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ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BOHUMILA HRABALA 1

KAREL MARYSKO
Věčno a nekonečno
Kolik lidí si jimi nalámalo hlavu
a kolik filozofů po nich vztahovalo ruce,
když stáli v docela obyčejné louži
a nevédéli kudy kam.
I já jsem byl kdysi takový.
Ale jednou jsem objevil,
že věčno a nekonečno netvoří souvislý celek,
ale jsou plny trhlin a puklin.
Schováš-li se v jedné z nich,
slyšíš, jak to kolem tebe hučí,
sviští,
duní,
ale ty jsi jako za větrem.
A podíváš-li se vzhůru,
vidíš modrý prstýnek nebe
a někdy i hvězdu
chvějící se jako veliká slza.
Ze sbírky PROČ VŽD Y BÁSNÍK CIJY1Á SE HVĚZD,
která právě xyíla v Pražské imaginaci (s\<azek 76).
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STALO SE:
~ > MILAN ALOÍCH obdržel v červnu 1990 CENU PRAŽSKÉ IMAGINACE za
plakát ke své výstavě s přihlédnutím k celoživotnímu dílu.
---> BOHUMIL HRABAL, po neuspokojivých snahách vydávat své texty v různých
časopisech, zejména s přihlédnutím k zlovůli LITERÁRNÍCH NO VIN při otištění
Zakřiknutých krásek (dle neověřených zpráv StB stojí v pozadí známí literáti I.K. a
I.W.), rozhodl se tisknout dopisy Dubence, seriál patrně nekonečný, výhradně v
TVORBĚ.
— > IV O VODSEĎÁLEK podepsal s PRAŽSKOU IMAGINACÍ smlouvu na
vydání svého Díla ve dvou svazcích. Učinil tak na derniéře svého večera poezie
"Cesta na riviéru" dne 12. 9. 1990 po mnohaletém cudném zdráhání se, které
úspěšně prodlužoval ještě celý večer. Čtenáři se dočkají léto další literární výbušniny
v příštím roce.
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B ohum il H rab alrZ A K Ř íK N U T É KRÁ SK Y
V bufáčku ná Florenci je od rána živo, dělníci a úředníci, cestující a
metaři lady snídají a pak si dávají svačinku, jsou lady obložené chlebíčky a
šest druhů salátu a horké párky s hořčicí, a točí tady pivo obryně s velikýma
očima a vždycky dobrou náladou, otevřenými dveřmi je vidět do kuchyně, v
otevřených skleněných dveřích se otáčejí zlálnoucí kuřata, podává se tady i
limonáda ... a z tmavé mokré kuchyně se vynořují kelnerky a nesou talíře
polévky a laciné guláše s knedlíkem a li okna sahajícího až k podlaze sedí v
oranžových kabátcích cikánské metařky a pijí pivo a jejich mastné Černé
vlasy vyvolávají dojem Mexika ... a já tady taky si dávám raňajku, pak
kupuju půlku grilovaného kuřete pro kočenky ... a dneska jsem se zase
dočkal, na stojačku, tak jako ostatní, je tady ta moje zakřiknutá Vietnamka,
jako vždycky jí Velice způsobně kuřátko, nebo obložený chlebíček, její
prstíky hbitě prácují, jako by li úst háčkovala maličkou dečku, jí tak
způsobně, že se hápadně liší od ostatních pojídačů raňajek a má džínsky,
které těsně objímají její štíhlé nohy, a má citrónovou blňzičku a jako
všechny její kamarádky má malé prsy s náhrdelníčkem a černé vlasy ... a
vidím i její lakované střevíčky v základní pozici tanečnice tak, jak dovedla
nosit svoje střevíčky moje žena Pipsi a i vy, Dubenko, taky jste chodívala
Prahou, jako jediía z těch zakřiknutých Vietnamek, které jako drahokamy
se dovedou pohybovat pražskými ulicemi, náměstími, podzemní drahou ... a
protože rády cestují autobusem, potkávám je i tady na autobusovém nádraží
... vždycky elegantně oblečené, s kabelkami přes rameno, nebo na zádech s
barevnými ruksáČky a barevnými bagy, malinko v předklonu a vždycky mají
prsty u sebe, ty jejich ruce jsou vlastně ruce klavírislek, některé dokonce
mají ruce ve spojení jako by přes dvě oktávy, tak, jak je měl Fryderik
Chopin ... Slyšel jsem, že Vietnamky si dovedou i všechno na sebe ušít,
dokonce i džínsky lak, jako by je ušily u firmy Lévi Slrauss ... dovedou
dokonce i přišít emblémy firem a čísla a barevná písmenka ... a přitom mi je
jich líto, protože jsou lady u nás lak samotinké, tak opuštěné, tak zakřiknuté
... i když spolu hovoří, jako by štěbetali krásní ptáčci, jak vietnamsky
žvatlající papoušci j..
Ted’ vidím, jak z bufáčku vyšla ta moje Vietnamka, když si napřed utřela
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něžnými prstíky do ubrousku nabarvené rty, vyšla před bufáček, a jako
vždycky tam u zábradlí lésnč li chodníku stojí metařská kára a v ní na
provázku sedí psíček, který patří metařům, protože někdo jim jej jednou
přivázal ke káře a zmizel a zakřiknutého se jej ujal iíielař, cikán, který
vypadá jak indiánský náčelník ... A ta moje Vietnamka jej vždycky pohladí,
psíček zavírá oči, ta moje Vietnamka počapne, a dolkneise jeho čela rlíky.
Přivře taky oči a je to tady ... unio mystica ... a skrz zasklené okno, sahající
až k podlaze, odtud se dívá na psíčka a dívku cikánka, která sedí na
obráceném kbelíku, vlasy se jí lesknou jakoby natřené mašlovačkou,
smočenou do másla ... a já jsem šťasten ...
Autobusové nádraží se rozevírá nad nástupišti autobusových linek, které
téméř do všech mést odjíždějí odtud, to nádraží se podobá scéně, na které
by se mohla hrát Čapkova dramata ... hlavně RUR ... je tak ohromné, jako
byste dali dohromady dvacet letadel, těch prvních letadel, která sestrojil pan
Blériot, vzdušný most je propojen zelenými průhlednými; lávkami, které z
průhledného mostu sestupují na nástupiště, každý ten ostrůvek má krakorec
a na něm visí číslo, oznamující místo odplutí autobusu ...' a tady stojí nebo
sedí na lavičkách cestující se svými barevnými bágy, kufry, taškami, někde
už stojí autobus, cestující už usedají, nastupují, nebo ještě se svého autobusu
nedočkali ... a tady jsou i ty moje zakřiknuté Vietnamky-.a taky se liší od
ostatních cestujících svojí jednoduchou krásou nejen svých postav, nejen
svých účesů, nejen oblečení, ale svým pohybem ... Já sedím u mého
nástupiště na lavičce, přede mnou sloupá schodiště na ten dlouhý průhledný
zasklený most, tam přichází několik Vietnamek, jejich barevná bága a
ruksáčky se sunou po vertikále, mají ruce založené, teď některé sestupují po
schodech na nástupní ostrůvek, zastavují se a zase ... je jich tady ani ne
deset na tom celém autobusovém nádraží, ale jsou tady jako drahokamy,
zastavují se na schodišti a tu chvíli se podobají manekýnkám, je to opravdu
přehlídka, módní přehlídka, protože dneska a snad každý den Vietnamky
kde jsou, lani vnášejí dimenzi krásy a elegance ... a na jednom schodišti, po
kterém nikdo neseslupuje, sedí ta moje Vietnamka z bufáčku na Florenci,
sedí na jedenáctém schodu, sedí na novinách, botičky má na devátém
schodu, lokte opřené o kolena, dlaně jí visí tak, jako by je ukazovala
hadačce Osudu z otevřených dlaní a čar, hlavu má téměř mezi koleny a dívá
se někam do samotného srdce věčnosti a slzy jí kapou z řas, zatímco
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autobusovým nádražím kmitají sem a tam cestující, a vůbec celé to
ohromné nádraží tiká tolika stovkami ručiček, kolik je tváří a rukou a vůbec
lidí, kteří před chvilkou přijeli nebo za chvilku budou odjíždět za svým
cílem, srdcem ... Podobá se tady to autobusové nádraží gigantické pouťové
střelnici, taky je tak přede mnou rozevřené a taky tak barevné a taky tak
plné pohybu figurín ... A z hlubiny tam z metra vystupují další cestující, a z
hlubiny, kde se kupují jízdenky ... lidé obstupují informační kancelář, která
je v prosklené budově ... a já už jsem propásl jeden svůj autobus, protože
nemohu se nasytit tu a tam se pohybujícími Vietnamkami ... oni tady jsou
taky i mladí Vietnamci, ale já vím, že někteří se dovedou obléci taky
elegantně, taky mají pohyby artistů a někteří mají chůzi a způsoby jako by
byli ze šlechtických rodin ... ale já jsem vysazený na dívky z Vietnamu,
protože se dovedou chovat jak princezničky, jako tanečnice, jako kněžky
posvátných chrámů, a hlavně, protože tady bydlí s námi a jsou zakřiknuté,
ač vlastně bysme jim měli rozdávat kytičky za to, že jsou tady s námi, že jsou
tady ještě s námi, že jejich hbité prstíky dovedou sestrojovat v našich
fabrikách z barevných drátů všechno to, co tvoří jemnou mechaniku a co se
podobá práciJpletaček krajek a uměleckému vyšívání...
Milá Dubenko, když lak tady sedím na Florenci a dívám se na ty
Vietnamky, phidce myslím i na vás, když jste byla v Praze, tak taky jste něco
měla z těch Zakřiknutých dívek z Východu, vlastně jste se taky tak ráda
oblékala prostě, milovala jste džínsky a halenky a taky ten modrý ruksáček s
pětikilovým českoamerickým slovníkem, a vlastně taky jste mívala tady v
Praze lehce naprasklý mystický úsměv, a taky jste přitahovala zatoulané
psíčky, a taký jste měla lehce rozevřené klíční kosti a prsa jaké mívají jen
tanečnice, baletky ... a vlastně dodnes, kdykoliv si na vás vzpomenu, a já
musím vzpoifcínat každý den, protože Vietnamky se Prahou jen kmitají,
postavou mohla byste být jejich pivotmankou ... je jich možná málo, ale
vypadá to, že jich je plná Praha, tak jako je plná Praha i vás, protože kde
jsem já, tady se mi zjevujete i vy ... jako by mi kdosi zarazil do srdce nůž ...
Já totiž už ani do Kerska nepospíchám ... když jsem se před deseti týdny
vrátil z Anglie, tak v Kersku už mi nepřišel naproti ani Pepito, ani Cassius
Clay ... jen ty ostatní kočenky zbyly, a navíc, tři měly koťata, tedy mám
celkem devět koťat, ale Cassius ani Pepito tady nejsou a já je hledám,
stýská se mi, někdy si ze spaní i zavzlykám ... Kam tedy bych měl pospíchat?
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A, milá Dubenko, teď jsem slyšel, že i dny těch mých Vietnamek jsou
sečteny, že dříve či později se musí vrátit domů, že smlouvy jsou naplněny,
dny už zvolna ale jistě prchají a dívenky a ostatní z Východu poletí
nazpátek, domů, a já tady osiřím ... A já bych si tak přál, aby ty mladé ženy s
námi bydlely napořád, dokonce bych si přál, aby náš stát, aby ta naše
sametová revoluce považovala ty zakřiknuté krásky za naše hosty, že
bychom je měli považovat, pokud chtějí, za spoluobčany ... a nakoupíme
ovoce a květiny a půjdeme na návštěvu ... ach, ty nenapodobitelné prstíky,
oči, účesy, nenapodobitelná chůze, čistota a příjemné chování, jak kráčejí
Prahou neslyšně, jako by jejich kyčle byly naolejovány vzácnými oleji ... A
přece nebude to dlouho trvat a poslední letadlo se s nimi vznese na nebesa
a zůstane po nich jen vzpomínka, po každé té zakřiknuté křasavici zůstane
aura, která obtahovala jejich taneční těla, zůstane to, co tady zanechaly, to
astrální, to fluidum, to o čem psal Paul Eluard ... miluji na tvém obličeji
příchod žhoucí lampy za bílého dne ... zůstane po nich to, co uměl
namalovat Paul Delvaux ... ta vzdušná a opuštěná nádraží, plná znamení a
lamp a signálů, kde se ale procházejí nahé krásné blondýnky, učesané a
nabarvené a připravené jen a jen na lásku, krasavice, procházející se po
opuštěných perónech a nástupištích, nádraží plná sršící touhy a očekávání...
kde jsou i muži, kteří ale diskutují a pod silnými brýlemi si vyikládají vědecky
o kráse asijských motýlů ...
:y
Tak jedete s námi, pane Hrabale, nebo nejedete, k jsakru!, zavolal
