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Miroslav Červenka

Epigraf:Strahov 1980

Pod sterým klášterem
sesouvá se hlína
jako matka, již křižují syna.
Bože, nenechávej to tak,
pošli anděly,
by tvť.j hrádek jeětě plr let drželi.

Pár let se přec pro anděla rovná
krátké době,
a já bych chtěl, až ten klášter spadne,
ležet v hrobě.
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Alexandr Kliment

Pestrý svět

V ziml jsem v Prtme niavitívil nikolik sajímavých
výstav. Ale nechci te! p8't o obrazech a malífích,i
když by si kddý sasloufil blubi:! pozoraoat.

Josef Liesler a Jan »auch. Pi'ehled celoiivotn!ho dí
la plodných a všestr^mýCh osobností, která dokázaly
rozvinout vlastní estetický charakter pfea viec^hny
agresivní 1 podtnaniv6 proměny ntaěeho století. Oba ma
líři tolnuto století patř:!.

Vlastimil Beneš zas vystavil obsáhlý soubor klidných
a. prostě poetických pohled'Ct na města a krsjiny. Zvláštní
rys = ani na jednom obraze není člověk, ačkoli db,město a krajina jsou traktovány stetelnl jako kulturní^ e
tedy lidský jev.
Vladimír Komárek představil svoji atmosféru jednoho
kultivovaného malířského rejstf!ku, jednd promyilené
malífské tóniny, která důsledně využívá k meditativním
variací. Mají stále elementárnljěí výras.

Jaroslav Šerých IUÍs překvapil sárí! měděných desek s ab^
straktn!mi, barevni glazov^^ci reliéty e symbolic^kými
názvy. Grafik orig1nílnl pojal miděnou desku větiího
formátu ne jalro aateriil, do kterého by chtil rýt a
iz kter4ho by mohl tisknout, ale jeko vlastní a samostatm
ný výrazový materiál. P6.sobiv4 ob3ekty v celku 1 detůlu
spojuj! pocit klasické reliétn! desky, ikoni a plastici
ty současných technických panelů.
Odlišnost, rozmanitost, pestrost, Nznost východisek,
výraznoat technického zpracován! e ^rukopiau, osobitost
talentu, vérnost vlastní tradici a naprostá svobóda pr^
jevu tich^st8riícb 1 těCh mladl!cný obou generací - to
věechno mi udělalo radost J s.ko dobra{ snameJÚ naš:! eoučas...
n, výtvarné kultury. Je iivaí.
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Pestrý svět/2
Zajímavých výstav bylo přes z1ruu víc. Uvádím tu jen
pět výrazných autorO, s nimli se většinou jii kaidý
čtenáf setksl. Zároveň chci mít konkrétní zaUtlad pro
uvahu, kterou sleduju.

O keldém z malítO. jsem měl přílet 1.to st hovoM t s několika
z,j emci. Diváci byli z rázných vrstev, rásmého věku, ale
soojovtl je zájem o věc e určitá Úroveň vzdělání. Vylučuju nedorozumění nebo záujstost. A nyní-co mě zaujalo :
Kaldému se 1íOilo něco jiného, dojmy byly rozličné, ná
zory si odporovaly. Dochtfaelo k diskusím. Argumentovalo
se a názory se příkře vyhraňovely. Co jeden z div^ů
povezoval 2a krásné, jiný měl za konvenci. Dyly taky
hlasy, které odsoudily všechno jako staré haraburdí a
oficiální komerci.
Pět rtsných výtvarnllru, pestře viděný svět. A kolik di
váků, tolik rázných názorá. Ještě pestřeji•viděné umění.
Kdy! řekneme, že kašdý má sv-Clj názor, můteme také říct,
!e lcatdý má svou pravdu ?

Výtvarníci, protoie předložili hotové věci a ve dvou o

sobnostech do jisté míry 1 hotové tivoty, jsou mimo Jvahy.
Tvořivý člověk nepředltlndn názory, předkliádá hotovou věc.
rte.lít hodně prtteoval. no obrszu vlotil talent, vzdělání,
zkušenost, •umění, cit. Pracoval dlouho. Divákovi staň!
minuta, nikdy jen jeden pohled, aby iekl, ie je to krásné.
Divák má. ^svým výrokem. okamžitě pocit, že je spolutvttrce.
Diváld\v positlraí dojem, potlesk nebo volba, kdyi taky
kupuje nebo rozhoduje, se na obraze sebevědomě podílejí.
Divák se tak podílí na spcleěensk, existenci obrezu e. vý
kladem, popisem, interpretací se chce podílet 1 na jeho
duchovním obsahu. Divák, kritik, nákupčí, člen poroty nebo
komisaf výstavy s v jednom katalogu jsem dokonce ěetl
lojem .... tWrce výstavy jsou důletitljě:! nei Ám malíř.

Autor obresu je přijímán s někdy jen trpěn jako nějaká
anon^sní sákladna přírody v pozadí, která se bere samoEfejmě. Jako kdyi jd^me rozkvetlou loukou a rozhodujeme
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Pestrý svět/J
o tom, kterou květinu utrhneme, abychom ji uělnlll sou -

částí kytice. Jsme pyšní na svoje uminí dávat květiny do
vázy. Zapomínáme, f.e lcak.U kytka je fiv/ org^^smus a ie
je součástí ilvého světe, jemu.i f'Íkbe příroda, souěciatí
jiného světa, než j^ek:/ my ^máme v hlavě. Květiny rostly 1
bez našich

Někdo pracoval a tvořil. Lěl radost a starost o novou věc.
Divák, konzument se choW jak.o oprévněni volič. Zná jediné
uměni, uměni souhlasu a nesouhlasu.
Líbí^ nelibí. Chci • nechci. Zajímá • nezajímá. Bav:! - ne
baví. I největší umělci se museli pokorně sklánět před tím
to dilematem^ .Kemohlo rozhodovat o jejich tlll.entu, ale čas
to rozhodlo o jejich osudu. Kdo z divák'Cl se pokorně zeptal
na dilema umělců ? A ja.k Wbec zn! ?

