

Čemus Petr,  pětinásobný  mistr  světa  v  šestidenní  motocyklové 
soutěži.

Černý Most  je sídlištní čtvrť v severovýchodní části Prahy. Leží v ní 
dvě stanice trasy metra linky B, a to Rajská zahrada a konečná stanice 
Černý Most.
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Česká spořitelna  (finanční  skupina)  je  počtem  5  milionů  klientů 
největší  bankou  na  českém  trhu.  Poskytuje  služby  drobným  klientům, 
malým  a  středním  podnikům,  městům  a  obcím.  Financuje  také  velké 
korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů.

Dvořák Antonín Leopold  (8.  září  1841  –  1.  května  1904)  je  jedním 
z  nejvýznamnějších  hudebních  skladatelů  všech  dob  a  světově 
nejhranějším českým skladatelem vůbec.  

Faraday Michael (22. září 1791 – 25. srpna 1867) byl anglický chemik 
a fyzik. 

Princip  „Faradayovy  klece“  je  založen  na  tom,  že  elektrický  náboj 
je  soustředěn  pouze  na  povrchu  vodiče,  nikoli  v  jeho  objemu.  Uvnitř 
(dokonalého) vodiče tudíž nepůsobí žádné elektrické pole. Faradayovou 
klecí  je  do  určité  míry  i  automobil  nebo  letadlo.  Může  proto  ochránit 
cestující  například  před  účinky  blesku  (náboj,  a  tedy  i  proud,  je  veden 
kovovým pláštěm, nikoliv lidmi). 

Grácie (lat.), Charitky  jsou  v  řecké  mytologii  dcery  nejvyššího 
boha  Dia  a  Ókeanovny  Eurynomé  (podle  jiné  verze  dcery  boha  slunce 
Hélia a najády Aigly).  Jsou  to bohyně půvabu a krásy. Jsou  tři: Aglaia, 
Eufrosyné a Tháleia.

Hrubín František (17. září 1910 – 1. března 1971 České Budějovice) byl 
český spisovatel, básník (autor přírodní a milostné lyriky), později básník 
obav, dramatik, scenárista, překladatel především z francouzštiny.

Hynais Vojtěch  (14.  prosince  1854  –  22.  srpna  1925)  byl  český  malíř 
a autor současné opony Národního divadla (1883).

Charón byl syn boha věčné tmy Ereba a bohyně noci Nykty, převozník 
mrtvých do podsvětí. Bývá znázorněn jako hrubý, vyzáblý a nevlídný stařec 
nebo jako okřídlený démon s dvojitou sekyrou, s kladivem nebo veslem.

Ježíšek  (též  Jezulátko)  je  zdrobnělinou  jména  Ježíše  Krista.  Štědrý 
večer, který připadá na 24. prosince, je jakožto předvečer Ježíšova narození 
spojen s řadou předkřesťanských i křesťanských vánočních zvyků a pověr, 
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například  štědro večerní  večeří,  rozsvěcováním  vánočního  stromku, 
vzájem ným  obdarováváním,  chozením  na  koledu,  karnevalem  masek, 
litím  olova  nebo  pověrou,  že  kdo  se  během  dne  postí,  uvidí  večer  zlaté 
prasátko. V České republice je 24. prosinec státem uznaným svátkem.

Jiránek Miroslav  (27.  listopadu  1951)  je  český  malíř  imaginární 
skutečnosti.

Karel IV. (14. května 1316 – 29. listopadu 1378), narozen jako Václav, byl 
jedenáctý český král vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti 
v  listopadu  1378.  Karel  IV.  byl  římsko-německý  král  od  července  1346 
a  od  roku  1355  císař  římský.  Pocházel  po  otci  z  dynastie  Lucemburků 
a po matce z rodu Přemyslovců. 

Byl prvním českým králem, který se stal císařem Svaté říše římské.
Byl  neobyčejně  vzdělaný  a  inteligentní,  plynně  hovořil  pěti  jazyky. 

Svou  moc  využil  ke  konsolidaci  českého  státu,  který  byl  od  jeho  doby 
znám  jako  Koruna  česká.  Již  jako  císař  nechal  vytvořit  Zlatou  bulu, 
nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil až do zániku Svaté říše 
římské  roku  1806.  Ta  také  významně  upravovala  vztah  českého  státu 
k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše. 