přátelsky na mne můj šofér z už zavírajícího se autobusu ... Skočil jsem na
poslední chvíli, šofér mi podal jízdenku, uložil jsem zelený ruksáček s
kuřetem a plechovkami s neslazeným mlékem, šofér tam hodil jedničku a
bez cíle jsem se vzdaloval autobusovému nádraží na Florenci, můj autobus
podjede Negrelliho most ... a potom směr Počernice, tam ještě je zastávka
už v polích, tady kráčejí skupiny Vietnamců, jak mravenci prašnou cestou
kráčejí na svoji ohromnou ubikaci v polích nad Lehovcem ... a i z této cesty
vidím, jak září barevné ruksáčky, barevná bága, barevné halenky ... a
černovlasá stvoření, která jsou zakřiknutá proto, že có nevidět poletí
domů... a nakoupíme ovoce a květiny a půjdeme na návštěvu...
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Tak zase jsem si dodal odvahu a začal jsem psát, když ženský hlas na
mne volal z té mé listnaté aleje ... Pane Hrabale, pane Hrabale! Před vaší
brankou sedí ten váš černý kocourek, kterej se vám ztratil!
Vybčhl jsem ... A sedčl tam vychrtlý, vyhublý, zbčdovaný černý kocour,
nepoznal jsem j e j ... nehlásil se ke mně, dokonce tvářil se jako bych to nebyl
já, který si v noci někdy poplakal nad tím, že už deset týdnů jsem jej neviděl
... Vzal jsem jbj do náručí ... Byl to on! Měl maličkou podprsenku z bílých
chloupků, když jsem jej hladil proti srsti, ano, jako by byl poprášený kakaem
... Ale Cassius Se mi vynutil z mých prstů, chvilku se stočil do klubíčka pod
gigantickou břízu, kde rád líhával... pak jsem mu nabídnul mlíčko, lábal jej,
ale byl ustrašený, cizí a zakřiknutý ... přinesl jsem křeslo z proutí od kamen,
kde jsme sedávali s Cassiem, a když dopil mlíčko, vzal jsem jej do rukou,
posadil jsem se do křesla a měl jsem i ten indiánský náhrdelníček s
cingrlátky, se kterými si Cassius donekonečna hrával, leže mi na prsou ... ale
teď.Cassius jen chvilku seděl, pohrál jsem mu před očima cingrlátky, ale
Cassius se díval cize, pak nechápavě a mrzutě seskočil z klína a tak
zbědovaný a zakřiknutý odcházel kudyma přišel, někam tam na druhou
stranu polesí ... ani nedával pozor, že jej mohlo přejet auto, brzdy jsem
slyšel až k brance ... A to je, Dubenko, pro mne zlé, horší než ty zakřiknuté
vietnamské krásky, teď jsem zakřiknutý už i já, proudí do mne studený
akord deprese ... snad z těch devíti koťátek, to vím, jeden je černý a
kudrnatý jak černý kovral, jak černý plyš, snad ten kocourek mne časem
bude míti rád,1snad mu dám i jméno Cassius ... a snad, vlastně, jaképak
snad ... já musím jezdit do Kerska, protože někdo musí nakrmit a potěšit
zvířátka, a já vlastně musím mít důvod nejen kam jít, ale proč ž ít...
31.července; poledne.
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Bohumil HrabahCASSIUS V EMIGRACI
A přece Cassius na mne nezapomenul! Jednou, když jsem odjíždél do
Prahy, z nástupiště tam U lavičky, tak najednou tady byl Cassius, seděl na
lavičce a lísal se ke mně, zase mi vyskočil na klín a zase jak postaru si hrál s
tím indiánským náhrdelníkem, pacičkama si hrál s kovovými cingrlátky,
opřel se pacičkama o moje ramena a díval se mi do o č í... ale! Přijel autobus
a já jsem se zvednul a šel jsem tam, kde jsou vstupní dveře, které se
rozevřely s rachotem víka rakve, Cassius šel se mnou, chtěl, abych jej si vzal
s sebou, abychom byli jen a jen spolu ... vzal jsem jej ze schodu a něžně
vynes á hodil přes plůtek do sousední parcely... a pak jsem odjížděl, Cassius
běžel kousek a pak jsem zavřel oči a autobus se rozjížděl směrem na Prahu
a já jsem u zastávky U lavičky, sto metrů od toho mého bílého plotu,
zanechal Cassia ... a bylo mi mdlo, nedovedl jsem pochopit, proč můj
kocourek nejde domů, lam mezi ostatních deset koček a koťat; myslel jsem
bláhové, že na mne do zítřka počká a že zase budeme spolju, protože žádná
z těch mých koček a koťat mi nerozuměla tak, jako Cassius1...
A tak jsem jezdil každý den, jako vždycky, ale co jsem si přál, se nikdy
nestalo, Cassius na mne nečekal, zmizel ... pak mi říkali lidi z Kerska, že
častokrát viděli černého kocourka, jak seděl na lavičce, jak se nechal hladit
... ale já jsem se jej nedočkal ... až jednou jsem kráčel kousek od lavičky do
lesa ... a tam byl Cassius, vzal jsem jej na ruku, zase se ke mně tisknul, zase
jsem jej nesl, odnesl jsem jej až na naši parcelu, lábal mlíčko a stále šilhal
do stran, cosi jej tady děsilo, lábal mlíčko, ale když jsem si sedl do toho
našeho křesla a vzal jsem si jej na klín ... zvedl se a odcházel docela
ustrašený, zděšený, všechny ty kočky a kocouři a koťata mu naháněly hrůzu,
děsil se jich, hlavně ten největší písečný obrovitý kocour stál tady jako
hrozba, a Cassius se pod jeho přísným pohledem přikrčil, plížil se, táhl
bříško po prachu aleje a pak utíkal na druhou stranu lesa, přes asfaltku, a
pak jsem už jej dlouho neviděl, lidé mi sice říkali, že potkávali tam někde v
alejích černého kocoura, ale já jsem jej nepotkal...
Dneska je sobota, je po polednách, přijel jsem z Prahy, sedím a
rozhazuji kousky pečeného kuřete, po kostičkách, je šílený, alergický čas,
horko k zešílení, v noci jsem měl delirium z toho hicu, skleníkový efekt,
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kombinovaný s Černobylem, lišíce vos šílejí, vrhají se na ly kousky masa,
kočenky třepou tím svým obědem, tu a tam se stane, že kočenky dostanou
pigalo, ale hlad je větší, dívám se, jak pacičkou odeženou na chvilku ty vosy,
pak vezmou mašíčko a proletí s ním trávou a pak teprve, když odeženou
vosičky, hltají ty kousky, kostičky pod stolem jsou obaleny hněvivými
bzučícími vosami, vzduch je plný šílení vos ... tak tady sedím, listuji si ve
fotografiích Andy Warhola, nemohu se dočíst z jeho tváře ale tak veliké
ubědovanosti, kterou vytvořil jeho dvorní fotograf Makos za těch sedumnáct
let, srdce mi hompe tím šíleným počasím, maličký závan a sype se uschlé
listí bříz, je tady listopad, všechno je tak barevně suché, ač je začátek srpna,
pak ještě si listuji v Hansi Namuthovi, kterak v pracovně, ateliéru pana
Jacksona Pollocka, vyfotografoval umělce při práci, ani o tom Jackson
nevěděl, že je fotografován ... Je to smutné, vidět fotografii obrazovky, na
které je Andyho hekrolog ... Makos, když přijel do hotelu a jen tak si pustil
televizi, tak právě obrazem podávala zprávu, že Warhol umřel ... je to
smutné, když Namulh naposledy vyfotografoval ateliér několik hodin po
tom, co »se Pollock zabil v autě, když napřed v baru Cedar popil a pak
napálil, náhodou?, tu svoji fordku a zabil se ... Takhle tady sedím, kolem je
deset koček a dívají se na mne, vosy šílené v zuřivém bzukotu, a na třicet
stupňů horka a sýpe se na mne předčasný listopad bříz ... šílím z toho, jak
mne lidé přepadají v hostinci a na ulici, a v dopisech ... jako ty vosy, už
nejsem schopen ani číst dopisy, natož odpovídat ... jsem z lidí daun, jako z
těch vos ... listují ve dvou knihách, ještě jsem si vzal na pomoc Klause
Wagenbacha, těch snad tři sta a víc fotografií ze života pana doktora Kafky
... přemýšlím pošlední dobou na poslední věci člověka, nemám už odvahu
ž ít... stýská se mi po Cassiovi, ten mi dodával kuráž k žití, je to zvláštní, že
zvířátko dovede* ale tak potěšit a odehnat chandru ... je to tady, pane
Hrabale, já vím ,,vaše maminka umřela na měknutí mozku ... a vy jdete
pomalu a jistě vstříc endogenní depresi ... A sype se na nás v zapadajícím
slunci listí bříz, a vosy jsou dál k neutišení, šílejí a ohlodávají v hroznech
kostičky a topí se v mističkách s mlíčkem, a horko je teď k nesnesení ... v
jistém smyslu je to zrůdně krásné ... myslím na Skořicové krámy v
Drohobyči, kterak rozpálené náměstí šílí tím horkem zrovna lak, jako tady
ta moje parcela a ty její nešťastné břízy, cha, jak Bruno Schulz dovedl
popsat to polední rozpálené městečko! Tak, že na něj častokrát myslím, na
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ten žár sluncem vymeteného náměstí! Na ty bílé zdi, 3 na ty temné modré
chodby vonící vínem a kyselým zelím! A tak se stalo, že jsem si sednul
bokem do křesla na vosu a bodla mi pigalo do boku ...
Stačil jsem ještě domyslet ten obraz na náměstí v Drohobyči, kterak
říšský voják zastřelil tady básníka a profesora kreslení Bruno Schulze, a
opakovat si, pane Hrabale, máte pěkné odpoledne v Kersku, vychutnáváte
pěkně ten soumrak, obzvláště když v novinách byla tento týden zpráva, že
když se v Praze 8 vrátila z dovolené majitelka bytu a otevřela ledničku, našla
tam stočené a zmrzlé novorozeně ... policie jistila, že tohle vyvedla dáma,
která se nabídla, že bude zalívat květiny během dovolené majitelky bytu, své
přítelkyně, a nevím proč napadlo mi ještě, jak paní Méda Mládková ve
Washingtonu, když vyprávěla o svém životě, mimo tisíce a tisíce vět mi řekla
... v tom roce čtyřicet pět že chtěla koncem května jít někam se svojí
přítelkyní a ona jí řekla rezolutně, že dneska nemůže s ní jít, protože jde s
přítelkyněmi bičovat Němce na nějaké hřiště do Nuslí .., ano, pane Hrabale,
bičovat Němce, ženy a děti a starce do N u slí... A vy téďka tady kvičíte, že
vosa vám vbodla pigalo do boku, zrovna tam, kde začíná, když je, brát
ledvinová kolika ... Ale naštěstí! Žádný kamínek v ledvinách, ale docela
obyčejné žahadlo vosí...
A pak už se setmělo, a nešel jsem tam, kam šli ostatní, do hospůdky,
trucoval jsem, samej truc jsem byl, lehl jsem si, ale to yosí bodnutí bolelo a
bolelo, a tak jsem vstal a oblékl jsem se a kráčel jsem tam, kde jsou ti
ostatní, a tam u smeťáku, tak tak že jsem srazil beze světla jedoucího
mladíka, byl to, pane Hrabale, bodyček, a tak jsem; za ním křičel... ty
parchante, ty dobytku ... a pak ze tmy beze světla se vynořila sousedka tak
odněkud, omluvila se ... Vypila jsem dvě vodky na vaše zdraví... a koupila
bych od vás marky ... a tu u kontejneru, tam z hromady hnusného smetí a
odpadků a krámů a veteše a hrůzy vyjel Cassius ... a já jsem se naklonil a on
se mi opřel o kolena a jak jsem se naklonil, tak ten můj indiánský
náhrdelníček klinkal a Cassius svou černí se lišil od mých modrých džínsck
... a nade mnou hučela ta tuplovaná vodka ... potřebovala bych pět set rnárů
... a já dostal záchvat a řval jsem ... jděte pryč, zejtra ';vám je přinesu, ale
jděte pryč ... a hladil jsem a nakláněl jsem se a líbal čeloiCassia a on postaru
si hrál s cingrlátky ... a ta tuplovaná vodka se nakláněla nade mnou ... a
kolik budete chtít za ty máry? ... Jděte pryč, povídám, jděte do prdele ... a
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ona ... Tak vy takhle, já vám chci něco vydčlat a vy takhle ... povídám, pro
smilování, jděte pryč ... a tak šla do tmy, vedla vlastně bicykl ... a já jsem
kráčel podle toho hrozného smeťáku podle luny tun odpadů z domácností a
z restaurací... tady byl rybník kdysi ... jako chlapec jsme sem jeli na školní
výlet, tady byla hospoda na hrázi rybníka ... tady je ještě pořád vilenka, na
které je štukem zdobný nápis ... Na hrázi ... ve výši prvního patra ... ale teď