y

Také v dějináctimlžeme pozorovet samozvané podílnictví na
majetku tvotiváho livote.. Rozhodovalo o kulturách celých
etnických skupin a někdy 1 o jejich fyzické existenci. Rozhodl
vkus despoty nebo přesila disponovaná jinou náladou.
Tvořit, něco hezkého dělat bude každý vldycky sám na vlastní
riziko. Kdokoli a'bez rizika a třeba 1 kolektivní, skupinově,
davově bude hotovou věc kritizovat s bude si osobovat právo
rozhodovat o tom, jestli nová věc je dobrá nebo špatná.
Bude vidycky rozdíl mezi krejčím, který šaty šije, a me&i
zákasníkem, který se v těch šatech podle sv&ho cítí. Kdo
tvoří kul.tuturu ? Ten, kdo ji dll,, nebo ten, kdo ji
nosí ? Otázka není míněna ironicky, nýbri Wlně. Kultura je
wtah tvf.lrce a konzumente. Jen fo^lkl!r mClže tít sám pro sebe.

Do urěité doby byl vztah tvf.trce a konzumenta h^^on1ck;f. Umi^
lec preeoval na zakázku. Žádný Matyáš Br^aun nevyrúbil sochy
v nadllvotní velikosti jen pro svoje potěšení a tádný Karel
škréta s1 nedával svoje obrazy za skříň. Pracovalo se v ur
čitém stylu a zákazník netyl tak zcela náš pén. Spoláhál
ne U.l'lělce.
Od uraít, doby, a. za mezník bych považoval Francouzskou revoluci^ zaěíná kultura ^fungovat jako zbolí. I tady se prosezuje zákon hodnoty, je nabídka a poptávka.
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Moderní svět m2 e trhem neustálé pot!ite. Tady je nerlosta tek, tam jsou přebytky, tady chybí základní věci, tBrA se vyd.ti.lťvá nra luxusu. Ni.kťlo spolehlivě nezma:poval,co má vleatně
mlllerdové li.d stvo za lu.bera, kdyt m!nf. • ioe chce to a nechce
ono. Ulcdej! se rltzné zákony, ale pestrost svita Je vidycJy
pf&edčí.

Uev!m, jestli se ttirčf člověk mtJ.te c!tit svobodněji a jis
těji, kdyi. v!, te neexistuje ládná oor?.le, be. ani zvyklost,
ktert. by rozhodilri o kvnlitě jeho a!le. Čnsto s1 tské Hkům,
kdyt posoruju pestrost současné kultury, jestli Wbec pojem
non.s e kvalita / hodnots, krásm, pravdivost, púgobivoct &
cena / mejí W\:iee pro souč!sncu tvorbu, tle 1 vní^ní nějaký
výr;nl!Wi g platnost. Diůo ty se nn tie!ci ptíkled.ecb prokázat,
ie ne věechr.o, kromě hl&ťu., jsou e mtttou bjt. nejmti.ně dva ná
zory. Tento triviální objev povetuju Z2 epochální, tj. za
cllerakterlstlcký pro neěi dobu. naě svět je pestrý} nikdo
ho u.i nedolaU.se ekloublt do jednoho Etylu, v Jednotném stylu
zpracovst, postavit ped jeden zákon & zákoník. Stylem nr:s.t!
doby je pestrost.
Krtrua, ? i;ev!m. Třřko.Je to zS3ímevé a j&ko vtdycl.7 jen pro
někoho.

Někow vl!ldÍ, ie neví, oo si a myslet u. dělat. Hěkaim vedí,
te ví, co chce, ale nemO.fe to dělat. 1,ěkomu vmdí,ke dělá to,
co nechce. Kdo má radoet ?

Zdáalivv Je všechno reglei:.er.tovi!r.o od Útlého pfed6kolaího
viku ffi vlastni &ečíná &e plúnovat 1 politika populační.
Váechno funguje :,odle uro1t;ích HdQ a předp1s0, podle smluv.
Poprava, soudnictví, voJalr1t, rybolov. Ve st:u tečnosti se vici
s jevy -pownují vlastní t!fí, a kdo chce/ vyboeí taky kam chce.
Řemtileme se divit, !e pár lid.í má um jeden obrázek rhzni
ná.sory •

Idealisté jeati poMd hledk nějaké ocJektlvní normy. Mora11stn pořád jeatě donoru6uJe nějaké sllssdy. Humeniata prosí
o toleranci. Raclonnllsta vydává &ákoay a konvence e dohlítí
nn jejich pln6rú. Terorista &1 náallím vynuou.je víc net poeornost. A kolik je c.írkv! s kolik je theologii ? !iomantic1 a
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Pestrý svět/5
hsterikové 6aruj! ze svého nadlení a narkotick,bo opojen!.
FoHcl se hled, nijaký V,klad, systém, pojetí, klíč, til3enka,
ele proč 1 Stále jeitl ^tun.suj^ ideál h^umoničnQati. Pofád
se nikdo bojí, jestli jedná mpnfvně. Pořád cbce mít nikdo
záruku, 1e se nemýlí. Všichni volají po svobodě, mle ne pro
to, aby mohli Jednat, ale proto, aby aill pocit nezávlaloatl
klidu, té.du a pořádku. Peetr,1 svět, který je asií realitou,
Je svit protikladů. Klid, pokoj a rád je vaude Jen sdánlivi^
Niw!m stylem je peetrQ neúplnost.

V

St&tle jeltě příliš iijeme rt minul^mltury, i.: které bychom
mi chtěli brťt pf!klsd. Vytvářale vidycky celiatvi fá.d. téla
ověom vldycky taky zvoJe zeměpisné 1 lijeplauá hranice, &.le
v rámci těch brinic se každý cítil v řádu. Podle ffdu byl
třeba 1 upelovihi, nebo obdivováa. Po této mlJlllltf. frkl bych
klasické kul kuře a kul turách se mím dle stýskat, mnte se
nám 1:!bit, ale nein pro nšs f.á.dný jiný vjznam, nei jaký pro
nff s mají v/znem dijiny.