Jako  český  král  proslul  především  založením  univerzity 
v  Praze,  která  nese  jeho  jméno,  výstavbou  Nového  Města  pražského, 
stavbou  kamenného  (později  Karlova)  mostu  přes  řeku  Vltavu 
v  Praze,  zbudováním  hradu  Karlštejna  a  mnoha  dalšími  počiny.  Spolu 
s  otcem  započali  se  stavbou  Svatovítského  chrámu.  Karel  také  dosáhl 
významné územní expanze českého státu, především severovýchodním 
směrem, a to hlavně díky své obratné sňatkové politice. 

Je  považován  za  jednu  z  nejvýznamnějších  osobností  českých  dějin 
a v roce 2005 s převahou zvítězil v anketě Největší Čech. 

Krematorium Strašnice  –  pražské  krematorium;  svojí  rozlohou  je 
největší v Evropě.

Kristus Ježíš (asi  mezi  7  a  1  př.  n.  l.  –  asi  mezi  30  a  33  n.  l.),  známý 
také  jako  Ježíš Nazaretský  či  Ježíš  z  Nazareta,  je  ústřední  postavou 
křesťanství. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali.
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Kupka František  (23.  září  1871  –  24.  června  1957)  byl  český  malíř, 
grafik a ilustrátor světového významu, jeden ze zakladatelů moderního 
abstraktního  malířství.  Jeho  vztah  k  hudbě  se  podílel  na  vzniku 
a  realizaci  dalšího  nového  výtvarného  směru  –  orfismu,  tedy  směru 
přibližujícímu malířství jiným uměním (hudba, poezie).

Kyjov  je  město  v  okrese  Hodonín  v  Jihomoravském  kraji  na  řece 
Kyjovce.  Je  střediskem  folklórního  regionu  Kyjovské  Dolňácko  a  každé 
čtyři roky zde probíhá národopisná slavnost Slovácký rok

Libuše, kněžna, je jedna z dcer vojvody Kroka, mytická česká kněžna 
a  manželka  Přemysla  Oráče.  Když  na  ni  sestoupil  věštecký  duch, 
předpovídala lidu budoucnost.

Marold Luděk  (7.  srpna  1865  –  1.  prosince  1898)  byl  český  malíř 
a ilustrátor, který vytvořil panoráma Bitvy u Lipan. 

Morava  je  jedna  ze  čtyř  historických  zemí  České  republiky  (Čechy, 
Morava, Slezsko a Lužice).

Nezval Vítězslav  (26. května 1900 – 6. dubna 1958) byl český básník, 
spisovatel  a  překladatel,  spoluzakladatel  poetismu,  vůdčí  osobnost 
českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí 
Světové  rady  míru.  Jeho  román  Valérie  a  týden  divů  byl  v  roce  1970 
zfilmován;  v  USA  vyšel  dokonce  na  DVD  pod  názvem  Valerie  and  Her 
Week of Wonders.

Nietzsche Friedrich Wilhelm (15.  října  1844  –  25.  srpna  1900) 
byl  německý  filozof,  klasický  filolog,  básník  a  skladatel.  „Tak  pravil 
Zarathustra“ je jeho nejznámějším spisem.

Ondříček Miroslav  (4.  listopadu  1934  –  28.  března  2015)  byl  český 
kameraman a jeden z tvůrců České nové vlny.
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Poe Edgar Alan  (19. ledna 1809 – 7. října 1849) byl americký romantický 
básník,  prozaik,  literární  teoretik  a  esejista.  Byl  autorem  zpravidla 
fantastických  a  mystických  příběhů  a  zakladatelem  detektivního  žánru 
a raného science fiction. Pád domu Usherů je jedna z jeho hororových povídek. 

Praha je hlavní a současně největší město Česka.

Repin Ilja Jefimovič  (5.  srpna  1844  –  29.  září  1830)  byl  ukrajinsko-
ruský realistický malíř a sochař. Celý název historického obrazu je Ivan 
Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581.