je tady tuny tun hrůzy zbytků civilizace ... kdežto když jsme tady byli na
školním výletě, tak tady byl píseček ... a tři lodičky a krásný ostrůvek
uprostřed rybníku, kterým protékala Velenská strouha ... a teď tady jsou
kontejnery a rybník, je zpolovičky zasypán hnusem z hostinců, a konzervy a
sklo a igelity a staré krámy z půd a kůlen chat a motorestu a hnusný zápach
jde sto metrů vstříc a sto metrů se táhne za vámi od té doby, kdy národní
výbor prohlásil Kersko za rekreační oblast... Tak tady vedle zasypaných vrb
s ohromnými kopřivami a lebedou, která si tak libuje na hnusném odpadu,
tady mne teď vedli klusal podle mne Cassius ... tady byl v exilu, tady jsem
pochópil, že nejen lidé, ale zvířata dovedou tak se nesnášet, že donutí toho
druhého, aby emigroval ... tak ten můj obrovský kocour donutil Cassia, aby
odešel z té mé parbely, myslím, že ale i ty ostatní kočky, které jsou na mé
parcele, že se dohodly a rozhodly, že Cassius je hnus, protože jedině ten
mohl se mnou do pokoje, jedině ten mohl sedat mi na klín ... a tak celý ten
kolektiv vytvořil Cássiovi takové prostředí, takový teror na něj vyvinuli, že
musel opustit místa, která miloval, a teď je tady, na smeťáku, tady má
vyznačkované svoje teritorium, tady může se beztrestně pohybovat ... tady
bydlí, a tady čeká asi na mne ... a tak jsem tedy omylem přišel, protože jsem
šel tam ke světlu do parcely, kde jsem u paní Klenové požádal, aby mi
natřela vosí bodnutí cibulí a dala mi velikou štamprli, protože na bodnutí
vosy je nejlíp kořalá ... a já jsem vrávoral, ale ne už z toho bodnutí, ale z
toho, že mi došlo to, jaký je osud Cassia, kde bydlí ten můj krasaveček,
došlo mi, proč je tak zakřiknutý ... ale co se dá dělat? Pane Hrabal, co
můžete dělat i vy? Vlastně tady mi došlo, když jsem se vracel podle toho
smeťáku s Cassiem, který klusal podle mne, ducnutím do nohy mne nutil,
abych se k němu sklonil, abych jej bral na ruku a zase a zas ... a ještě jednou
... obešli jsme ten smeťák a pak jsem kráčel alejí, že půjdu domů, že Cassius
půjde se mnou ... ale lam někde, kde končilo jeho království, tam se zastavil
a už nešel dál, tady končilo jeho tak hnusem omezené právo, tady mu za
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noci vyznačkovali močí li mí kocouři, tady jsou hranice a beztrestně už
nemůžeš jíl dál a když.... tak následky si, milý Cassic, přičti sám ... A vlastně
můj pokoj a kuchyně a předsíň, vlastně vždyť já už taky lak žiju jako len můj
Cassius, taky mám ze svého bytu smeťák, poházené leky a knihy a noviny a
krámy a hrníčky a harampádí ... hnus ... Cassic, můj bratře, jsme na tom
stejně ... já co mně umřela Pipsi jsem zdivočel a zlhostejněl ... a ty ... že jsi
se stal krasavcem, mladým pánem, že jsi se stal mužským, tak ti to vosolili
tví silnější kocouři, zvošklivili ti tu moji parcelu a ty moje stromy a trávu a
plot, který jsi miloval, ale hlavně zvošklivili li svoje pohledy na to, kterak ty
jsi mi chodil vstříc, a já jsem tě bral na ruku a s tebou se laskal, a neviděl
jsem nikoho jiného, než, Cassie, tebe, ty jsi byl, nač jsem se těšil, ty jsi byl
můj miláček a tak teď jsi v emigraci u smeťáku, před kterým každý, když
odhodí to, co se mu hnusí, každý prchá ... jedině je tady nešťastný mladý
muž, který je na tom mentálně tak, že každou sobotu a neděli lady jej lze
viděl, jak se tyčí nad hromadami odpadů a pozorně, jak čáp kráčí a dívá se
dolů ... a tu a tam se shýbne, zvedne cosi, tu starý deštník, tu odhozené
rádio ... tu odmontovaná zvučící péra z rozbitého kanape ... pokaždé tady
něco najde a pak na dětském kočárku si odváží ty svoje vzácné nálezy
domů, tam do jisté zarostlé parcely, kde žije se svými rodiči... a lady teprve
třídí ty svoje nálezy ze smeťáku ... a tak tento nešťastný a přitom nadšený
mladý muž, to je, Cassie, tvůj kamarád ... jakýsi umělec asambláží,
pokračovatel Kurta Schwitterse, Roberta Rauschenberga ... z věcí, které
zdánlivě nejsou k ničemu, v očích tohoto muže jsou vzácné poklady, které
jeho životu dávají smysl.
,
Milá Dubenko, protože jsem vám psával o Cássiovi, že to je můj
medvídek Pú, že v jeho tváři někdy zřím rysy Václava Havla, dnešního
presidenta, doufám, že mí spoluobčané nenachystají na presidenta takovou
situaci, jako ty moje kočky se na mé parcele spikly proti krasavci Cássiovi,
doufám, Dubenko, že aspoň z tohoto mého psaní jistíte, že ten můj
kocourek na mne nezapomenul, že jen byl donucen svými silnějšími
soupeři, aby abdikoval, aby emigroval, aby jim šel z očí ...
A vůbec, teprve nyní, skoro na sklonku svého života, jistím, že kočičky
ale nejsou vůbec ty kočenky, o kterých jsou napsány knížky a seriály
fotografií, že takových deset koček v tak malé lesní parcele dovede ne
sehrát, ale uvést na scénu mých očí a mého kočkám vždycky nakloněného
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mozku drama, tragédii, v jistých chvílích se sentimentálními vložkami, tak,
až z toho v noci nemohu usnout, obzvláště když vidím, jak v podvečer ty
moje kočky se rozdělily v několik skupin, klaní), které se za tmy dovedou
rvát a hryzat a nelítostně a trýznivě mňoukat a kvičet, jak dovedou
nelítostně jeden druhého hnát do korun stromů a tam srazit svého nepřítele
dolů, a pak dál za ním, a tak dlouho, než ten slabší uteče, zmizí, nemá šanci
a vzdálí se na parcely mých sousedů, do dřevníkň, do kůlen, a pak se přijde
jen na mne podívat, ode mne si vzít kousek toho kuřátka, kousek salámu,
čtvrtku makrely ... a ty vedoucí kočky syčí a dělají i ve dne strašlivé obličeje,
jak čínské masky zla ... a pak sebou pohodí do protilehlých stran ... jedině
koťátka, naprosto z toho zděšená, se tulí k sobě, a ještě ne všechna, taky i ta
koťátka se nenávidí, taky na sebe syčí...
Sedím v křesle, je srpen a je šílené horko a všechny břízy už shodily listí,
je to tady nádhera, zlaté borovice, zelené jehličí a tam nahoře je sytě modré
nebe, lehce plují opary ... cesty k chatě a k pumpě jsou vystlány na troud
vyschlým listím, tráva je v barvě sena ... několik zelených stromů je tady,
slřemcha a ořech u sousedů, a tmavozelený jediný keř jasmínu, který tady
zbyl z krásného plotu podle mé aleje, soused je buldozerem nechal vytrhat, i
ten živý plot z vykvetlého bezu nechal soused vytrhat a teď má místo
zahrady pustinu ... představte si, Dubenko, od lavičky až ke mně jsem
kráčíval alejí starých, ale tím víc kvetoucích jasmínů, když jsem čekal na
autobus, lak podle silnice se lahnula alej živého plotu šeříků, které, když
kvetly, tak měly tak světle modré květy, jako měla moje maminka oči ... A
tady rád líhával Cassius, který tak jako ty jasmíny a šeříky už tady nebydlí,
protože ty moje rvoucí se tři kočičí klany se sjednotily na tom, že Cassius
musí do emigrace, musí až tam na smeťák, až tam do lesní žumpy zavalené
vším možným odpadem, jaký si lze vymyslet... ale, Dubenko, Cassius o mně
ví, nezapomenul na mne, tak jako jsem na něj nezapomenul já ... ach, já mít
srdce myslivce a jeho pušku, vězte, že bych všechny ty vedoucí těch mých tří
klanů odstřílel, s chutí bych je zastřelil a nechal jen ta odrůstající koťata, ty
kočenky, které jsou ještě děti ... všechny dospělé kočky za to, jak se přede
mnou rvou i ve dne a strašlivě v noci, všechny ty dospělé vedoucí bych
zastřelil ... a líni bych třeba způsobil, že Cassius by opět překročil černou
asfaltovou silnici a nejdřív jen se podíval, pak možná by se mnou zase bydlel
a měli bychom se rádi tak, jako dřív ... Sigismund Freud, Dubenko, napsal
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krásnou knížečku v roce devatenáct set ... Budoucnost jedné iluse ... Zdali
společnost by mohla být bez otců ... vlastně jedině společnost bez otců by
mohla být ideální společností... a pan Herbert Marcuse a Roland Barthes
po něm tvrdí, že otcové jsou už dávno mrtví, že jedině živý je syn ... Škoda,
Dubenko, že nemám srdce a pušku myslivce ...
Je jedna hodina odpoledne, slunce šílí, tisíce a tisíce vos bzučí a
ohryzávají kostečky a všechno co zbylo po našem obědě ... A všechny kočky
Ježí natažené, ten žár je učinil mírumilovnými ... u břízy jsou propleteni dva
sourozenci, černý kocourek a písečný jeho bráška, to se ještě mají rádi, ale
jak dlouho? Před hodinou se servali tři kočky a dva kocouři, předváděli se
mi, ukazovali koťatům, která chrnula hrůzou, jak to s nima skončí, až
nebudou bezmezné poslouchat ... Včera to nejhezčí koťátko, s bílými
fusakličkami a bílou náprsenkou, polklo vosu a pak mu nateklo hrdélko,
pilo a pilo vodu ... leželo zmáčené u žlutého igelitového kbelíku ... a
odpoledne jsem je vytáhl mrtvé, utopilo se ... tolik se tohle koťátko
podobalo mojí mamince, mám fotografii, už zažloutlou, je tam holčička s
modrýma očima ... Možná, že to krásné koťátko se utopilo, když slyšelo a
domyslelo ten řev a tu zlobu tří dospělých koček a dvou obrovských
kocourů ... kdopak to, Dubenko, ví?
P.S.
Tedy, milá Dubenko, Cassius přeci na mne nezapomenul! Říkali mi
sousedé, že jej někdy vídají, tam, kde je zastávka autobusu U lavičky, tam v
dubiskách je plot, kousíček od nástupního ostrůvku, a tam na tom plotě je
přibitá vývěsní tabule, kde je trvalý plakát ... Kersko, osada klidu ... a
plakátky biografů a vývěsky občanského výboru ... a pod tou tabulí ve
strhaných papírech tam líhává Cassius, ten můj černý kocourek, sedá a líhá
tak, že přes příkop je vidět zelená lavička a lze sledovat, kdo přijíždí a
odjíždí... tady jsem uviděl i já Cassia, tady končila ta jeho emigrační zóna, z
toho místa Cassius mohl vidět i na alej, kterou mi chodíval naproti, odtud
byl vidět i len bílý plot, kterým proskakoval mi naproti, když ještě mohl
bydlet doma ... Tak jsem jej tam uviděl, přešel jsem černou asfaltku tam do
toho jeho vyhnanství, kam až mohl jít ... a Cassius se natáhnul a já jsem jej
hladil, ohmatal jsem mu prokousaná ouška plná zaschnutých jizev a strupů,
teď se posadil a já jsem viděl, že i jeho oči vyhořely, že je tak starý skoro
jako já, že si rozumíme, viděl jsem, že pochopil svoji situaci a že ji dohraje
do konce, dokonce že je rád, že se všechno stalo tak, jak se to stalo ... Teď
už si ani nepotřeboval hrát s tím mým indiánským náhrdelníkem a
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kovovými cingrlátky, teď už byl rád, že došel v čas příjezdu autobusů až
sem, odkud má přehled na celou svoji minulost, dokonce už si ani nepřál,
aby mohl žít tam ve své vlasti s těmi ostatními kočkami a kocoury, přijmul
to jako svůj osud a já jsem si oddychnul, že už mi nic nevyčítá, že se na mne
nezlobí, že mu stačí, že bydlí ve smeťáku, že tam mu přivezou traktory
zbytky konzerv a odpadu všeho druhu z hospod a motorestu, dokonce je
rád, že mu k živobytí stačí tak málo ... proto je tak hubený, dokonce asi jej
živí některé staré dámy, bydlící v chatách tam kolem smeťáku a vilenky Na
h rázi... vlastně tihle rekreanti jsou na tom hůř, protože Cassius může odejít
