
Milování na Modré planetě 
        

BO.-žena 
 
Můj Pane… 
 
Učíš nás uvěřit i bez smyslů pěti, 
uvěřit v zajetí Tíhy… hmotného těla 
v chrámu, co stvořen je ze špetky smetí, 
ale já bych Tě přece jen zahlédnout chtěla… 
Zahlédnout Tvůrce očima na chvíli, 
k Tobě se jak hebká střela zacílit…  
Už vím, že uvěřit, tak jako věří děti, 
je v Bytí Úhelný Kámen, za nímž je Cesta smělá 
Nad ní já k Tobě zmámena, znavena po věky letím 
a co státi se musí, staniž se… zámky už nemá Cela 
 
Poutníkům… BO. 
 
Věnováno mé Znovuzrozené…  
Renátě v bílé magie plném čase 
v roce Draka… 2012 
 
Předmluva 
 
Listopadový déšť zahnal lidská stáda k teplu krbů. Smáčel mi tvář a tentokrát nechutnal slaně. Záludně 
mi však rozpíjel líčidlo na víčkách i na rtech a moji kůži pomalounku měnil v podivuhodný  akvarel. 
Zvedla jsem tvář k šedivému slzícímu nebi a ptala jsem se deště: „Kdo jsem, kdo jsou mí souputníci, i ti, 
kteří už odešli z mého Bytí. Proč se vůbec v tak podivných konfiguracích dějů a mnohdy bolestí 
naplněni po okraj pachtíme za kde čím, přisáti gravitací na kamenných zádech zářícího Globu. Na 
neuvěřitelně „Kýmsi“ vytvořené kouli dýchající Země, která nás, prostorem a časem putující 
Pozemšťany, unáší ledovými temnotami vesmíru?“ Nedostalo se mi odpovědi, snad však jí byly tyto 
veršíky, které se v tu chvíli rozezněly v mé duši, a jasný příkaz…:  
„Piš má milá, piš!“ 
Ach dešti… dešti,  zdá se mi, že „Kdosi“ ve mně kouká nehybnými brýlemi, jak hlava myslí chvílemi, 
hlava k Světu vbodnutého brouka… Kdosi na mne tlačí, zkoumá Božskou lancetou, zda zpod krovek 
stáčím pavučinu Pravdy... staletou. Je za obzorem, všude ve mně. Je pánem Masojedných much, co 
lapily se na pokožku Země a říkají mu Otec-Bůh... Za nocí mne horce budí a o Bytí mi slova šeptává. Je 
to divně silný pocit, když smím se vyptávat... Vím, že občas jeho oči za brýlemi vidět smím, že kdosi 
lehounce mne mučí… a když sním, že bdím... 
 
 
BO.- žena 
 
 
Takže, zřejmě díky tomuto příkazu „PIŠ!“ vznikla tato kniha a stala se souborem povídek, zcela 
nezvykle doplněných autorčinými básněmi a ilustracemi. O dějích v povídkách popisovaných nemá 
smyslu přemýšlet jako o přesném vylíčení skutečnosti, i když je autorka ve své vrcholně trénované 
představivosti, fantazii a vzpomínkách mohla takto nějak vnímat. Od svého nejútlejšího dětství vnímat. 
Děj povídek je leckdy v čase příliš vzdálený, než aby mohl být brán jako přesné vylíčení děje. Několik 



povídek se odehrává v životě vypravěčky jménem Viktorie a týká se lidí jí blízkých. Vypravěčka se 
nebrání ani detailnímu vylíčení věcí většinou rodin utajovaných, ale ani smyslnému vylíčení silného 
erotického náboje některých povídek. Tento milostný děj je však podán s jemnou, ale výstižnou formou. 
Autorka povídek cítí, že lidské milování i následné plození, stejně jako smrt a zrození, bezprostředně 
patří k životu a je Velkým Hybatelem, Nejvyšším Architektem vesmíru, skvěle konstruovaným děním. 
Dějem, zachovávajícím život na této naší krásné, do ledových temnot kosmu modře zářící, planetě… 
matce-Zemi. 
Většina povídek má však navíc hluboký obsahový náboj, dotýkající se Nadreality lidských životů, 
karmických vztahů, i událostí náležejících a zasahujících do oblastí reinkarnačních. Spisovatelka se v 
meditačním odklonu od dějícího se světa, ponořuje do hlubiny podivuhodného prostoru, který je 
mystikům předobře znám, táže se a dostává odpovědi na své otázky. V tomto „Poli všeobsahujících 
informací“ je zapsána jak minulost, tak budoucnost lidských životů.  Paní BO.- žena toto předobře zná a 
tak, častokrát, v zastoupení vypravěčky Viktorie, mluví z vlastní hluboce prožité a prožívané zkušenosti, 
i když předobře ví, že nemusí být vždy všemi čtenáři chápána jako reálná. Prožije-li však člověk jakýsi 
děj, který ještě nepatří do pojetí reality jiných lidí, stává se pro něho realitou. S tím souhlasí mnoho 
mystiků, souhlasil s tím i velký pražský rabbi Jehuda Löw a věřme tedy s nimi, že život příštích let na 
této nádherné planetě, zasahujících už do období vlády duchovní magma vylévajícího Vodnáře, tyto 
„Nadreálné“ jevy, i fenomén reinkarnace, lidem skvěle osvětlí a přinese jim velké porozumění, 
sjednocení, moudrost a lásku, v touze dojít dokonalosti na stezkách duchovních a být tu pro tuto 
nádhernou planetu a pro své bratry, pro své bližní. Nechť se tak stane…!    
 