Rubens Peter Paul  (28.  červen  1577  –  30.  květen  1640)  byl  vlámský 
malíř, mistr barokního způsobu.   Obraz hrůzostrašné Hlavy Medusy  je 
uložen ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

Řeřicha Jan  (5.  listopadu  1960)  je  český  akademický  malíř,  který  se 
věnuje především krajinomalbě a figurální malbě. 

Sekora Ondřej  (25.  září  1899  –  4.  července  1967)  byl  výrazný  český 
spisovatel, novinář, kreslíř, grafik,  ilustrátor, karikaturista a entomolog, 
od roku 1964 nositel titulu zasloužilý umělec. Spolupracoval s rozhlasem, 
televizí,  filmem  i  divadlem.  Psal  a  ilustroval  hlavně  knihy  pro  děti. 
Vytvořil do značné míry autobiografickou figurku Ferdy Mravence.

Shakespeare William  (pokřtěn  26.  dubna  1564  –  zemřel  3.  května 
1616)  byl  anglický  básník,  dramatik  a  herec,  který  je  považován  za 
největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího 
dramatika.  „Kus  masa“  je  hlavní  zápletkou  jeho  hry  Kupec  benátský, 
kde lichvář Shylock si stanoví podmínku, že pokud mu benátský kupec 
Antonio  nevrátí  zapůjčené  peníze  do  3  měsíců,  bude  smět  z  jeho  těla 
vyříznout jednu libru masa. 

Sindibád  je  legendární  arabský  námořník  ze  sbírky  pohádek,  bajek 
a legend Tisíc a jedna noc.

Soběslav II.  (asi  1128  –  29.  ledna  1180)  byl  český  kníže  (1173–1178) 
z dynastie Přemyslovců, druhorozený syn Soběslava I. a jeho manželky 
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Adléty  Uherské.  Při  bojích  o  český  trůn  se  dvakrát  utkal  s  dalším 
Přemyslovcem, Bedřichem (viz heslo), v bitvách u Loděnice (u Berouna) 
a v Praze Na Bojišti.

Sudek Josef  (17.  března  1896  –  15.  září  1976)  byl  významný  český 
fotograf  pražských  motivů,  ateliérových  aranžmá,  zátiší,  reportáže, 
krajiny i reklamy.

Šnokhausová Petra MgA.  (27.  května  1978)  je  česká  malířka, 
designérka, ilustrátorka a restaurátorka. 

Špála Václav (24. srpna 1885 – 13. května 1946) byl český akademický 
malíř, grafik a ilustrátor. Mezi sběrateli je jedním z nejvyhledávanějších 
českých umělců moderního umění.

Štaidl Ladislav (10. března 1945) je český bývalý hudebník, kytarista, 
pianista,  dirigent,  skladatel,  textař,  hudební  aranžér,  zpěvák,  dnes 
podnikatel.

Trnka Jiří  (24.  února  1912  –  30.  prosince  1969)  byl  český  výtvarník, 
ilustrátor, spisovatel, sochař, scenárista, loutkář, kostýmní výtvarník a režisér 
animovaných filmů, jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu.

Turgeněv Ivan Sergejevič (9. listopadu 1818 – 3. září 1883) byl ruský 
spisovatel, prozaik, básník a publicista. Slávu mu přinesla kniha povídek 
„Lovcovy zápisky“.

Úprka Joža  (26.  října  1861  –  12.  ledna  1940)  byl  moravský  malíř 
a grafik, představitel plenérového realismu, impresionismu a secesního 
dekorativismu.  Jeho  dílo  je  národopisným  dokumentem  folklóru  jižní 
Moravy.

Václav IV. (26. února 1361 – 16. srpna 1419) byl syn Karla IV. a jeho 
třetí  manželky  Anny  Svídnické,  český  král  (1378–1419)  a  v  letech 
1376–1400 i římský král. Zemřel na Novém hradě u Kunratic.

Vidličky a nože – restaurace poblíž strašnického krematoria.
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Vinci Leonardo da (15. dubna 1542 – 2. května 1519) byl italský malíř, 
čelný  představitel  renesanční  malby,  mimo  jiné  autor  nejslavnějšího 
obrazu všech dob, portrétu zvaného Mona Lisa (kolem roku 1503–1507).