až na hranici svého vyhnanství, ale chataři kolem smeťáku tady bydlí a
tonou v tom strašidelném zápachu dějících odpadků a zkaženého jídla a
vyhnívajících konzerv ... stačilo Cassíovi málo, jen se zvednul a viděl na tu
svoji alej a na ten svůj bílý plot a na bílá a zelená vrata ...
Milá Dubenko, tak mi ten můj kocourek připadal jak autor
Oneskorených reportáží, který končil svoji emigraci tak, že celé týdny a
měsíce a roky sedal ve své vilence v Rakousku a dalekohledem se díval na
bratislavský hrad, viděl domů, zrovna tak, jako můj kocourek u zastávky pod
vývěsní tabulí ze své emigrace přes asfaltovou silnici viděl ten svůj i můj
život ... a vlastně je i docela možné, že i Ladislav Mňačko teď, jsa doma,
častokrát se mu zasteskne po vilence v Rakousku a po tom dalekohledu ...
Myslím si, Dubenko, že jak můj kocourek Cassius Clay, tak moje
jednička literární žurnalistiky pražského jara Ladislav Mňačko, oba dva
mají sdostatek fantasie a fantasmat, že pro ně, a tedy i pro vás, napsal pan
Roland Barthes o Micheletovi, který měl tolik fantasmat, že byl schopen
vzkřísit postavy minulosti, ale tím i položit základ vesmírné antropologie ...
Cassius i Mňačko, oba ví, že i věda může vzniknout z fantasmat ... proto
Roland Barthes se vzdaluje místům, kde jej očekávají, místům, kde se
pohybují otcové, kteří jak známo jsou mrtvi, zatímco synové jsou živoucí,
protože mají fantasii, fantasmata ... A tohle všechno Cassius ví, a kdyby to
nevčděl, lak to tuší, vlastně já si přeji, aby to věděl a tak ... on to ví. Vyšší
signální soustavou, ale ví, protože zvíře, jak píše Ladislav Klíma, je Bohu
bližší než člověk ... Cassie, můj synáčku, dej si u černé silnice pozor, pan
Roland Barthes byl k smrti přejet autem ...
V Kersku, 11. -14. srpna 1990
C A S S IU S V E M I G R A C I ( 1 4 .d o p ís D u b e n c e ) - v y d a la P R A Ž S K Á I M A G I N A C E (sv azek
124, l.v y d . 1 5 .8 .9 0 ). 1 2 .9 .9 0 je j o tis k la T V O R B A . D o u z á v ě r k y t o h o t o č ísla s ta č il a u t o r n a p s a t
á v P I v y d a t t y to D o p is y : 15. Písečný kocour , 16. Ž e jsm e radši něxyhořeli, 17. Zlatá vétew
V š e c h n y d o p is y z r o k u 1990 v y jd o u v le d n u 1991 v P Í p o d s o u h r n n ý m titu le m P O N O R N É
Ř ÍČ K Y .
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Egon Bondy: IN TER M EZZO
Tichou noční tmou šly dvé hyeny, usedly na zeď, svlékly haleny, zavřely oči neb
jim svítily, aby Dandu zabily.
Míjel polorozbořené paláce, dveře domů zatlučené prkny, vyražená vrata. Tíživě
temno to klesalo zezhora, kde měla být oblaka. Jemný, Šedivý písčitý vzduch byl
rozprášen kolem dokola, neklesal ani nestoupal. Barevná oka obláčků výfukových
plynů stála tiše a pokojně na svém místě. Cestou vymletou strží, jež byla
kdysiúvozem, jímž jezdily i povozy, bylo možno se jim vyhýbat. Léta nepršelo a
proto kamení, válející se ve výmolu bylo turisty odkopáno do stran, zčásti pak
rozkradeno. V rozpadající se atmosféře vykukoval z kanálu pan Eman s pulitrem
piva.
i
Tma houstla jak pokračoval den. Na náměstí už se bylo možno orientovat jen
hmatem nebo šestým smyslem. Kdesi pomalu, v neozvučené díře, zaříhal Venera.
Mlčící dav sešíkovaných trpaslíků s japonskou vlajkou pochodoval urputně stále
směrem nahoru. Jednou, kdysi, bezpamětně, vyšli dobývat svět a stále se před nimi
objevují nové překážky. Mizeli ve skulině mezi dvěma zdmi, den po dni se stále
nebezpečněji nachylujícími.
Dopravní prostředky ho dopravily do právě vylidněného nádraží. Ztratil již
pojem o čase stejně jako spoludopravující se, jak o totéž usilovaly dopravní podniky.
Mechanicky stoupal na nejedoucím eskalátoru, v mlze nahmatal čísi ruku. Byl to
revizor. S pohrdlivým úsměškem potřásl šedinami svého vousu. Nemusel říci slova,
aby ho zřízenec odhadl na devadesát let. Byl poslední den před úpravou cen a proto
ještě mohl jet vlakem. Pod žlutou olejovou lucernou si zakoupil jízdenku a brodě se
rumem doklopýtal poslepu do posledního vagónu.
Za metropolí ho obklopilo černé světlo dopadající do vlaku okny. Pomalu, jako
při výstupu na strmou horu, dopravoval se vlak polabskou nížinou mezi mrtvými
městy, jel nejprve deset minut, pak pět minut, pak ještě pět minut a pak hodiny a
hodiny. Mlčenlivý sbor cestujících se pomalu rozpadal, vlak pustnul. Podle hodinek,
jestliže šly, bylo odpoledne a pochopil, že je na místě přechodného určení,
nezdvíhaje hlavu, neboť nebylo nač se koukat, sestoupil se schůdků.
Do očí jej udeřil sluneční jas. Zářící Přelouč!
Přelouč slavila Svátek sekané, vymyšlený básníkem. Pro Josefa to nebyl
ledasjaký den. pod zářící oblohou přeloučskou byl očekáván i náčelník všech
nakladatelů, jenž přijížděl se smlouvou na Přeloučský román vytištěnou na zvláštním
papíře a nesenou ve zvláštní aktovce. K slavnostnímu aktu mělo dojít při obřadu
Svátku sekané téhož dne večer a tak Josef zatím seděl s Náčelníkem nakladatelů a
básníkem v Albíně. jinak všichni byli zaměstnáni, neboť bylo třeba přivalit pivo,
vykopat jámu, vyložit ji ledem, sud zapustit, po městě sehnal pulitry, v ledničce ledit
Básníkovu desítku, nanosit a rozestavit židle, obstarat nože na sekanou a ovšem
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zejména sekanou idey předložit. Již po týdny byli rodinné příslušnice všeho véku
plné vytíženy tvorbou. Nejdříve bylo nutno sehnat recepty. Pak bylo nutno ménit
recepty podle toho, jestli bylo k dostání maso a potřebné ingredience. Naskonec
bylo nutno stejně improvizovat, poté došlo na pečení. Peklo se na všech druzích
spotřebiči!, neboť staré pranostiky zdůrazňují význam regulace přívodu tepla při
pečení sekané. Do sekané bylo nutno píchat noži, vidličkami i prstem, jak se peče.
Sekanou bylo rovnéž nutno podlévat. Vodou, šťávou, margarínem i psím sádlem, ba
i zaječím, jak se později zjistilo, většinou se práce podle národních tradic přesunula
na generace prarodičů, ale jedna soutěžící pekla i sama. S prarodičkou na telefonu.
Někde se pádně uplatnila mužská ruka. Předem je nutno pranýřovat, abychom se
tím dále nezdržovali, že došlo i k projevům pohrdání porotou, neboť byla v jednom
případě předložena maková bábovka, v druhém houbový kuba a ve třetím
bramborák. Tyto příspěvky byly porotou právem diskvalifikovány, ale bramborák
porota sežrala, udělivše mu čestné uznání. Vrcholem skandálu ovšem byla sekaná
zakoupená v bufetu na nádraží, kterou porota okamžitě odmítla degustovat. Leč
tyto a další události, hodné zaznamenání zejména proto, že, žel, se odehrály pro
nedostatek provozního prostoru v ústraní, přišly na řadu až večer a zatím
Nakladatel i básník sušili hubu.
Sekané byla hojnost, což ho potěšilo. Pod záminkou, že musí živit Julii, nahrabal
si do velké krabice pořádnou zásobu ještě na druhý den, a to ho uspokojovalo. Teď
seděl na trávníku v pohodlném křesle a sledoval na půl oka promítání, věděl, že
pochopil problém máji, ale věděl taky, že už do té míry intelektuálně deterioróval,
že to nebude sto správně vysvětlit. Celý život byl smutný a povinnosti stáří jsou ještě
smutnější. Čas se sice bčře ke konci, ale moc se vleče. Zas jeden den. A zítra znovu
jeden den. Aspoň že bude jen sám ve vlaku a to se nedá nic dělat, jen natáhnout
nohy a koukat se beze všech myšlenek z .okna. A pozítří zase jeden den. Pít nemůže,
mluvit nemá o čem, mezi lidmi se vždy bál a teď má štěstí jen v tom, že když je
starý, tak ho už každý nechá sedět stranou. Je krásná, skutečně překrásná letní noc,
nezažil už letní noc dobrých patnáct let. Protože krásných letních nocí je do roka pět
a půl, měl by přece jen ještě alespoň jednou vydržet. Ale odkládá to. A odkládá to
už patnáct let. Snad napřesrok. I bez letních nocí je dost nepříjemností s ranní
stolicí a zde je hostem. Desítka je dobrá, ale je lip nevypít víc než tři. Vzadu je
mnoho hlasů a zdá se, že i dívčí smích. Kdy asi slyšel naposledy dívčí smích, který by
byl určen pro něho? Snad před třiceti lety. Kdyby si dal práci, jistě by si vybavil, co
se při tom pociťuje. Domnívá se, že má dobrou paměť, ale už alespoň pět let
naprosto zásadně odmítá vzpomínat na cokoliv. Takže vlastně je bez vzpomínek a to
je jedna z mála věcí, které si je možno pochválit. Stačí, že musí mít v hlavě
prázdnotu, pleroma a máju. Je rád, že to v hlavě má, ale už je toho pomalu moc a
dosud nepoznané obavy, že nic nezvládne, jsou tu. Filmy šly jeden za druhým a v
jednu chvíli zpozorněl. Byla to Mejlova ( I lla v s o v a , pozn. ed.) svatba z roku 1975.
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Nikdo z diváků neprojevil zvláštní pozornost. Film byl ještč velmi amatérský,
každý vidél mnoho lepších z nejrůznějších koncertů. Z reproduktorů zněl nějaký
rámus, asi to byli tenkrát DG-307, pomyslel si, na plátně jako by byli lalrmani.
Dával pozor, kcty se tam objeví mezi nimi, ale jen mrtvý Kukal bušil kovářským
kladivem. Diváci se zabývali rokem 1990. Tak takhle nás vidí, napadlo ho. Takhle
nás vidí po patnácti letech. Mejdan kašparů jako každý jiný, mejdan jako je i tady
ten dnešní. Ale tenkrát my všichni, co tu jsme na tom plátně, jsme bezpečně věděli,
že venku už se od Prahy řítí antony. Věděli jsme my na jevišti i ti v hledišti, že za
patnáct minut nás všechny zbalej a jestli posedíme do rána, na 48 hodin nebo
natrvalo nikdo nemohl říci. Na tvářích, na gestech, na řadě místech zpěvu je vidět,
jak jsme počítali na minuly. A neměli jsme nejmenší šanci počítat s tím, že někdy v
našem životě to bude jinak. A já už jsem tenkrát byl mezi nimi stařešina. A můj
život tak uplynul celý. Od jedné knihy ke druhé jsem se posíral hrůzou. A dneska už
opravdu nevím, kolik jsem jich napsal.
Před dvanáctou si byl vědom, že by jen vadil, a neměl chuť se účastnit ničeho.
Šel si lehnout, zatímco na zahradě se začal program teprve rozvíjet. Přelouč ztichlá
v jasu obrovského měsíce poslouchala až do ranních hodin zvukotechnikou dobře
zajištěnou produkci. Tu noc mnoho bývalých pomocníků VB tiše v peřinách plakalo.
Pryč bylo potěšení, které ještě před rokem by je ztopořilo při odpovědném zásahu.
Kdyby tušili, že na místě páchání trestné činnosti je dokonce i Básník, asi by se
počůrali. Vždyť před rokem by nebyl směl na posvátnou půdu jejich rajónu ani
vstoupit. Hudba byla ohlušující. V komůrce kde ležel byl jen vikýř ve střeše, takže
nemohl přihlížet. Bylo mu podivně pěkně. Výjimečně mu nevadilo, že nemůže spát.
Vše pozvolna splývalo. A vždy po určité době se vracela jakási podivuhodná,
tajemná melodie, zpívaná hlasem, který jako by odedávna k němu mluvil. Divná,
snová, vábící a do daleka odvádějící; jejíž poselství ho připoutávalo k naději, jež
však už není z tohoto světa. Všechno postupně ztichlo a melodie zněla stále
výrazněji. A znova - i když už poslední světlo na zahradě zhaslo a poslední účastníci
umlkli. Vzal si druhý prášek, nedívaje se na hodinky.
Po mnoha týdnech se dozvěděl, že to byly jeho "Muchoniůrky bílé".
i