Dnes je vf.o styl'b,ne! jezyk-A. Domyšleno, je tolik stylfl,
kolik je lid!. Státy stU:! udržují svoje abstraktní hranice
s národy dnes ul obt!tne prokazuj! svoji identitu. Je dost
pokusfl o u.milou jednotu, ale 1 povrehní analýza ukazu.Je• fe
fivelné prolínm! je silněJa!. O skutečně úspělnU Integraci
lze hovořit pouse tam, kde se tisíce mozku spojilo k rozsá
hlému teehnickéi:u projektu, který je často 1 úspěsné re&lizo-

ván.
Všecnny skýlotvomé pokusy pettí minulosti. Často si stjgluime
a řínfe, ie by bylo potrebe. vytvořit nov:I styl • .tle f.lidný
styl nikdy nevznikal s duchovní desorientace jako pot.tebe
obrany poznených tredičn!ch hodnot, nýbr' sám od sebe z motných sil oka:d.iktl 61 staleií a z talentu ur61tých lid!. Gái
svit ee vyvíj! jinll!k, pe.rsleln6 a v mnoha atl'Ukturách, Je
peatrl. !e ae tAto pestrost aa=a ut tlvelni vyvinula v nový
styl usuzuju se skutečnosti, !e tento pestrý svit navzájem
komunikuje.
Pestrý svit a1 vytvořil 1 vlastní a nov, uměn!. Je Jim lurnallstlkg. Tvoi*! peatr, vidomí a je taki oDra«^ pestrosti

Pestrý avět/6
apolečenského míniu.í. lloviny, rozhlaa a televise, debaty
v parlamentu, stávky, demonstrace a disidenti jaou tWrčílld ailami núí doby. Politik se je anat! ovládnout uebo
jimi je ovládán. Jsou umělci, ktef-í tvrdí, ie se v táto
době rozpaclu hodnot, produkce a konzumi, v této pestrosti
1nform8c!, kter, često mají daleko k takturn, prosti ned,
nor:nfilně prJtlcovet. Hledej! ee nové forrmy vfrezu. Uěkdo míní,
fe je Wbec všemu konec.

Ale svít je ut&sně tivy a pestrý.
A někdo pofr!d ještě maluje svtj obrázek bez 11ároku. na cokoli.
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Modrý

an d ě 1

Monolog

/Zvuk jedoucího vlaku/

Co se tak díváte? Nie na mně není. Není, že? Bába. že to ujde?
nepovídejte. Dveeet roků kčybych mohla shodit. Nebo aspoň pst-

náet. i:ožná byste se divil. Vlae.y jsem nosila ež po pás. Jako
rusálka. Noe mně to slušelo. Noe. Věřil byste, Že jsem děle.la

letušku? Tři roky. Vlastně čtyři. Páni, eo já jsem dostávala
dopisů. ZarLilovanejeh. !.ebídky k sňatku. Jeden mni psal až ze
Stokholmu. Z vyslaneetví. Všeeko jsem házela do smetí. Vám je

to k smíchu, eo? Manžel taky dělá, že ee směje. hle ve skutečnceti žárlí. Trošku. }rostě mu na mně záletí. Ten, eo mně po
máhal do vlaku, to byl on. Neehtěl mě pustit. Jořád prej: Ne

má to smysl. - lovídám: N.iláčku, teO to přeee nemó.žem vzdát. Víte, kam jedu? K Nejvyššímu soudu.

rroč?

Kvůli spravedlnosti.

Ko ne, to není vtip. Já ji vybojuju, ei to stojí eo ehee. Po
dívejte, to je papíru, eo? Nejmíň tři kila. Lustě popsanýho.
Ekrazit. Vie vám neřeknu. Nešlo to po dobrým, mus, to jít po
zlým. Když strejda umíral, povídám: Br,eho, v jeho kvartýře

pro nás něeo je. Pojame to sepsat, at se pak nepohádáme. Ale brácha, že prej po etrejdovl nie dědit neehee. Btž prej

si sama. - Fovídám: S tebou, nebo vůbee ne. - A nešla jsem.

Jenže bréehs tam byl. Hned ten večer. Odtahal plno věeí. Tři

dny to tahal. Pak etrejda umřel. Íovídám: Ježíši Kriste, bráeho, není ti hanba? Správcová tě viděla a hned mně volala.
Fřeee to nezapřeš. Fůlka pattí mně. - Bráeha povídá: Nebudu

se hádat. Eěž si za notářem, co dčlal soupis. - Tam jsem by-
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la zrovna dnes - povídám, - a ty nejlepší včci chyběj!. Porce
lán. A sbírka známek. Dohromady nejmíň za pedesét tisíc. - Brat

říček pochopitelně, že nic nevzal. Povídám: Brácho, máš to srdce

zkazit mně poslední šanci? - Fovíd': Jestli potřebuješ prachy,
řekni. lět tisíc seženu. Ale takhle se na mne nesmí. - To mě

dorazilo. Iřece brácha se sestrou mají držet Epolu. Navíc když
joou od čtrnácti, od šestnácti roků sirotci. Já bych byla za ně

ho dejchalakn myslela jsem, že se mnou cítí taky tak. Například
jsem měla klíč od jeho kvartýru. Dal mně ho pro všecky případy.

Doba byla všelijaká. Každou chvíli někoho sebrali. A tím klíčem
to začalo. Fovídám si: Až nebuCe doma, ptjdeš, prohlíaneš mu to,

a jestli ty známky a ten porcelán má, počkáš na nfho a řekneš:
Tal: ti, brácho, pěkně děkuju. - -Já vím, co chcete říct. Cizí