 
Trevor Law-soudce 
 
 
My, Poutníci do těl vkloubení… 

… Vkloubeni do lidských těl 
vzlétáme po tisíc pozemských roků 
ztěžklí svou vinou jak olovem broků 
bývají tažní ptáci, zvolení pro odstřel… 
 
Jako ti ptáci padáme Zemi do klína 
Padáme osleplí těžcí… bez dechu 
Klademe těla svá do květin, do mechu 
Zkoušíme v hliněném náručí usínat… 
 
Máma Zem o naše záhadné Vkloubení 
dobře se postará, spojení rychle uvolní 
na Život nový promění tlející hmotu 
a  lidskou Duši na vlastní slastný vzdech… 
Až pak se znovu zrodíme v krvi a potu 
zazděni vkloubením v hebounkých Zdech… 
 
 
Mí ochránci milí,prosím,buďte se mnou… 
 
… ve dnech sladkohořké roboty 
Vždyť cítím se jak nahá v trní 
jak osévačka, co nemá nárok ani na boty 
když kráčím obtížená zlatým „Zrním“ 
 
Jdu a bolestivou Tíhou moje dlaně brní 
Smutek cítím, že je v lidech málo ochoty 



změnit „Zrno“ v chléb… tu chutnou krmi 
transmutovat Zlo a Strázně alchymií Dobroty 
 
Mí Ochránci… nadoblační… milí 
buďte se mnou v těch vzepjatých chvílích 
kdy prodírám se k nakypřeným lánům 
jako matka obtěžkaná „Zrním“ živým 
Já se nepostavím v cestu vašim plánům 
i když Řeka Rozhovorů rudne mojí krví 
 
 
Erika… 
 
       Erika svou krásou připomínala právě rozpuklý květ vonné horské růže, který vyrostl vysoko na 
alpských stráních. Bylo jí právě patnáct let a skoro nic nevěděla o světě, který se rozkládal hluboko 
pod ní, v horských údolích v okolí Bodamského jezera. Narodila se v chalupě, kde nyní žila se svou 
matkou, kterážto nikdy nebyla vdaná, takže Erika otce neznala. Nikdy o něm její matka ani nemluvila.  
Tu pěknou chalupu postavil dívčin děda brzy po druhé světové válce z jakýchsi válečných prebend, 
které dostal jako úlitbu za své těžké zranění. V bojích utrpěl průstřel plic. Stavení mělo solidní 
kamenný základ a na něm typickou dřevěnou nástavbu z tesaných kmenů. K obytné části přiléhal i 
prostorný chlév, kde byly v zimě ustájeny tři kravky a několik oveček. Zvířata se celé alpské léto pásla 
na nádherně šťavnatých a vonných horských pastvinách, rozkládajících se mezi pásmy lesů, vysoko 
nad jezerní hladinou a městečkem Bregenz. Byl z té výše nezapomenutelný výhled na horská úbočí 
Alp s ostře vyznačenou čarou… s rozhraním nikdy nemizejícího bělostného sněhu. Kravky měly po té 
skvělé pastvě jemnou světlounce hnědou srst a dobrácké temně hnědé oči. Jejich mléko vonělo po 
horských bylinách a hospodyně se pyšnily vynikajícími sýry a z mléka sbíraly hustou nažloutlou 
smetanu. 
       Dědova manželka, kterou si přivedl až z Tyrol, zemřela brzy po porodu jejich jediné dcery, 
Eričiny matky. Vychovával ji sám, v té horské nádheře, ale dítě se špatně vyvíjelo. Snad to udělala 
jednostranná výživa, či dřina na tom malém hospodářství, ale  páteř Eričiny matky se stále více křivila. 
Bylo jasné, že patrně zůstane svobodnou, že žádného muže toto stvoření neokouzlí. Mladá žena si 
svého handicapu byla vědoma a téměř dolů do údolí a mezi lidi nechodila. Žila jako divoké horské 
stvoření a jejím jediným potěšením byly knihy. Otec jí je nosil ve starém batohu z knihovny 
v městečku Bregenz. Když byla malá, děti se ve své krutosti její postavě i neveselé tváři posmívaly, a 
tak byla  povinná školní docházka pro ni utrpením. Hojně stonávala… přežívala. 
Bylo jí už třicet let, když k nim do hor přišel nový pastýř. Stal se zaměstnancem na blízkém bohatém 
statku, který pěstoval velká stáda skotu a dodával mléko a sýry do četných rakouských i německých 
městeček. Každé odpoledne pro toto vychlazené mléko přijížděly po úzké a klikatě se vysoko do hor 
vinoucí cestě nablýskané stříbrné cisterny. Nový pracovník statku byl mladý sličný Ital a snad se 
s matkou Eriky seznámil někde na vonných a bohatě kvetoucích horských pastvinách. Vlastně je nikdy 
nikdo spolu ani nezahlédl a snad by ani nikdo neuvěřil, že by tuto neveselou, nevábnou a pokřivenou 
ženu mohl nějaký muž obejmout. Bylo však tehdy jaro a červnové louky byly nejkrásnější… bože jak 
omamně voněly. Snad se nějaký zázrak lidského sblížení stal… Snad i ta podivná žena toho krásného 
muže zvábila, jako motýlí samička, svými lidskými feromóny. S určitostí však měl, iniciačním dějem 
božského Záměru, vzniknout na planetě Zemi nový život. 
       Blížily se tehdy Vánoce. Chalupa Eričina děda byla zapadlá sněhem až po utěsněná okna, ale bylo 
v ní teplo a útulno. Starý hospodář hleděl, jak jeho dcera, podivně tichá a zadumaná, připravuje 
štědrovečerní pokrm. Poprvé si všiml a uvědomil, že jaksi častěji v práci odpočívá, že se domem 
ztěžkle vleče. Rozběhlo se mu srdce rychleji, ale přesto si ještě ani na chvíli netroufal připustit to, co 
už ani pod širokou sukní dceřina dirndlu nešlo schovat. V duchu si mumlal: „Bože… tys dopustil, že 
má skoro třicetiletá dcera – mrzáček, dítě, nad jehož budoucností jsem už dávno zlámal hůl, bude 
matkou? Je tohle vůbec možné… co si počnu, stačím uživit o jeden krk více? Ach, sil mi ubývá!“ 
Ne, vůbec se na tohle nehodlal dcery zeptat. A tak dál chodili okolo sebe bez vlídného slůvka, bez 
otázek, a budoucí Eričina máma byla stále unavenější. Ano, nešlo si nevšimnout kosých a 