Poznámka: Přeloučský román TO T Á LN Í BR AIN W A SII \ydá ještě letos PRAŽSKÁ
IMAGINACE. Když Egon Bondy před lety tento svěží text četl v samizdatu, neodolal a Přelouč
navštívil. Se zaujetím prošel všechna místa děje (kromě služebny VB), upil z piva v Albíně a
večer strávil při film ové seanci s přáteli - na plátně byl opět Bondy.("My žijeme v Praze...")
Básník byl dojat a aby se m ohl do Přelouče co nejdříve navrátit, vymyslel Svátek sekané. A ten se
letos v srpnu v Přelouči skutečně konal. Básník znovu ukojil své city v proletářském prostředí a
zároveň do II. dílu románu, který právě autoři (Vadný & Spruzená) dokončují, vepsal toto
"Intermezzo".
Tomáš Mazal
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RECEN ZE
Dnes potkala jsem
malé něžné Skácelátko
s velikýma hnědýma očima
Nehybně stálo Tu hněď lekavě
na mě upíralo
A tak jsem toho večera s oknem ve
tvaru duhy otevřeném do světlounkého
ježatého modřínu čtla ty básně, které
mrholily, přistmívaly se, básničky, ze
kterých bylo cítil vůni, sladkou vůni
hřbitovní, ty básničky, ze kterých leze
dušičkové mrazivo a bolavé teskno, ty
básničky, které se rozprostírají do
Tichého Nehalasného, Křehce Něžné
ho, Oddaného, Smutku.
Připomínají mi křehkost veršů
Horymíra Zelenky, místy jsou Tintorettovsky manýristické, se zlatým
vláskem pomíjivého, jemně znamenány
prostým živočišným:
Vlasy ti jak zlaté kameny spí
oči se jak modré kameny budí
usínají tvá záda a pro mě
přilétli ptáci tak chudí
Jak vínkem svěžínkem ovane mě
moravské
"Nářečí m ojí mladosti
posekali Tě v lukách" a zvoní tu
písničkově, připomínkově a všude se tu
rozprostírá cit pro rým a rytmus, je tu*
místo pro rým prostý, i nejjednodušší
gramatický,
ale
i
vynalézavější
(napojím/chvojím, jutou/kajutou), bo
hatě se tu refrénuje, ale také převrací,
takže za ruku tu jde hojnost tradice
s novotou a ozvláštněná tradiční spo
jení (z člověčích posedu ku zvířecím
stolům..., Dvakrát do téže řeky... apod.),
převrací se tu naruby, takže skutečnost
se nasvčtluje z té "Třetí strany mince"
- (Jindřich Grabacký jistě promine...),