,

kvartýr je cizí kvartýr. Ale byla jsem zoufalá. A on s tím stej
ně počítal a všecko odnes. Znáitky, servisy, nikde nic. Dčsně

jsem se neštvala. Tušila jsem, že má pár věcí, ale že tolik,
to ml nenapadlo. Stsrožitný vázy, sošky, zlatý lžičky a dokon

ce ryzí zlato. Já jsem to na mou duši nechtěla udělat. Ani jsem
na to nic neměla. Musela jsem mu vzít taky kufr a ao nfho jsem

to nacpala. Byla jeem jako v trsnzu. Teprve doma mně to cošlo.
V noci se probudím a povídám: Holka, tys tomu dala. - Mráz mně
• šel po zádech. Tohle totiž vůbec nebyl můj zpOsob. Jé jsem si
vždycky nechávala všecko líbit. Tak jsem mu hned ráno zavola
la. Byla bych to vrátila. Jenfe on, že prej jsem zlodějka. To-

vídám: Bratříčku, na tvoje krámy J' kaělu. Chtěla jsem ti jen
ukázat, jak mně bylo, když ses ke mně tak zachoval. - Ale on
zavěsil. A podal žalobu. Tak jsem podala taky. Samozřejmě ji

vrátili. rrej kdoví, jestli ten -porcelán a ty známky vGbec
existovaly. Zato jeho žaloba bylo v pořádku. To se rozumí, je
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vín^. Man-

fel povídá: Uvidí!, že to skončí exekucí. - Já jsem se nikdy-nesoudila, ale když Jsem viaěla, jak se toho bojí, povídám: Un-

Cťě. - A ěla jsem za předsedou een,tu. ;ovié!ám.: Já jsem rozen,

Eichlerov,, jestli v'1n to něco říká. luk,? Ano, ten generál. A
prtvrd:k. Cvltový jméno. J'1. jsem jeho neteř. Ta2kle - pov!dQm to
mu p.f-eósedovi, - o zákonech náhodou něco viz. - A jestlipak ta

ky víte - povídá on, - že zákony platí pro každýho? Strýc by

vém určitě nedovolil, ebyste jeho jménem pasobila na souC. Takhle mě ten r-rrosták sjel. kanžel povídá: Jestli to nebylo pro
ten kostým. Je moc do světa. - rovíěám: 1'iláčku, n::ně řekla v ro
ce čtyřiačtyřicet kartářka: Vaše barva, slečno, je modrá. Y je

jím znamení nejdete pravou cestu. - «oho se čržím. - Sebrala

jsem ee a fla za jedním, no, mám zkrátka taky známosti. iovidám: C1.ávku, mur-im skřípnout derebáka, co mysl!, že talár je
nepromokevej. Eodnč o něm vím, hodně- tuším, potřebuju jenom pár

poCrobnosti. - Jenže Sliivek: Srdíčko, na to zapomeň. -

Chceš říct, že se na něho nic nenajde? - U nás se vždycky najde povídá Slávek, - ale tak, Jak ty si to předstsvuJei, to nejde.

Uy 6louž!me stótu. - Tak — povidám, - & já sns4 nepatřím ke stá
tu? Cop2k spravedlnost je soukromá věc? ?limochoee:n, 3lávku - povídAm, - kde jsme se my Cva poprvá viděli? Nebylo to náhodou

v Adrie baru? V roce Ovaačtyřicet? - l!ožn, - pov:!M. Slávek. - CtoCilaa tam s plknou společnost:!. - To byly dobrý holky - povídám.

- Uanekýnky oa fi^rmy Vesel$. - Nemyslím holky - povíd' Slávek.

- kyslím chlapy. - Byli tsm za svoje - povídú, - a lokál je ve•ejná místnost. Jenže tya tam, Slávečku, za svoje nechodil. Tys
ua chodil Elužebně, Tíš, a prachy, cos tam utrácel, byly zatraiě ěpin&vým Krvavý. - To by se muselo dokázat - povídá. rov:!-
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dtm: Věek to vaši p'ni n[kde mají černý na bílý111. - A Slévek:
Na tebe taky leccoe mají. - Povídám: Jenže pro gestapo, Slá-

večlu, jsem nikdy nedělala. A nejserr. u policie. Mně nemůže
akoťat, když si na mne ntkéo posvít!• Kdežto tebe to může po
hřbít. - Jen to zku& - povídá. Jovídaia: Nevyskakuj, al ti ne

prasknou Kalhoty. To víš, že neptjdu na tvým šéfem ani za šétvjho i;Jfa. ;,ajé..u si někoho,

ti jde po krku, a ueří-

Kej• 1e se il vás xskcví nevyE-kytujcu. Takže abys potom neplaKau, zč: Jsem. tt: rieupczcrni l a. - ..íi.kn...e Jsem mu to ře kla. .nevy
padám na tc, že ? :aJ..a jsci ntv[I'i l&, že to Co kážu. Hrozný to

bylo, Jen soudce mě nejdřív taky nebral vážně, když jsem z&

ni.IL. přisla znuvu. -ovíěá: F&r:.í, posledně jsme si to vyložili,
teč' jcao.n zxrťicíme čas. - .1 ar.e pře c;isc do - poviOám, - jak mye-

lita. Uni a vá.na ten čas btA.č.ou 4-<trlc.st jiní. Uožná se zepta
jí, co dělá váS bratránek v Americe. Jestli je tam legálně,
rnncbc jestli tam nezůstal, k.éy::.: ho t.;..m. naši poslali na obchod

ní cestu • .1 jestli rtu tač.y za tc nepfiěili tři roky. A jestli

Jste ho uved v dotazníku. hubrika Příbuzný v cizině. Neuved,
to Q..ylo t tím t&rlke-t, co jste prodal ze otlhadni

dat xx

celiU; Za

clo

dasctt ticíc. hle kolik jste dostal doopravčy?

Ivahrút tcii£, vlčte. da to začali vyšetřovat, a pak se to

ututlalo,

rente nic se neututlá tak, aby ee to nedalo vytáh-

ücut. ;.e cy re to piksle. vai-e ;.a:ií? 7a, je přece poctivá. 11-

mochočern, proč jezdí co kostela na čruhej konec mlsta'i 3naC
s-e nestydí, ie je vlficíí Fa to má přece právo, -Jvěea je prav
da, ;..:uučco by takhle zaostalou manželku mít neměl. Zvláět
když sám jezdí po celým kraji přednášet, jsk si u nás báječně
poradíme bez p^nbíčka. a teč si, vdacnej pane předsedo, před
stavte, ie by uc toLle \dacko provalilo. Ti psni, co mají na
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staroeti volby sou6cd, by se asi postarali, abyste mil a! do
smrti času dost. - Takhle Jsem to do něho hustila nejmíň ětvrt

hodiny, protože jsem toho měla pochopitelně Ještě víc. Nakonec

říkal jenom: Odejděte. Naposledy v4e Udám, odejděte. Mně Je

z vás ěpatně. Odejděte. - I'ov!dúu Jdu. Ale vy si to sakra nech
te projít hlavou. - Nechal. Dal to k leeu a rok bylo ticho. A
teO řekněte, co si o mně myslíte. že jsem mrcha, rtate. Uáte
pravdu• Kdy! jeem ee v noci probudila, viděkn Jeem to Jako na

divadle. - Ježíši Kriste - povídám, Jako u nás na zkouěce pan
ra!ie,r Dvofáček, - Ježíši Kriste, stop, na to se nedá dívat. -