zkoumavých pohledů otcových. Jeho oči byly stále více zakaboněné a snad i ustarané. Ale dlužno říci, 
že převzal dceřiny domácí povinnosti. Chlév byl jím vyklízen, krávy i ovce krmeny a na ni zbylo jen 
vaření jídla a úklid domácnosti. Byla za to vděčná. To dítě v jejím těle, z jehož existence se v duchu 
radovala, bylo čím dál těžší, její břicho čím dál objemnější a nohy unavenější. Nechodila k lékařům. 
Nechodila ani do Bregenzu na nákupy. I toto obstaral její otec. V zelené kamizole horala, v pevných 
botách s bělostnými ponožkami sahajícími vysoko nad nárty jeho nohou, vynášel z horského údolí vše, 
co bylo pro jejich malou domácnost třeba. V lednu se domluvil s jakýmsi mlékárenským povozníkem 
a kamsi odjel. Vrátil se s objemným balíkem. Jeho těhotná dcera se však ani v nejmenším nezajímala o 
jeho obsah. 
       Když se démantovým třpytem rozhořel v březnovém slunci sníh na svazích před jejich horským 
domovem… starcova dcera zdárně porodila dceru Eriku. Byl u ní jen její otec a ona byla osudu 
vděčná, že porod proběhl bez komplikací, že to spolu s tátou zvládli. Ostatně byli sehraná dvojka i při 
příchodu četných telat a jehňátek na tento svět. Tehdy otec přinesl z komory tu velkou, objemnou 
krabici. Čerstvá šestinedělka zjistila, že je v ní vše, co je kojeňátkům a jejich mámám v prvých 
týdnech třeba. Erika byla zdravé a silné novorozeně a její matce i dědovi se zdálo, že nikdy neviděli 
dítě krásnější. Vypadala jak luxusně vyrobená hračka, jako drahocenná panna pro děti zbohatlíků. 
Měla buclaté červené tvářičky, doširoka otevřená temná očka a hlavičku plnou černých chmýrnatých 
vlásků. Její děda ohřál veliký hrnec vody z roztaveného sněhu na velkém kachlovém sporáku, do 
kterého nakladl silná smrková polena. Světnicí se prudce rozvoněla tavená pryskyřice a v tomto 
navoněném vzduchu poprvé dívenku vlastnoručně vykoupal. Ta vůně připomínala vzácné kadidlo 
v prostoru chrámovém. 
       Eričina matka znaveně odpočívala ale přesto si dokázala s nesmírným údivem všimnout, že otcův 
věčně chmurný pohled jako by zázrakem vymizel, stejně tak, jako mizívá horský sníh na jarním slunci. 
Vlastně si nevzpomínala, že by ho takto někdy viděla. Vnímala, že on je po dlouhých létech 
bezezbytku šťasten. I ona cítila úlevu a velkou radost. Snad i sněhem ještě obklopená chalupa jaksi 
omládla a z okapů vyronila čiré slzy radosti. Vždyť měla ve svých prostorách nový život a vše tedy 
bylo opět v pořádku. Ano, i oba její dospělí obyvatelé cítili, že je pro co žít a pracovat, i když 
prostředků je poskrovnu. Malá Erika dostala jméno po své tak brzy ze světa odešlé babičce, kterou 
nikdy nepoznala. A také se nikdy nedozvěděla, že jejím otcem se z jediného nočního pomilování na 
horské louce, vonící červnovými květy, stal ten sličný, do hor na chvíli přivandrovalý Ital. Avšak 
zdědila nevratně jeho geny. Jeho nebývalou tělesnou krásu, temnou vlnící se hřívu vlasů, ladné 
pohyby, veselost a nezdolný temperament. 
       Do jejích čtrnácti let byli na její výchovu jen dva lidé a ona svého siláckého děda i zasmušilou 
shrbenou matku velmi milovala. Jako horská laň běhávala v krátké pestré sukénce a bělostné blůzce po 
sytě zelených pastvinách s chlupatým ovčáckým psem, bodyguardem, po boku a byl na to mladé 
rozkvétající stvoření nádherný pohled. 
Pak se vše nějak pokazilo. Děda, živící dceru i své jediné vnouče, chodil pracovat do lesa, aby si 
přivydělal. Byl stále ještě silný a jeho ruce byly ztvrdlé a bříška prstů i dlaně rozpukané těžkou prací. 
Výroba mléka, másla a sýrů všechny tři nestačila živit. Vnučka chodila do školy, která také byla 
postavěna v městečku Bregenz a to, co bylo třeba ke studiu, bylo drahé. Ráda se také hezky strojila a 
vše v jejím životě bylo krásné a normální. Tak pěkné, jak to nikdy starý muž nepoznal u své tělesně 
postižené, zádumčivé dcery. Jednoho dne však děda dostal vysoké teploty a suše hrozivě kašlal. 
Foukal tehdy silný jarní vítr, ochlazený z polí věčného sněhu a ledu, a on se při práci v lese velmi 
zapotil. Nechtěl lékaře, vždy své slabosti i zranění překonal sám, snad jen svou přesilnou vůlí. Když 
byl skoro v bezvědomí odvezen do nemocnice, bylo na uzdravení pozdě. Vrátil se domů, do hor, jako 
jemný prach, zatavený v temné plechové schráně. 
       Živitel zmizel z pozemského Bytí těch dvou žen a ta starší, matka Eriky, si náhle nevěděla 
s dalším životem rady. To však neplatilo o jejím temperamentním dítěti. Erika jednoho dne přišla za 
matkou s návrhem, že by mohla v Bregenzu vypomáhat jakési rodině s úklidem. Také prý lze dostat 
práci při hlídání dětí bohatším rodinám. Její kamarádka ze školy ji o tom informovala. Čiperné dítě už 
vlastně mělo v záloze tuto možnost ulevit matce v jejích finančních těžkostech a v tísni. Eričina matka 
dokonale znala kreativitu své dcery. Věděla, že je schopná poprat se s jakýmkoli úkolem a bezchybně 
se nových povinností zmocnit. Zmocnit se jich s jistotou úspěchu. Přesto vše však jen s těžkým srdcem 
souhlasila a prosila Eriku, že jí musí přesně o všem informovat, a kdyby se jí práce nelíbila, nebo se 
cítila ponižována, že musí ihned z tohoto prostředí odejít. 