můžeme ochutnat cudnost verše, kolébavost, doslovnost a přesto i dost místa
pro zámlky.
Celé Prostírání mi připomíná chví
lemi barvotiskové reprodukce biblic
kých obrázků rozložené v čisté trávě ve
vlahém ránu, chvílemi Šťastného
prince v překladu Arnošta Vaněčka, s
obrázky Oly Janečka. Nejčastěji ale
připomíná mi Prostírání, jak asi i bylo
chtělo, Janečka Skácela, a ten je jen
jeden...
Dude-li Petr Borkovec více svůj,
těším se na jeho další knížky. Kdybych
neznala pana Skácela, určitě bych si
zamilovala Borkovce. Takhle mě
trošíčku leká moudrost a vyrovnanost
i to, že často na mě zpoza veršů hledí
huňaté obočí a nutí mě zapomínat na
Borkovce. - Je mi ale s těmi verši
dobře, snad právě proto? - Celé
Prostírání vyznívá mi poctivě a čistě.
Nejvíc svůj je Borkovec ve verších typu
Všech svátých, Mechanické dušičky,
Blázínek Chárek.
PRAŽSKÁ IMAGINACE svým dru
hým svazkem edice Nulté knížky nám
představila
básníka
niterného
zaměření, který se přiznává (či spíše
vyznává) svým celistvým dílkem (k)
Janu Skácelovi. Myslím, že by z něho
pan Skácel měl radost. Tento syn mu
ani trochu hanbu nedělá.
ALENA VÁVROVÁ