HneO jsem bráchovi napsala, aby ee smiloval a něco z těch věcí
po str.jdovi mně proboha dal. Jenže on místo toho dělal všecko,

aby to u soudu zase rozjel• •eal al na prezidentskou kancelář.
To ani fekla jeho manželka, kdy! se e ní poMdal. ro,,.!4'a: švag-

rov4, tys přece musela ten porcelán a ty známky vidět. - Povíd4:

J'? Nic takovýho doma neměl. “ Povídám: Ale říkala^, že zničeho
nic koupil za šedesát papírd chatu. - Povíd4: Jenle tak to u ně
ho chod! pofá4. Chvilku nemá nic, a najednou pfineee bal!k. VAak
ho z°'-1, eamej kšeft. - Kdepak brácha, ten se chytit nedal. Na
konec na mne napsal anonymní udán!. že Je^^^ prostě vymyslel
si ěkared.f věci. Kdyi to se mnou policajti projednávali, myslela

jsem, !e mně hlava prakakne. Brácha! Za v&lky dozorce v!sňd, pak

jen pfevlík uniformu - a po mng bude plivat. To cy v,s taky na
míchlo. Sedla jsem na vlak a jela za Zorkou. Kdysi jsme spolu di

laly u divadla. Ten jej! Je voják. Na minieterstTu. Poví&im: Zo-

ri, mus:!I zni peaoct. Mdj milovaneJ bratfoíček teti! krade. V!I
UakT To se tfeba nalolí plneJ náklaOák etareJch bot a kabitd a
Teze ee to do hlavn!ho skladu. Tam potvr4!, !e se ty věci ul ne-

daj! nosit. Maj! se odvézt rovnou

o sběru, Jen!e místo toho ae

"
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přivezou zpátky do kasáren a znova rozdají voj4k0m. A ty novl

vyfasovaní se prodají civilistb. Brácha pov!dd.i V dědinách
kolem naší posádky ka!dej drfaheJ nosť •nlrn! bagančata a obar-

venej mantl. - Holka zlat4 - povíU Zorka,.- Jen!e co j4 vím,

tohle se dělá všude. -.No a co? - pov!d4a. - Občas někoho po

trestat můžou. - A ví!,

!e.jo?-povídá

najednou Zorka. - Nebu

de se mu do toho chtít, Vlkynkovl, ale to Je dobfe. Protože
Vikynek má kaňku. eerstvou. 1371 ne slu!ební ceetl. Trouba.

s nějakou fotografkou. Za dva dny to prasklo. Xde ten tvdj
brácha přesně slouží? - Celou noc. Jse11 nespala. Prásknout
bráchu! Povídám si: ^no ji poprosil, at

8

tía nic neděl,.

Ale Zorka se mně vyaSla. PreJ u! to zaf!dila. Tak jsea ila
naposleCy v životě za n!m • - Jirko - pov!d'my - ve^ !alobu

zpátky a dej mně, co mně patfí. 1-ro všecko na svitl, bul
lidskeJ. - On samozfejni: S,gro, přísaháme žádný známky ani
porcelam jsem neviděl.Ty Jo? - tovídáa: Jako tebe. - Tak Jsou

tH. mo!nosti - povíd,. - Bu! n,e mileJ strejda vypek a dal to

nikomu Jinýmu, nebo ho vykradli, nebo ••• - víte, co mně řek? nebo Jsi padl' na hlaTU

. -

Povídám: Bratf':!ěku, takhle jeem

seděla a takhle sedfl strejda a pov!d,: Milostálas ve zlý
době při mně, tadyhle je něco pro tebe. - Vstal, otevfel skf!ň

a tam bylo dvanáct polic plnejch porcelánu a dole dvě police
a v nich sami album ee známkama. roví4': Knílky ti nic nefí-

kaJ!, ty dostane fakulta, ale o tohle se a Jirkou rozdělíte,

abyste měli pumátku. - Jako dneska to 'Yid!m a slylía. Jeltl
jsem si myslela: Konexi, strejdo, konečni ani z tebe nico
kápne. Jenže to se pr,vt asi nemilo sUt. N,1 slavneJ strej

da by vůbec udělal nejlíp, kdyby ee na n4s od sač,tku dplně
vykašlal. Toti! když nám áva roky po tátovi umlela máma, vzal
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nás k sobě. Vlastně .ke sv$ hospodyni. lořád nám vykládala, jak
se u pana doktora máme a jak je hoanej, ačkoli by Ma mob nechat

na starost obci. Dnes v!m, že nemoh. Obec by se bránila a byla

by z toho tahanice. Třikrát denně jsme měll na talířku, že od
rána do noci pracuje .a hlavně nestrpí ostudu, protože co by ří

kali klienti. fřitom se ta beba vždycky ptala bráchy, jestli ne

pije. - Táta pil - povidá jednou brácha. A baba poví°': To se
ne-sluší. O mrtvém otci. - Ale bylo jasný, fe o tátovi mluvila
nejdřív ona, protože neáoštudoval a měl z ostudy kabát. Strejdu

Jsme ty dva roky pořádní neviděli. Baba nám občas přinesla psa
ní. ťplnj blbosti. Diktoval Je sekretáfce. Jak se má lít a tak
dál. On sám se tím pochopitelně neřídil. Ten kyartýr měl dva

vchody. Za Jedním byla kuchyň a tfi kamrlíky, tam jsme bydleli

my s bráchou a baba. Drubej byl do .jeho pokoJd a tam jsme neemf11. :roč? ?odívejte, bylo mu skoro čtyřicet a byl evobodnej.