 
 

      Johann Wolfgang Gottlieb byl synem váženého a bohatého insbruckého podnikatele. Vlastnil 
majoritní část podniku zabývajícího se výrobou a vývozem počítačové techniky. Bylo mu právě 
šedesát let a se svou manželkou se před necelým rokem v klidu a v pohodě rozešel. Nerozvedli se, ale 
jaksi oba cítili, že jejich soužití už není smysluplné. Měli spolu dvě dcery, které už také měly svůj 
vlastní úspěšný život. Pravdou je, že Wolfgangovi vždy trochu chyběl syn a dědic jména a majetku.  
Oba manželé si zkrátka přestali vonět a už po sobě netoužili. Touha líhat spolu a milovat se vyvanula a 
oni se konečně chtěli cele věnovat svým zájmům a koníčkům. Hlavně však toužili po absolutní 
volnosti. Občas se ještě scházeli někde na dobré večeři při vínku, či na párty s přáteli. Johann 
Wolfgang i jeho žena však bytostně cítili, že takto je to to pravé a že jim vztah bez manželských 
uzdění vyhovuje. Paní Gottliebová stále žila v jejich krásné insbrucké vile, kde přijímala své přátele, a 
on si koupil dosti drahý dům v horském stylu nad Bodamským jezerem. Vlastnil i pěknou plachetnici, 
protože tento sport byl jednou z jeho vášní. Johann přestěhoval do tohoto domu i svoji rozsáhlou 
knihovnu a ze štědrých dividend svého podniku se mu celkem bezstarostně žilo. Rád podnikal náročné 
horské túry s přáteli  a cítil se dobře. V průběhu minulých let svého života přísně dbal na své zdraví i 
dobře cvičené svalstvo těla, takže vypadal se svou opálenou, trošku asketickou tváří a hustou, lehce 
prošedivělou kšticí, mužně a mladě. Byl vysoký a neměl na sobě ani lot zbytečného tuku. Díky 
drahým zubním lékařům vlastnil chrup, který byl téměř bez plomb a zubních náhražek.  
Johann Wolfgang však přes tyto přednosti a výhody cítil, že mu chybí to nejdůležitější. Nedokázal se 
už totiž zamilovat. Jako by kdesi v jeho nejniternějších hlubinách pocit lidské lásky vyhořel. Jako by 
on jaksi vyhořel. Sex používal jako nutné najedení a úlevu a ženy pro něj byly jen více či méně lákavě 
naplněný talíř. Jeho pohlaví bylo ještě plně funkční, ostatně jako po celý plodný život. Byl mužem, 
který si nepotrpěl na žádné deviace, na hltání porna, natož na pedofílii. Vlastně byl hrdý na to, že je 
mu tohle vše odporné. Rozhodl se, teď ve své šedesátce, s trochu žitím unavenou duší, že se bude 
konečně plně věnovat tomu, co v pracovním zatížení a v péči o své hnízdo zanedbal. Vždy ho zajímalo 
studium nejrůznějších světových filosofií, religionistiky, egyptských mystérií, archeologie a vstup na 
duchovní stezku počal být pro něho prioritou. 
       Jedno však bylo v jeho současném životě  lehce nepříjemné a zřejmé. Nevyhovoval mu dosavadní 
služebný personál. Staré ženy byly povětšině nevýhodné z handicapu svého věku a ty mladé, mnohdy 
z nezakrytelné lenosti a touhy otočit si ještě mužného a zámožného pána domu okolo prstu, nesplnily 
jeho nároky též. Ne, takhle to dál nepůjde, to bylo Johannu Wolfgangovi zřejmé. Přinášelo mu to 
nechtěné komplikace, které bylo nutno řešit, rušilo a rozlaďovalo ho to a vyjednávání s úklidovými 
agenturami mu bylo také z duše nepříjemné. Docela tedy přivítal nabídku ženy ze sousedství. Sdělila 
mu, že její dcerka má kamarádku z hor nad Bregenzem. Její rodina se dostala do finanční tísně a ta 
dívka si potřebuje přivydělat, aby matce pomohla. Johannu Wolfgangovi chvíli trvalo, než odsouhlasil 
příchod nové pomocnice do své domácnosti. Jednou týdně tedy provede úklid domu. Nejnutnější 
nákupy si udělá sám a na jídlo bude jako dosud chodit do blízkého hotelu, kde je váženým hostem. 
Vlastně byl překvapen čistou a vznosnou krásou toho, pubertou právě prošlého, děvčátka. Snad ještě 
více ho však překvapilo její vytříbené chování, jakási zřejmě vrozená ušlechtilá jemnost a vznešenost, 
ale i neobyčejná chuť s nejvyšší svědomitostí a ochotou vykonávat vše, co od ní požadoval. Po pár 
hodinách lehýnkého a grácie plného tance s úklidovými přístroji a prostředky vonělo jeho obydlí 
čistotou a všechny povrchy  drahocenného starožitného nábytku se leskly jako zrcadlo. Dívka, štíhlá, 
s nožkami jako mladá laň se zdála neunavená, když s lehkým děkovným poklesnutím v kolenou 
přijímala svůj prvý obolus mzdy.  
       Ano, byl mužem, a přestože ho dívky jejího věku absolutně nepřitahovaly, protože mu příliš 
připomínaly jeho vlastní dcerky, nemohl si nepovšimnout jejího velmi půvabného zevnějšku. Měla 
husté temné vlasy jemně zvlněné okolo mladé tvářičky a při práci si je spletla do pevných copů a 
upevnila je nad zátylkem velkou bílou sponou. Její pleť byla mladě vypnutá a bez obvyklých 
juvenilních skvrnek. Vypadala hladká jako jemný samet a měla barvu smetanou zalité teplé kávy. Její 
oči měly modrozelený odstín a byly lemovány hustým temným obrvením. Johann Wolfgang si 
v duchu říkal: „Bože, jak tomu velkému dítěti ty oči podivuhodně září!“  
Erika přicházívala většinou oblečena do stylového dirndlu, skládajícího se z bělostné nařasené blůzky 
s ozdobným lemováním, volné sukénky ze vzdušné látky a kolem pasu si vázala tmavou slušivou 
zástěrku. Nosila si sebou i hezké módní dřeváčky a jemu, v těchto prvých poprázdninových měsících, 