Vraný Ladislav  (27.  listopadu  1851  –  30.  září  1907)  byl  český  malíř, 
krajinář.

Wilde Oscar Fingal O’Flahertie Wills  (16. října 1854 – 30.  listopadu 
1900) byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista  irského 
původu. Román Obraz Doriana Graye patří k jeho nejslavnějším dílům.

Zdislava z Lemberka (1220–1252) byla česká šlechtična a zakladatelka 
klášterů a špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 
papežem Janem Pavlem II. za svatou.

Ženíšek František (25. května 1849 – 15. listopadu 1916) byl český 
kreslíř a malíř historických a alegorických výjevů, portrétista.

románové postavy a místa
Janečan Libor 
Palatáč Jan
Soukup Václav
Suvar Petr 
Suvarová Milada
Vrána Vratislav
Galerie Převoz
Městská galerie
hospoda U zkřížených kladívek
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Vysvětlivky
Bengálské ohně  jsou  směsi  látek,  které  vybuchují  a  vytvářejí 

intenzivně barevné plameny či dýmy.

Boží oko,  případně  oko  Prozřetelnosti,  je  symbol  lidského  oka 
v  trojúhelníku,  často  ještě  obklopeném  paprsky.  Oko  představuje  Boží 
vševědoucnost a trojúhelník svatou Trojici.

Hladová zeď,  někdy  nazývaná  také  Zubatá,  je  opuková  hradba  na 
pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360–1362 postavit český král 
Karel  IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany 
proti útoku ze západu a jihu.

Karma  (sanskrt)  nebo  kamma  (pálí)  v  buddhismu  označuje  etický 
přírodní  zákon  příčiny  a  následku,  čin  vykonaný  se  záměrem  nebo 
vědomým  motivem  a  odpovídající  následek  tohoto  činu,  postihující 
zpětně  aktéra  samotného.  Zjednodušeně  řečeno  podle  této  doktríny 
egoistické jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší 
štěstí. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud“, ale může být 
přeložena jako „čin“ nebo „příčina a následek“.

Kostky jsou vrženy  (lat.  Alea  iacta  est)  je  citát,  který  se  postupem 
času stal v českém jazyce ustáleným slovním spojením. Znamená jasné 
a stručné označení stavu či situace, kdy je už vše rozhodnuto, kdy tedy již 
nelze couvnout či vzít rozhodnutí zpět. 

Olej,  ve  výtvarnické  hantýrce  výraz  pro  olejomalbu,  což  je  technika, 
při níž je barevný pigment pojen pomocí olejových barev.

Olověný cukr  je  jedovatá  sloučenina  olova.  Ve  starověku  v  Římě 
vyráběný  sirup  sapa,  používaný  k  výrobě  populárních  sladkých  vín, 
obsahoval  díky  výrobním  postupům  vysoký  obsah  olověného  cukru 
a předpokládá se, že stojí za úmrtím řady významných římských osobností.  

Na otravu sladkým olovem patrně zemřel papež Klement II.
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Premium imperiale  je  cena  založená  z  podnětu  japonské  císařské 
rodiny roku 1989. Platí  jako „Nobelova cena za umění“ a  jako protějšek 
Nobelovy  ceny  za  literaturu  v  ostatních  oblastech  umění.  Uděluje  se 
umělcům  „za  jejich  výkony,  vliv  na  mezinárodní  umění  a  za  obohacení 
světového společenství“.

Předmět doličný,  corpus  delicti,  je  určitá  věc  důležitá  pro  trestní 
řízení.  Slouží  k  prokázání  toho,  zda  se  opravdu  stal  skutek,  v  němž  je 
spatřován daný trestný čin. Jde o přímý důkazní prostředek.

Spartánský – v přeneseném smyslu „strohý, přísný“

Titulka  je  slangové  slovo  označující  titulní  stranu  (např.  časopisu). 
Používá se jen v hovorové řeči, případně jako profesionalizmus.

Wikipedie  je  mnohojazyčná  online  encyklopedie  vytvořená 
a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) 
obsahem,  na  jejíž  tvorbě  spolupracují  dobrovolní  přispěvatelé  z  celého 
světa.

Zdroje: Wikipedie, internet, místy upraveno
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