Chápete, co myslím. r,r holek jsem viděla přicházet nebo odchá

zet. Hezkejch holek. Svatej nebyl. TamstuJu, jak si mě jednou
pozval• .:>amosebou do kanceláře. - Slyším, Mílo - já Jsem křtěná

Milada, - že chodíš ráda do kina. - Fovidé: Nesmím? - Věděla
Jsem předem, o čem bude řeč. Baba žalovalR. Někdo j! hl4s11, že

se tahámm s k.lukama, že si mě vodějí do lóže, no a když je váa
ěestnáct, to víte, co se tam dělá. Povídám: T1 kluci Jsou z na

šeho ^gymplu. - A co děvčata? - on na to. - Děvčata tam nejsou,

že? Vidíš, vid!š. Copak to jde, pEt nebo šest mládencO, a ty
sama? - Povídám: Jroč ne? Oni ai aspoň nedovolí. - To byla le!.
Dovolovali ei a J' jsem věděla, že on to v!. Ale bavilo mě, jak
to neumí ř!ct. Teprve pak mně došlo, !e by to uměl, Jenle mu md-

!u beJt ukraden,. Povídá: Dobře. Dokud nezačneA'sekat dobrotu,

nebudeš Oostévat kapesntf•.- Ale mě nenaštvel. Dva z těch klukO,
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co se mnou chodili, měli prachů dost. Způsobil tím jedinou
věc: Když Jeénoho dne stála baba v kuchyni celá uřvaná, prej

pan doktor telefonoval z Londýna, fe se zatím do Prahy nevrá
tí, bylo mně to takhle volný. Hoepodafila dál, něco jí nechal

nebo posílal, taky J! psal, a když to četla, vždycky brečela.
?ak přišel Eitler, babu sbalili, jen!e Já jsem se hned po ma

turitě postavila na vlastní nohy a nebydlela tam. Ton kluk,
nějakej Veselý..., znal jste firmu Vesel$, ne?, prádlo, oděvy,
módní doplňky pro dáwcy»»», vnutil

tatíčkovi za ^manekýnku.

:'o bylo fajn. Jen!e kdyl ee strejda v roce pětačtyřicet vrá
til, Jako J)lukovn!k a s man!elkou Angličankou, samozřejmě dal
o sobě vědět. Fovídám: rod!vej, strejdo, v oamatf-icátým see

neptal, co si počnu. Odjels, a hotovo. Tak se neptej ani dnes.
Jenomže milej strejda hned, fe prej soudil nacisty v Norimber
ku, má beJt ministrem a Je mu trapnl, jak jsem ae tady chova
la. Povídám: No a^ co? ?lěla jsem chcípnout? Starej Vesel/ byl
slušneJ chlap. Podle tebe kolaborant. Ale nebejt jeho, musela

Jsem do rajchu, a kdoví, Jestli, ne do^ koncentráku. Tj^ mluvil
v Londýně moc krásně do rádia, věichni to tajně poslouchali,

ale mně se na ulici báli odpovědět na pozdrav. Starej Veselý
se nebál. Tak!e kdyl chtěl, abych dělala v baru pár 110em spo

lečnost, měla Jsem snad řict: Pane Vesel$, ričej! mně laekavě
dodat seznu, jestli to nejsou zrádci národa nebo gestapáci?
A kdy! Veeell ^Ulll!-el a pan synátor ml pustil k vodě, uchytla

Jsem se u divadla. - Iroboha, pov!d' strejda, - ale u jakjho?

Pov!dám: Co mysl!š, že se v roce ČtÝřiačtyřicet emělo v Traze
hrát? Ale jestli ti někdo namluvil, že Jsme vystupovaly nahý,

tak to Je let. V plavkách, prosím. - I když, mezi náma, proě
by se ženská nemohla ukazovat nahá. Kdo nechce, nemusí se kou-
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kat. A že tam chodili gestapáci? Fane drahá, já jsem si o nich

myslela svoje, ale zaplatili si? No tak. Já jsem neseděla v Lon
dýně, abych jim mohla nadávat. rov!dám: A vůbec, tys přece, strejčínku, taky nebyl cimprlich. Tebo mně chceš vykládat, le tě nena

padlo, do čeho ženeě Vedralovou? - To byla ta hospodyně. - Foví-

tám: Otečeš si za kopečky, donutíš ji, aby ti za těch pár šupi\ dě

lala navíc poslíčka, zapleteš ji do ilegalistiky, strašně se roz

čiluješ, když Ji zavřou do lágru, a tváří5 $e tragicky, když tam
chyt! tyfus a zhebne. lovíOám: J& jsem tenkrát byla tele, ale

hned mně bylo jasn$, že jestli z tvýho kvartýru bleskově nevypad
nu, odskáču to taky. že by to tobě jasný nebylo? Nic ve zlým, jsi

brácha mýho táty, ale Jak tqs moh někoho žalovat a soudít. Vždyt

nemášo ničem ani ponttí. -ebo máš, a pak je to ještě horší. Tak
že jako ministr budeě stát taky za prd. A to řeknu každýmu na po

tkán!. - řane, to mně jen tak vylítlo z huby. ITa mou duěi nic
Jsem tím nemyslela. Ale on, předtím byl sauá národní hrdost a po

trestání zrádcd, najednou ie prej chápe a že pro mne něco vymys
lí. Olověče, věřte, nebo ne, on ee mě bál. Mi, atatietky ze zru-

šenýho divadla, co měla věecek majetek ve dvou kufrech.^ A protla
čil mě k tim aerolinkám. KdekOo se divil, že Jsem z nlho nevyrazila něco lepšího. Jenle já jeem nic vyrazit nechtěla. Mimocho
dem, dělet letušku je Ořina. A dnes v!m, že ani to jsem neměla

brát. ;roč Jsem to vsala? Ffedatavila jsem si tu modrou uniformu
a fekla si: Tfeba je to znamení osudu. Ale dobře mně tam nebylo.