nosívala kytice podzimních lučních květů z hor. Kladla je mladýma rukama do pěkných váz na jeho 
jídelním stole. 
       Vlastně netrvalo příliš dlouho, než si s překvapením uvědomil, že se na příchod tohoto čistého 
dítěte neskonale těší. Její nevinnost, nezkaženost a důvěra ho posouvaly do oblastí, které už vlastně 
dávno opustil. Přistihl se dokonce, že se cítí dokonale nepřipraven na tuto novou situaci. Neočekával 
chvíle, kdy usedne s knihou v klíně v místnosti, kde se i ona ladně pohybuje, a vlastně se styděl za to, 
že zcela okouzlen na ni tajně hledí. Jednou zavedl hovor na její rodinu, na její dosavadní mladý život i 
na dům, ve kterém bydlí. Zcela bez zábran a bez falešného studu mu o sobě i o své rodině vyprávěla. 
Dokonce ho pozvala do hor s tím, že bude pohoštěn skvělým sýrem a čerstvě nadojeným lahodným 
mlékem. Neodmítnul. 
       Ta kouzelná a dokonale ještě sexuálně neprobuzená dívka-dítě byla velmi sečtělá. K tomu byla 
přírodou obdařena skvělou pamětí a velice živým vnímáním a zvídavostí. Mohl se s ní velmi dobře 
bavit i o dosti složitých záležitostech života a vlastně ho neustále překvapovala neuvěřitelně přesným a 
jaksi už zralým úsudkem v oblastech zabíhajících až do tematiky ryze duchovní. Když se do krajiny 
Bodamského jezera vhrnula zima se svými chladnými sněhovými přívaly a jezerní vodu sevřel bledý 
průsvitný krunýř, nabídl jí za účelem ohřátí skrovné pohoštění. Sám před jejím příchodem uvařil čaj a 
na malý, krásně intarzovaný stolek, položil i talířek se sladkým pečivem. Dojem vylepšil malým 
věnečkem z umělých nafialovělých kvítků. Až se mu jednoho dne hrůzou zatajil dech, když si 
uvědomil, že se na tuto chvíli připravuje od božího rána a že cítí ve své duši touhu. Touhu být s tímto 
krásným mladinkým stvořením, hledět hodiny na její čistou tvář, bezelstné oči a mluvit s ní… mluvit 
s ní o tom, co oba zajímá a dokonce… číst jí básně. Ano, četl jí verše Johanna Wolfganga Goétha, 
zamilovaného starce, které psal své mladinké milence, Ulrice. Erika neznala poezii dávného velikána a 
on jí vyprávěl o té podivuhodné dvojici. O jejich velké lásce, která je i dnes ještě současnému světu 
dobře známá. 
       Dívka se jemně a překvapeně usmívala a v tom jejím perlovém úsměvu pravidelných bělostných 
zoubků se objevilo cosi nového, co tam dosud nebylo. Jakési velké a prvotní poznání… překvapení. I 
on byl stále více překvapován sám sebou, tím, co plulo v jeho mysli. Nejprve jako by se na vteřinku 
mihly myšlenky-stříbřité rybky u jezerních břehů jeho Vědomí a v úleku zmizely v jeho hlubinách. 
Ach, ulekl se… ulekl se svých představ. Vždyť to dítě mohlo být jakousi jeho adoptivní dcerou a 
myslet… pomyslet, byť jen na vteřinu, na ni jako na ženu, mu připadalo nepatřičné, snad i nechutné. 
Byla ještě skoro dítětem a snít o dotýkání se jejího panenského těla bylo pro jeho zralé mužství 
nehodné, nečisté, až téměř svatokrádežné. Nechtěl si zanic připustit to obnovené a jaksi znovu mladé 
rozpoložení, tu nezřízenou touhu vzít ji do náručí, kterou úmorně zažíval v její přítomnosti. Vyčítal si 
tuto neřest a bál se, že ta krásná dívka, co se přímo před jeho očima mění v ženu, jeho rozpoložení 
rozpozná. 
       Bože, byl přece už stařec. A to už nejméně desetiletí. V dobách minulého století takovýmto 
mužům už dávno říkávali lidé „ctihodný kmete“. Možná zapudí svou naplno vzbuzenou touhou, když 
se bude do svého současného „kmetského“ stavu vžívat. Když si bude živě představovat, co leží na 
cestě před ním. Na cestě, na jejímž konci bude zákonitě jeho vlastní Smrt. Ležel v bezesných nocích 
osaměle na svém širokém loži a s rukama za hlavou hleděl na zlatou tvář měsíce, který se na temném 
sametu oblohy houpal nad bělostnými vrcholy hor za Bodamským jezerem a fabuloval. V duchu 
konstruoval to, co zřejmě trpělivě čeká, zahaleno v tajemném závoji času, před ním. Poctivě si 
představoval své neduhy, tělo plné bolesti, svou chorobnou bezmocnost, závislost na čísi pomoci, svou 
slabost. Došel až ke stavu umírání, jen aby s jistou úlevou a radostí nakonec zjistil, že v jeho klíně 
ještě silně tepe touha. To nepředstavitelné umírání rychle vystřídala zcela reálná představa, jak bere tu 
krásnou dívku do náručí, jak to dítě učí milování… a tyto jeho bdělé sny mnohdy trvaly po celou noc. 
Teprve k ránu unaveně usínal a za denního světla si přísahal, že tato noc snění o jejím těle i o milování 
s ní byla jeho poslední. Vlastně se mu po určitý čas dařilo takto nesnít, uniknout vzrušujícím 
představám. Usínal s polknutým hypnotikem na podporu rychlého odchodu do říše Morfeovy a 
s otevřenou knihou buddhistické filosofie na prsou. Ráno pak bylo chmurné, jako těžké sněžné duchny 
mračen nad jezerem. 
       Snad to bylo těsně před Štědrým dnem. Erika přišla do jeho teple vyhřátého domu v pozdních 
odpoledních hodinách, aby ještě učinila poslední rychlý úklid a přípravu na svatvečer. Měla na sobě 
teplý kožíšek a vysoké, měkce bílou kožešinkou vystlané, boty. Odložila i legrační pletenou čepici, 
jejíž dva konce vytvářely jakési pevně spletené cůpky a visely jí podél mrazem zčervenalého obličeje. 