[ P e tr B o r k o v e c : P R O S T Í R Á N Í D O T I C H É H O , P I 103, 1990. 32 s., 7 K čs.)
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I

Koncepce vydání DÍLA BOHUMILA HRABALA
'

•

Hlavním účelem tohoto vydání je fyzické zachování pokud možno
všech textů se současným kompetentním výběrem spolehlivých
textových pramenů pro veškeré další edice. Při určování pořadí a
obsahu svazků jsou uplatňována tato hlediska v tomto pořadí:
1. Chronologie vzniku
2. Žánrové zařazení
3. Kompoziční záměr autora
Redakční tým pro vydání DÍLA tvoří Miroslav Červenka, Karel
Dostál, lyíilan Jankovič, Václav Kadlec, Jan Lopatka a Josef Zumr.
Plánované řazení svazků:
1. BÁSNĚNÍ (tvorba z let 1938-1949)
2. ŽIDOVSKY SVÍCEN (1949-1950)
3. JARMILKA (1950-1960)
4. AUTOMAT SVĚT (Perličky na dně, Pábitelé, Taneční
hodiny pro starší a pokročilé)
5. KAFKÁRNA (Ostře sledované vlaky, Inzerát na dům...,
Morytáty a legendy)
6. MĚSTEČKO, KDE SE ZASTAVIL ČAS (Postřižiny +
■
Městečko, kde se zastavil čas)
7. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
8. RUKOVĚŤ PÁB1TELSKÉHO UČNĚ (povídky 1970-1985)
9. HLUČNÁ SAMOTA (3 verze + Adagio lamentoso)
10. KRASOSMUTNĚNÍ (+ Harlekýnovy milióny)
11. SVATBY V DOMĚ (trilogie)
12. KDO JSEM (autoreflexe)
13. DOPISY DUBENCE
14. KLIČKY NA KAPESNÍKU (soubor rozhovorů)
15. DOMÁCÍ ÚKOLY (příležitostné texty)
16. NAIVNÍ FUGA (texty 4.proudu)
V ro c e 1 9 9 1 v y jd o u v P R A Ž S K É 1 M A G I N A C l p r v n í tři sv a zk y , d á le p a k
ro čn ě

3-5 sv a zk ů ,

lz e p ř e d p o k lá d a t, ž e
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v r. 1995 b u d e

v y d á n c e lý so u b o r.