Opravdu, v ten den na konci roku mrzlo jen praštělo. Byla také už tma tmoucí a jí se v teple domu 
rychle rozpouštěly bělostné sněhové vločky na černých vlasech. Ohlásila Johannovi, že jí matka 
dovolila dnes přespat u kamarádky, protože by se už jen těžko dostávala dvoukilometrovou 
zasněženou cestou  domů do hor. Zítra s matkou oslaví prvý svátek dobrou vánoční večeří. Jen co 
uklidí, odejde. Johann jí galantně odebral kožíšek, pečlivě se vyhnul pohledu na malé bochánky jejích 
ňader a pověsil oděv na svůj elegantní věšák, zdobně vyvedený v nablýskané mosazi. Při této činnosti 
zjistil, že se mu rychle roztepalo srdce a že má vlhké dlaně. 
       Dívka bez váhání začala s rychlým úklidem, a když vysála prach z koberců, přistavila si dosti 
vratkou stoličku ke knihovně a prachovkou, která evokovala představu barevného kohoutího peří, 
připevněného na dřevěné tyčce, se jala snímat prachovou vrstvičku z knih, uložených v nejvyšších 
přihrádkách rozsáhlé Johannovy knihovny. Stoupala si přitom na špičky hezkých, z bot vysvlečených 
nožek v černých punčoškách. Johann s bušícím srdcem hleděl jak nebezpečně balancuje na 
nestabilním kusu jeho nábytku. Vlastně se pak vše podstatné odehrálo v podivně rychlém sledu a děj 
byl jaksi plánovaně nezastavitelný. Dívčí tělo se nebezpečně zaklonilo, zakymácelo, neschopno tuto 
polohu vybalancovat a v příští vteřině leželo v náručí Johannově. Zdálo se, že čas se jaksi zastavil a že 
se kolem nesourodé dvojice rozhostilo tiché vzduchoprázdno. Jen tlukot srdcí a zvuk pohybujícího se 
kyvadla drahocenných starožitných hodin v tom přízračném vakuu zbyl. Ne, zbyly ještě dvě dvojice 
lidských očí, utápějící se v sobě navzájem, a zrychlený dech těch dvou.  
Dívka uskutečnila pohyb jako první. Od prachovky osvobozenýma rukama objala jemným a plachým 
pohybem mužovu šíji. V tu chvíli se vše jakoby zázrakem proměnilo. Johannovo úmyslně upevňované 
Stáří kamsi zalezlo jako nakopnutý prašivý pes a zároveň jako hejno černých vran odlétly veškeré 
pochybnosti, do kůže duše vrostlá schémata příslušného chování, vyčichlé zásady morálky, oslizlé 
lidské konvence, úporný a zdrcující vjem času a stárnutí. V tom prohřátém vzduchu pokoje, v domě 
obklopeném sněhem a ledovkou, zbyl jen muž a žena a nevýslovná mnohovrstevná lidská touha po 
spojení. Vše, co po celý uplynulý život Johanna varovalo, svazovalo, uzdilo a zahánělo mezi 
nepřekročitelné mantinely zásad chování, zde, na planetě Zemi, prasklo v jediné vteřině jako dětská, 
z mýdlové vody vyfouknutá bublina. Cítil pouze a výhradně jen sladký dar tíhy mladého dívčího těla 
ve svých pažích a její horké dlaně za zátylkem. 
       Vnímal však jaksi okrajem mysli i svůj strach, obavy, aby nepoškodil, nezranil, nepoplašil, či od 
lásky neodradil to panenské stvoření. Ano, viditelně mu důvěřovala, viděl se v jejích očích a 
s uspokojením konstatoval, že je zřejmě tomu velkému dítěti v jeho náručí dobře. Jeho levá ruka stále 
objímala mladá dívčí záda a pravá byla podložena pod jejími koleny, skrytými v černých punčoškách. 
Sukně se jí tím pádem vyhrnula vzhůru a on si všiml, že punčochy končí na nahém stehně hezkou 
pružící kraječkou. Cítil prudký nápor vášně. Trochu znejistělým krokem a velmi pomalu se s dívkou 
v náručí odebral ke svému širokému loži a něžně jí do něho uložil. Vlastně ho nenapadla žádná jiná 
varianta chování. Ruce se mu třásly jako starci, když k ní uléhal a prstem jí s nejvyšší jemností 
přejížděl po zrůžovělé tváři. Dívka si založila ruce za hlavu podloženou polštářem a usmívala se. 
Johan okrajem mysli zauvažoval, že vlastně nikdy nepoznala otce a patrně žádného jiného muže. 
Možná se jen snaží v něm, v Johannu Wolfgangovi, toho otce nalézt, objevit, prozkoumat. Jak jen 
zjistit, co se děje v duši toho nádherného stvoření. Smí se odvážit dotknout se vší té Bohem mu 
darované krásy? Posílá mu ji on, nejvyšší Hybatel a Architekt lidských životů, jako nečekaný… 
drahocenný… vánoční Dar? Dar z nejvzácnějších? 
       Johann se znovu dotknul prsty jejích růžových, krásně krojených a mladou krví nalitých rtů a ona 
mu ty prsty políbila. Bože, ona mu prsty políbila… Johannovi se v tu chvíli zdálo, že setrvat i nadále 
v tom bezdotykovém stavu je to nejtěžší a nejnemožnější, co ho zatím v životě potkalo. Jeho tělo, 
vybavené ještě spolehlivě fungujícím pohlavím viditelně tento problém neřešilo a spontánně 
reagovalo. Tepající touha v jeho pohlaví mu pomalu zaplavovala mozek v známé hormonální alchymii 
a zbavovala ho posledních zábran. Přesto s nejvyšší něhou a velmi pomalu rozepínal dívčinu jemnou 
blůzičku, knoflík po knoflíčku. Neprojevila ani teď žádný odpor a stále se plaše usmívala. Rty se jí 
malinko zachvěly, ale v jejích očích byla důvěra a jistá touha. Snad po poznání muže. Po poznání 
světa dospělých a po milování. Johannovi se zdálo, že ještě nikdy nezažil tolik rozkoše, jako když 
velmi pomalu osvobodil Eričina mladinká ňadra ze záhybů bělostné blůzky. Laskal je prsty a nakonec 
horoucně líbal, jedno po druhém, a v duchu slyšel verše Šalamounových „Písní“. Dívčiny bradavky 
ztvrdly a ona zavřela oči a zaklonila hlavu. Neznala nic z rituálů lidského milování a byla jako poprvé 
otevřená vzácná kniha-misál v milostném obřadu, jehož byl Johann jediným celebrantem. Johannova 



touha se stala skoro nesnesitelnou, ale stále při něm stála na stráži obava o dívčiny pocity. Nechtěl ji 
za žádnou cenu od milostného aktu odradit, nechtěl jí způsobit hned napoprvé krutou bolest. Jediné, co 
právě teď chtěl, bylo, aby i ona prožila v jeho náručí a jeho zkušenou rukou prvou, jistě pro tuto dívku 
i nezapomenutelnou rozkoš. Vždyť dobrovolně a v důvěře přišla a zůstala v jeho náručí, i když to pro 
ni byla náruč starce.  
      Johann stále cítil její mladou hlavu v ohbí svého levého lokte a pravou volnou rukou velmi pomalu 
zdvihl dívčinu sukénku nad boky. Jemně jí hladil pevná dlouhá stehna, sjížděl laskajícími pohyby až 
k útlým kolínkům a pak se vydal výše… k malému klínu, uvězněnému v drobounkých kalhotkách. 
Dotýkal se i pevného plochého bříška s jamkou pupku uprostřed. Dívka tichounce ležela v jeho náručí 
a jen její nožky se lehounce chvěly. Johann věděl, že už více svou touhu nemůže a ani nechce držet na 
uzdě. Prsty poodtáhnul látku dívčiných kalhotek a jemným tlakem a obratnými zkušenými dotyky 
svých prstů počal laskat vzrušující vystouplé místečko mezi rty těch druhých dívčích úst. Bože, 
nedokázal by se rozpomenout, kolikrát v životě tuto stimulaci výsostného centra rozkoše v ženském 
genitálu prováděl. Ještě nikdy však s takovou rozkoší nevnímal ústřičné zvlhnutí ženského klína. 
Dívka zrychleně dýchala a její stehna se otevřela jako křídla bílých pávů. Johann v návalu milostného 
opojení nadzdvihl její trup a počal líbat její pootevřená ústa.Vlastně se zdálo, jako kdyby na to 
políbení čekala. Opětovala Johannovy polibky, on jazykem chutnal vnitřek jejích úst a stále 
intenzivněji laskal její klín. Prohnula se náhle jako luk a její rozkoš byla poprvé naplno probuzena. 
Ach, ano, dokázal to…! Dokázal. Byl však natolik zkušený, že velmi jemným a pozorným průnikem 
prstů rozpoznal její pečetění. Navlékal si její věnec na prst jako hebounký náprstek, jemně rozšiřoval 
vstup a cítil, že jeho touha proniknout do jejího těla je nesnesitelná. Cítil až bolestný tlak, kterému byl 
zvyklý ulevit v konečném výronu. Dívka pod jeho prsty tichounce sténala jako malý lapený živočich a 
on už spotřeboval veškeré síly na to, aby se ovládl. Elegantní župan z jemné česané příze se mu 
rozevřel. V té chvíli si položil dívčinu ruku na svůj klín a jemnými pohyby ji poučil, jak mu může 
pomoci. 
       Sváteční ráno, s nebem jasně modrým jako šmolka a s něžně zrůžovělými vrcholky zasněžených 
hor je zastihlo v objetí. Johann dívku budil políbením do nového dne. Mnoho toho nenaspali. Když 
dívka odešla, on stále nemohl uvěřit, že to, co se v noci přihodilo, nebyl jen neuvěřitelně nádherný sen. 
Několik zralých žen prošlo jeho životem, znal veškeré rafinované finesy způsobů milování a dobře 
věděl, jak udělat ženu spokojenou. Ale teď, ve své šedesátce, prožil cosi, co se od navyklých způsobů 
jeho chování zřetelně lišilo. Byla v něm tak neuvěřitelná směsice pocitů. V nepochopitelné symbióze 
se zde snoubila prvoplánová otcovská něha a potřeba být tomu nezkušenému mláděti ochráncem 
s nezřízenou touhou zmocnit se vší té rozvíjející se ženské krásy a dotýkat se jí až do svého 
smrtelného konce jako právoplatný muž a manžel. Ta neuvěřitelně zmatená směsice pocitů se zdála 
nerozpletitelná. Naplno vnímal závratnost okamžiku, kdy smí být prvým, kdo vychutná vstup do 
panenské neporušenosti ulity jejího těla. Jaksi poprvé bytostně chápal dříve odsuzované „právo prvé 
zásvětní noci“ dávných nelítostných vládců. V tu zázračnou noc před Štědrým dnem dobyl všechna 
sladká území dívčina těla bez nejmenšího odporu. Ústy dosytnosti ochutnával i ústřičnou jemnost 
jejího klína a ona byla učenlivou učnicí lásky. Tu noc do ní nevstoupil… 
Přesto ze svého Vědomí stále nedokázal vytěsnit obviňování sebe samého. Dokonce se obával, zda 
v jeho stáří u něho nepropuklo jakési latentní deviantství až pedofilního rázu. Přece nikdy dříve do 
těchto oblastí nevstoupil, hnusily se mu stejně tak jako voyaerství, na odiv dnes tak zhusta dávané 
vzájemné polibky mužů, exhibující obnažování a stále masmediálně prezentovanější doteky 
homosexuálů a leseb. Byl vždy zdravým, jadrným a plnokrevným mužem-samcem. Tak, jak to příroda 
chtěla. 
       V úsvitu rána Štědrého dne dumal, zda by dívčinu přítomnost ve svém bytě neměl s konečnou 
platností a ihned odmítnout, a tak se vyhnout problémům i své nepřekonatelné touze dotýkat se jí. Vzít 
si ji, její tělo, její neporušenou krásu i mladou duši. Stále ze své kůže cítil její vůni. 
Stalo se však to, že dívka k němu docházela po celé dva nádherné roky. Byla jeho ženou, i když jejich 
spojení žádný úřad ani kněz nepotvrdil. Nic na tom nemohlo být změněno. Darovala mu své panenství, 
svou čistotu, svou cudnou vášeň a Bůh mu s ní daroval i neskonalou radost a štěstí. Na ten krátký a 
jistě dobře moudrou Prozřetelností předurčený čas se tak stal věčně nedosyceným vyhledávačem 
spojení a touha po její kráse, po jejím těle neustávala. Dívčí tělesná schránka, naplněná čistou něžnou 
duší, se nakonec stala jakousi nepominutelnou částí jeho samého. Stala se i výsostným a slastiplným 
zdrojem jeho energie. Vstupoval do ní zas a znovu. Byla pro něho drahocenným pohárem slasti, 