*

Jiří T r n k a r RÁNO (Pokus o zprávu pro ošetřujícího lékaře.)
Hnán neznámou silou vrhám se do shluku Šedivých zad a ze všech sil do nich
zabodávám dlouhý Stihlý nůž. Síla se kterou vedu jednotlivé údery je lak veliká, že
mi do prostoru mezi vnitřnostmi s nožem proniká celá ruka. Dotýkám se tak
páchnoucích střev, ve stálém neklidu pohybujících se plic a pomalu zpožďujícícho se
srdce. S velikou chutí zasazuji dalSí a dalSí rány zakončující ty neznámé životy. Krví
mám zmáčené rukávy, i nohavice kalhot. S cinknutím přehlušujícím ticho otvírá
silný průvan těžké dveře. Beru to jako znamení a odcházím širokým záhonem
rudých tulipánů hledat posledních pár přátel. Křehké květy zmáčené deštěm padají
pod údery mých kolen do bláta záhonu, kde je drtí ubíhající šlápoty. Krev na rukou
mi pomalu stydne, zasychá a lepí střenku nože neoddělitelně do dlaně. Přátelům na
dálku páchnu krví a tak zůstávám sám uprostřed města plného mrtvých květň.
Desítky cyklistů křižují ulice vedoucí hluboko do krajiny k zapomenutým tůním, kde
několik policistů chytá ryby. Marně se pokouším třesoucíma sc rukama navléci
žížalu na háček. Každý z pokusů končí přetržením bezmocného tvora. S kousky
rozervaného tělíčka v dlaních sleduji cestu vedoucí do rozkvetlého sadu, po které
jede malá holčička v bílém tričku a modré skládané sukýnce. Spousta žlutých vlasů jí
padá až do půlky zad a z poskakujícího zátylku vystupují dvě modré oči. Někdo z
kolem jdoucích lidí mi podává starou vojenskou pušku. Jenom několik sekund
mířím a potom tisknu spoušť...
Mosazná západka starého budíku posunutá časem uvolňuje k děsivému pohybu
svinutou pružinu. Jsou tři hodiny třicet minut. Stále na samé hranici snu sc potácím
zhaslým pokojem k záchodu. Ve zbytku vody zachycené v zaoblení záchodové mísy
pozoruji svojí rozespalou tvář. Hlavou překrývám oranžovou bublinu světla, tvoříčí
lak v odrazu hladiny kolem ní chvějící se svatozář. Postupně ochromován hrůzou z
přicházejícího dne, stejně jako miliony jiných, si močím přímo mezi oči. S dopadem
prvních zlatých krůpějí, poznamenaných někde uvnitř stále se zhoršující cukrovkou,
moje tvář rychle mizí v labyrintu odpadního potrubí. Pramínek moče, podobný
zlatému paprsku, se ještě několik dalších okamžiků drtí o bílý porcelán a silou
odrazu jeho nejmenší částečky dopadají až na okolní zdi, jako nezvratný důkaz
dalšího dožitého rána. Hledám odvahu, co spotřebuji k tomu, abyclí překročil práh
domu a poslal se tak do dalšího všedního dne. Z domu vycházím v době kdy ještě
dávno není den dnem a spí snad i kohout. Na liduprázdném nádraží spěchám, v
hlomozu projíždějících nákladních vlaků, k zavřené trafice. Po kolenou prolezu
Škvírou vytvořenou zataženou roletou, abych na trafikantce, co vypadá jako by právě
vystoupila z Felliniho filmu, si vyprosil jedno Rudé právo. V okamžiku kdy se
tralikanlka předkloní k hromadě nepřevzatého tisku, mi pokaždé znovu a znovu
udiví, že ji ty její prsa nepřeváží a ona nepadne po hlavě do té hromady špatných
zpráv. S Rudým právem získaným takhle časně za padesátihaléřový úplatek lezu
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škvírou zpátky na peron. Tam, v prostředku mezi dvěma deskama z betonu o váze
několika desítek tun, které tvořící střechu a podlahu nástupiště, na sebe ty špatné
zprávy vysypu. Studený vzduch mi žene do očí slzy. Silný vítr mi co chvíli přirazí
stránky novin na obličej a ještě ne zcela zaschlá tiskařská čerň označí místa doteku
černýma šmouhama.
Podmáčené koleje rozkmitají špinavé vagóny úměrně se zvyšující se rychlostí. Na
začátku tunelu utvořeného ze dvou řad smutných olší, lemujících v těchto místech
trať, se z ničeho nic rozbliká zářivka na stropě. Světlo a tma se střídají tak rychle, že
nuisím noviny odložit. V krátkém čase ještě než usnu si všímám cestujících. Studené
přerušované světlo dodává jejich tvářím nepřirozenou bledost a protáhlost.
Posunem ke snu zůstávají jenom ty tváře ze kterých vyrůstají krátké nohy, jako by
nastoupily do vlaku rovnou z obrazů Hieronyma Bosche. Po tmavomodré obloze
nad nimi krouží bílý sokol. Smečka vlků se smutnýma očima bloudí krajinou v
barvách modrých, žlutých a zelených. Rychle (před očima) stárnoucí žena páchnoucí
tabákovým dýmem vypaluje tomu sokolovi obě oči. Krev z ran stéká po bílém peří
rovnou na plátno kina ve městečku Š.
Probouzím se s prvním dotekem Prahy a hrůza z nového dne dosahuje svého
prozatímního vrcholu. V téměř prázdné nádražní hale z dob Františka Josefa stojí
pod hodinama s poskakující černou ručičkou dva příslušníci něčí bezpečnosti. Z
hrnoucího se pramínku lidí, opouštějících deštěm zmáčené nástupiště, si ti dva
protentokrát vybírají mladou cikánku. Zmrtven strachy za ní lezu do kaluže plné
nedopalků a barevných papírových obalů bonbónů a preservativň, protože hrůza
AIDS zasáhla náš svět. Hubená postava cikánky je zpola obtočená okolo velikého
bochníku chleba, který nese jenom tak v podpaží. Z moučnaté kůrky se na zem snáší
bílé částečky a dráhu svého pádu vyznačují na černé sukýnce. V okamžiku kdy
cikánečka postřehne, že policii dnes zajímá jen a jen ona, prudce zahne k
páchnoucím záchodkům. Spotřebuje ale celé čtyři kroky, neustále zkracované
uzoučkou sukní, na jediný skok trénovaných obrů. V marném pokusu o útěk neběží
po přímce, ale částečně obíhá ten bochník chleba v podivně rozvinutých půlkruzích.
Stále ještě v prostředku kaluže sleduji, jak cikánku vlečou z nádraží. Teprve až zmizí
za rohem u osobních pokladen, začínám vnímat zimu a mokro v botách. Hlavou mi
duní verše mého přítele: Zebe mi hlava. / V bot tich mokro mám. / Tajný mi bodl /
do zad telegram. Jeden z esenbáků se vrací pro bochník, ležící na špinavé dlažbě a
zamoučňuje si od něj celou uniformu. Moji pozornost ale již přitahuje černý holub,
oscilující v horečce mezi dvěma popelnicema. Napadá mě, že pokračování bytí toho
holuba vidím téměř shodně s pokračováním bytí svého. Jedinou útěchou mi je, že
lady, i když uprostřed páchnoucích odpadků, jenom pouhých několik okamžiků
vzdálen smrti, pomalu ten holub přestupuje do holubího světa se sluncem
prohřátým vzduchem, co tak při letu příjemně hladí mezi peřím a mysli dodává
opojný pocit naprosté svobody. Postrkován dál tajemnou neznámou sílou žití
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opouštím holuba (kjerý je docela možná holubicí), co si již vytáhl z loterie "Osud”
žaludskou devítku. ¡Postupné se nechávám pohltit labyrintem opuštěných ulic.
Roztřesen dotekem Ismrti, stejně jako vlhkem a zimou, kloužu z jedné zlaté sprchy
pouličních luceren do druhé. Přesně v tom okamžiku, kdy mě jedna z ulic vyplivuje
na Václavské náměstí, si opilý stařec vyzvracel zubní protézu na mřížku, obepínající
proschlou lípu. Děljfi to na místě, kde včera vysvlékl silný proud vodního děla
postupně z bundy ajjpotom i z trička mladou dívku jenom proto, aby s ní v příští
chvíli mrštil o žulový obrubník lemující chodník. O odvaze a pocitech té dívky ví
stařec, dolující kosthantou rukou ze směsi žluči a alkoholu přeraženou protézu,
stejně tolik jako j<| který to všechno pozoroval skrze okno vytopené kavárny
umrtvován obrovskcfu dávkou alkoholu. Silné sodíkové lampy vystřelují k obloze
proud oranžovožlut^ch paprsků a ty ozařují kopuli Národního muzea, podobnou
kosmické raketě čekající na start. Několik těch zbloudilých paprsků dopadá taky na
zlacená křídla andělů, co neustále hledí do černého nebe, kde vysoko nad
probouzejícím se městem, zavěšen na neviditelných strunách, září neon Rudé právo.
O něco víc vpravo stejně rudý neon, zavěšený jenom o kousek výš, křičí na ty anděle
"Sláva KSČ". Z rozteklých stínů všude dokola vystupují hromady bílých zátarasů
připravených k dalšímu použití. Dokonale věren dnešní schizofrenní situaci ztěžka
lezu do pátého patra starého domu, kde se stávám na příští dvě hodiny uklízečkou.
*****
S p o lu s tím to č ís le m o b d r ž e l k a ž d ý Člen S B H s líb e n o u p u b lik a c i M . Š p irita
(o m lo u v á m m iz e r n o u te c h n ic k o u k va litu , n e n í p e n č z n a le p š í tisk á rn u ) a
n e d á v n o v K e rsk u 'n alezen ou b ro žu rk u V la d im íra B o u d n ík a , k te r á s e u k á z a la
b ýt stá le je š tě v y s o c e a k tu á ln í. P o k u d js t e ty to d v ě p u b lik a c e n e o b d rže li, n e jste
Členy S B H n e b o říji b lb n e p o č íta č . V d ru h é m p ř íp a d ě s e o zv ě te . P řilo žen b y
m ě l b ýt té ž n a b íd k c n ý lis t P R A Ž S K É I M A G I N A C E a s lo ž e n k a p r o p ř íp a d , že
si ch cete n ě k te ro u p u b lik a c i z a k o u p it. V p ř íš tím č ís le b u d e je d n a k se z n a m
Členů S B H , d r u h á k p r v n í č á st d a ta b á z o v ý c h

výstu p ů B ib lio g ra fie B .H . -

obdržíte, d o u fá m , p o d str o m e č e k . ( P o k u d ne, d e jte s i to p o d n ě c o jin é h o ...)

K lu c i & h o lk y
u ž j s t e č e tli
p ře lo u č s k ý r o m á n ?
T O T Á L N Í B R A IN W A S H

>'ydalu PRAŽSKÁ IMAGINACE,
soukromá literární agentura
nakladatelství a vydavatelství,
Ncchvílova 1832, Praha 4

OTEVŘENÝ DOPIS REDAKCI LITERÁRNÍCH NOVIN
Vážená redakce,
již jednou jsem se pokusil zveřejnit u vás jakousi vysvětlivku k nynější tvorbě
Bohumila Hrabala. Pravili jste, že Hrabal nepotřebuje obhajobu, a já si
myslel, že jsem to prostě napsal špatně. Pak mi vlivem dalších článků začalo
docházet, že jde hlavně o vaši redakční záležitost, že prostě linie L iterárn ích
n o v in je protihrabalovská. Respektuji tento fakt a zařídím, abyste nadále
nebyli příspěvky pana Hrabala obtěžováni.
K otištění Zakřiknutých krásek v dnešním čísle jen připomínám, že více než
měsíční zdržení je u publicistiky přílišné, ale akceptuji okolnost, že nejste
schopni vydat text dříve. Vůbec ale neakceptuji záměrně současně otištěný
článek, podepsaný Milošem Hoznauerem. Neznám ho, možná je to
pseudonym, možná jen ambiciózní hlupák. Váš redakční záměr je ovšem
nyní již jasný - diskreditovat za každou cenu. Také prigram . Dokonce ryze
český, úspěch se v Čechách nepromíjí a světový úspěch je trestuhodný.
Oslavujte si dál malou českou závist a ambice tintítek: ducha, ale dodržujte
alespoň minimální objektivitu. Nebo snad respekt k pravdě, k níž se doufám
ještě hlásíte.
;;
Neznám ani jeden případ, kdy by Bohumil Hrabal zkreslil svůj text
způsobem, jaký předkládá karikatura Miloše Hoznauera. Hrabal v zájmu
publikovalelnosti vystřihoval, škrtal, dělal montáže, ale nikdy neměnil smysl
věci tímto způsobem. Pokud pan Hoznauer zná jediný konkrétní příklad,
nechť jej laskavě zveřejní. Bude to čestnější a rozhodně čtenářsky
zajímavější, než dokazoval, že napodobit Hrabalův styl: neumí (a umět nikdy
nebude).
V á c la v K a d le c , je d n a te l S p o le č n o s ti B o h u m ila H rabala.

P.S.
Předpokládám, že tento dopis nezveřejníte, neboť neodpovídá vaší redakční
linii. Proto jej považuji za otevřený.
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