rozkoše. Dávala se mu celá a beze zbytku a zdálo se, že u těch dvou nezáleží na současném 
uzpůsobení jejich těl. To ona byla jeho „Ulrikou“, jeho konečně nalezenou kompatibilní půlí 
ústrojného Celku  -  a on se toužil v ní navždy zabydlet, zapustit v ní své kořeny, navždy s ní splynout 
v jedinečném a věčné spojení zajišťujícím výboji.  
       Ach, ano… Nemohl si ten starý muž více přát. A tak když umíral, když mu, snad  láskou a vším 
tím štěstím, jednoho krásného letního dne puklo srdce, byla to její tvář, kterou si odnášel do lepších 
dimenzí. A byla to její jemná ruka, která vhodila poslední rudou růži lásky a hrst země na dunící víko 
jeho, do hrobu spouštěné, rakve.  Pak stála bez povšimnutí… stranou Johannových truchlících 
příbuzných. Cítila se velmi osamělá, prázdná. Tichounce slzela do jemného kapesníčku na 
bregenzském hřbitůvku, poblíž bílého kostela, a nikdo, ani ona sama, v té chvíli netušila že malý živý 
kousek Johannova těla na světě zbyl, že ona ho v sobě vlastní, ukrývá. Pod jejím srdcem právě vznikal 
nový život. Ostatně nikdo ze smutečních hostů by tehdy nepřipustil, že za necelých osm měsíců se 
v horské chalupě, vysoko nad Bodamským jezerem narodí Johannův a Eričin syn. Syn, kterého jeho 
otec už nedokáže zajistit.  
       Je však také možné, že sám z těla vyklouznuvší Johann nedokázal v astrálních končinách přijmout 
rozpojení, opuštění mladé Eričiny náruče, a rozhodl se pro návrat. Miniaturní tělo bylo připraveno 
k osídlení. 
       Je uvěřitelné, že bylo dobrým záměrem Osudu to, že se o jejich milování nikdo nedozvěděl. Snad 
jenom velký básník Goethe a jeho věčně mladinká Ulrika se kdesi v astrálních nevadnoucích 
zahradách políbili a nad donekonečna se opakujícím životním děním se s radostným pochopením 
pousmáli… 

 
 
Ř e k n i   m i,   ř e k n i . . . 
proč je mi s Tebou tak blaze a tiše 
jako když ptáče pod křídlem dýše 
proč Tě znám, Lásko, i když Tě nevidím 
za duši odkrytou  proč už se nestydím 
Ř e k n i   m i,   ř e k n i . . . 
proč je mi s Tebou tak svěže a hebounce 
jako když uléhám do květů na louce 
proč když mne do modrých závojů zahalíš 
už mne být člověkem nedrásá, nebolí... 
Ř e k n i   m i,   ř e k n i . . . 
proč je mi s Tebou tak sladce a úlevně 
jak když se říčka z hor navrátí do země 
Navrátí... vypaří... zaprší z oblaků 
my dva jsme přesličná podoba Zázraku 
 
… 
 
Tiše... tiše... už nic neříkej 
Smíš rozevřít mne něžně celou 
jak zranitelnou mořskou ústřici 
Tiše... tiše si mě třeba k smrti ulíbej 
prostup a po okraje naplň něhou  
a až vypiješ vláhu, co mi stéká po lících 
jemně stiskni moji nahou dřeň... 
 
Tiše... tiše... jsem orchidej a Ty můj kmen 
Stokrát přilož si mne ke rtům 
a tykadélky prstů hlaď mou kůži,  
krůpějemi perel orosenou… 
Přivoň ke mně jako k ranní růži 



a až do dlaní Ti hebce opadám, 
jak se to stává žárem sežehnutým květům, 
uslyšíš mou smysluplnou větu:  
... že za lidské Milování Život dám... 
 
 
Jsi můj chléb i víno-hustý med, 
 
a tak Tě potřebuji 
jako včela den, v němž louky kvetou 
jak telátko naplněné struky 
jak tonoucí napřáhnutí ruky 
jako smutný pohlazení větou… 
 
Jsi mé mléko, koření i jed, 
a tak Tě potřebuji 
jak nemocný Svítání 
jako slepec okovanou hůl 
jak stádo laní bílou sůl 
jako sokol peří k lítání 
 
Jsi mé teplo... oděv… a já taji pod ním jako led, 
a tak Tě potřebuji 
jak Pegas onen známý Pramen 
jak pra-žena smolné louče 
jako dítě ulehnutí do náruče 
jak modlitba své  A M E N 
 
 
Je Tma a Ticho... 

Nevidím a neslyším 
Jsem v bláto hmoty obtisklá... 
Je Tma a Ticho... 
Jen dlaň Tvojí Lásky cítím 
jemně se mých rukou dotýká... 
 
… 
 
Kam poděla ses, moje Bílá Lásko... 
Nastala Velká Mlha a já tě nikde nevidím... 
Koleny vyhmatávám cestu vzhůru tvrdou stezkou 
a oslepena v těžkém těle vrážím do lidí... 

Podívej, má Lásko... 
Bíle okřídlený Koník 
už podkůvkami zvoní 
v otevřeném okně Léta... 
Tvoji křehkost v dlaních 
na měsíčních saních 

     z temné Země odlétám... 