V!te, J' jsem bejvala nejitastnější

po divadle. Šlo se

na flú, nad ránem jsem se nechala zavézt domd, pár ulic od naše

ho, aby lidi neměli řeči, jenže oni Je měli 1 tak, a potom etfevice do ruky, abych nevzbudila bytnou, osprchovala jsem se a leh
la do postele bez jediný těžký myělenky. Fáni, to se to spalo.
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Kde!to v letadle, jak bych vám to vyložila? Já totiž viCím do li

d!. Dejme tomu Pokorný. níkej!: Výbornej pilot. Jenže já se na

něho podívám a můžu slovo od slova nepsat, nač myslí a jak mu
je. Do réne chlastal - a má letět Brusel a raříž. Brr. Hned jsem

musela na panáka. To leze do peněz, víte? A pak už to stejně nepc-

máhalo. rovídém: Rílo, dej se vystřídat. - Proč? - povídá. Poví
dám: Vš&k ty v!!. - ::Jělal, že nerozumí. Tak jsem mu to i'ekla. Ne
rada. Lidi ncsnáěejí, když se jim eahá na bolavěj zub. Jenže tady
nešlo jen o něho. 7o byla zásadní věc. Snozřejmi byl na mne
sprosteJ. Vykaělala bych se na to. co taky dělat? Jen!e on mě

udal. rrej koketuju a cestujíe^:úna. Irojednávalo Ee to u náčelníka.
Tak Jsem jim to nakonec fiekla do očí. Všecko, co se mně nelíbí.
Bylo toho dost. A co byste řek, že se stalo? Dali-mně ddtku. Vě

děla jsem to předem. Náčelník povídá: Tak co, zlato, co je s te
bou? -au! jsem je měle přečteni. Všecky. Jak byli ^ojluven:! a
jak jeden eruhýho kryli. fov!dám: Kdy! ddtku, tak důtku. - A na

psala jsem stížnost. rřijal .mě námistek vedoucího odboru. SluineJ člověk. Okamlitě jsem poznala, že v tom s nima nejede. rtal

se na strejdu a pak pov!člái ?iaite ve všem pravdu, sleěno. .ožná

Je to jeětě horě!, ne! se vám zaá. Ale lidi jsou Jenom lidi. i:áme Je vyházet? Kdo by obstál? A lítat se musí. - I ov!dám: Jane

núěstku, že vy to taky máte. Tu zázračnou schopnost. - rovidá:
Tak trochu. Jen!e Ji umím ovládat. Prostě jí nepoužívám. A Ttm,

slečno, to taky radím. Fodle mě potřebujete klid. Je otázka,
Jestli ho najdete u aerolinek. - Tak jsme se domluvili. Dali

mně místo u vojáků. Zotavovna pro

oficíry. rádherná kra

jina. Hory. Měla Jsem dllat správcavoa, ale chtěli

ita,om

vda

nou, _Iov.!dám: Ani nápad. - Ne ie bych měla nouzi o chlapy.
<rtěam kdy! nosíte v hlavě rentgen, Je láska těžká věc. Jopak je

o tělo. Jenže človfk má taky duěi. A ten rentgen ne a ne zhas
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nout. cla jsem s někým, a hned jsem vtděla: Kdepak, ten není

pro mne. Ale co bylo nejhorší: Uyelela jsem,. že se konečně trhnu
od svýho velikýho strejdy, a to se nepodařilo. Asi za půl roku
n.ě zavolali. Tajní. Tenkrát u! neseděl na ministerstvu, ale ve

fabrice. V právním oddělení. ženu poslaťzpátky do Anglie, byl
takhle maličkej, a stejně mu to bylo mllo platný. Chtěli, abych

ji® řekla, jnkej byl člověk. To jsem ještě nevěděla, že Je v ne
mocnici. Ve vězeňský. 7f-ijell pro něho v noci, poznal ten Je

jich auták a skočil s okna, ale oni ho z toho potom dostali a
měl mít soud. Povídám: Vž<!yt jsem ho ani neznala. - Začali kři

čet. Že prej na něho mají strašlivý věci a že o tom musím něco
vědět. Frej mu v roce osmatřicet pon.ohli do Anglie nacisti a !e
tam pro ně dělal, a proto jim taky v yorimberku Sel jako žalob

ce na ruku, jenže Angličani se toho dom&kll a skřípli ho, aby
tady u nás po válce drlr.l zase pro ně. lovídám: O tom mně slo

vo neřek. - Lidi, ti si mě podali. lrej jsem mu pomáhala, a že
se •Ožu zachránit, jen když na nĚho všecko řeknu. Ka!dej druheJ

by to udllal. Jenže Já jsem taková: rovídáJJdáJJ Dělejte s1 ee mnou,
co chcete - nic nevím. - Nechali si mě tam pár dnd, pak Jsem se
jim složila, s představte si, naakonec mě pustili. Dostal pat
náct let, strejda, a já padáka. Samozřejmě ne kvůli němu. Kdyl

páni chtěj!, aavod se najde. rrej si hoeti atěžuJou, ta Je kul

turní programy nebaví. A taky prej jsou námitky proti tomu, jak
se oblíkám a chovám. Povídám: Ty programy, co Jsem dělala, o-

pravau za n:oc neetály. Ale pro oricíry byly kulturní af moc.
A co se týče chování, Jsem svoboan,, a oblíkat se budu, jak

chci. A ěla jeem. Jenže do em!chu m.n£ nebylo. Zametli se mnou

tak rychle, že jsem si nestačila nic najít. Ani spát jsem nemlla kde. nastoupila jsem s kuframa do autobusu, Jela na koneč
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nou, sedla na lavičku a eeděla. Nemohla jsem sebrat myšlenky.
Šofár, co mě vez, se se mnou od viClní znal, a kCyž jel po

slední kolo, dal ee do řeči. To byl zázrak, víte? Frvní člo
věk, co na tom mým rentgenu vypadal čistej jak slovo boží.
Abych to nenatnhovala - přived mf domO a vzali jsme se. Ne

hned. Byl rozvedenej, do ničeho se nehnsl a já taky ne. Jen

že jeho metks, ta řvala: Prej jsem to ne něho nahrála, a je!-

tě k tomu žit na hromádce - co teknou lidi, a kdesi cosi. Tak
jsme to nekonee udělali. Ale v jednom jsem ne:.lhnula. Povídám:

Maminko - musím jí tak fíket, - nadávejte, jak chcete, j' ee

do jinýho obl!kat nemůžu. - A ona: Kdybys měla dvoje oblečen!
modrý, nef-eknu. Ale úplně všecko 1 s kabátem e s čepic! - jak

to vypadá? Jako v blázinci. - Ovňem nejvic Ji ětvelo, že Jsem
nic neměla. Myslím peníze. Povídá: Rolka, je ti třicet. Jak

to, les nic nena£etl1la7 EOnza platí na děcko, byt je mJ,
jak chcete takhle -žít? - šla jsem samosebou hned dělat, s Ron-

zou - jako a manželem - k autobusu za prdvodčí, ale to jí nestaěilo. Nakonec mě to namíchlo, že bych se byla nejradši se
brala a Sla. Jenže e Honzou se mně to l!bilo. Ne že bych se

hned zamilovala. Je mladší ne! já s připadal mně trochu jak
mouchyeněztesimě. Zato až na tu jeho mámu byl u něho dooprav

dy klid. J4 .,,em napf!kled nemohla pfekousnout, co mně pro

vedli u těch vojákd. Pov!dám: Sečnu a napíěu, co ta zotavovna byla zaě• Prokurátorovi to napíšu a ministrovi taky. Veli

tele zotavovny, správcovou a pár zčravotáků smetu, a možná

ještě někoho vyňšího. - A Honza: Co z toho, proaim tě, budeš

mít? Myslíš, že Já na nikoho nic nevim? Jonže je to pyramida nad menším lumpem !ed! větě! lump a nad ním jeit€ větě!, a

tak dál. S tím nepohne§. - I'ov:ídám: ?y možná ne. Já ano. -
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a co? Dejme tomu, !e tu pyramidu vyhod!ě do vzdu

chu. Bude někomu l!p? Ani tobě ne. Zítra to začne nenová, a

možná hd!-. Radši poja, půjdem na procruizku, stavím.a se nikde

na večefi, na čtvrtku vína, podíváme ee na ptknl liči, a bu
de. • - Něco na tom na mou duši je. Nebo přijdu do obchodu, po-

vídám.s rotřebuju modrý punčochy. — Povídají: Nejsou e nebu
dou. - Zavolejte vedoucího - povídám. Honza mě dr!:! za loket.
Prej: Co mu chceš? - Povídám: Trochu se na ntho zaměřím. Je

nom maličko. A pak ho zmáčknu. - Jéilěmarj4 - pov,dá Honza,

- copak on za to mOže? Přece ty punčochy nedělá. - Rezky si

s vedoucím promluví, strčí mu lahvičku^ a za měsíc za dva,
kčyf jdem kolem, čeká mě pod pultem punčoch třeba tucet. No,
občas mě to i tak v noci zvedne s postele, fe se mus!a projít

po kuchyni. Víte, ta hrdna, kolik toho vím, třeba na tu je
ho pitomou mámu, román by to byl, a !e by se s tím a!lo něco

dllat. Ale nakonec si jdu vždycky zas lehnout. Ten klid Je
opravdu důležitější. Jenže

když

potom strejdu pustili a dali

mu pap!rz, ie v tom byl nevinni, a on si mě pozval a fek, !e
se cítí ěpatnl a že ten porcelán a ty známky dostanu, ul jsem

v tom zese lítala. Jít po tom, nebo ne? To už jsem věděla, co

to je mít někoho ráda. To není jenom cit. Cit je to v se^mácti. Kéležto my jsme s Eonzou leccos prolili. Za těch dvanáct

let. A stáli Jsme pM sobě. Tomu se f!^ Uska. Proto jsem.
dostala strach. Jeho máma mu zkazila už jedno man!elstv!, a
kdy! jsem potom nemohla dělat a byli Jsme věčně bez koruny,

jela po mně jak saň. A on chudák po'i"ád jenom říkal: Největl:!

emdla Je, le nen! klid. - Víte, sedil Jete nlkdy ne konečnt
na lavičce a nemfl nikde nikoho a nic?'To můžete, Oolcud jste
kočka. Ale J4 už neJaem. Už dávno ne. A ty zatracent známky
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k ní a řeknu: Maminko, tady je pětadvacet tisíc, a bul :ronzu
proti mni přestanete ětv4t, nebo pdjdem bydalet jinam. - chá-

peA? - povídám bráchovi, kdy! jsme spolu tenkrát naposledy

mluvili. - Tak měj pre Krista Pána uznán!. Nebo na mou duši
za nic neručím. - lovídá: Nevyhrožuj, nemám strach. - Věřte,

nebo ne, já jsem se rozbrečela. !ad nim, le je tak tvrdeJj^
Nad Honzovou mámou. Nad sebou, že ee budu muset dál a víc !p1-

n1t. Zkrátka nad náma v§ema. Asi jsem brečele 4ěsně moc, pro

tože on nakonec povídá: Npjo, je to fakt. Byl^s bitá v !ivotl
víc ne! já. Vemu žalobu zpátky a nějak to udělime. Pětadvacet
papírd to nebude, ale neošidím ti. - Kriste Pane, já jsem byla

ráda. To byl zase náš Jirka. fov!dámt Jirko, já jsem se tě
vždycky zastávala. Kdy! po tobě Ali - prej Co v4š bratr dělal
za války - povídám: Pomáhal vězňOm. Ano, jako dozorce. Mohlo

ho to stát krk. - Samozřejmě jsem mu hned řekla, co se na nlho

chystá, Zorčin manžel, kontrola skladu, všecko jsme si odpusti
ll a nakonec to zapili. Jen!e brácha mě překvapil ještl jednou.

Představte si: Jakmile přežil tu kontrolu, místo aby mni něco
dal, běhal po soudech jako předtím. i„ajednou to dali novýmu
soudci, přišla obsílka a první kolo jsme prohrá11. To Je, co?

Honza povídi: Uili, ten tvůj strejda bude nale emrt. Vrat ty

eerepetičky, zaplatíme a jedem dál po svt trati. - Fovídáau
Zaplatíme? Z čeho? :rrodáš nábytek? - A ons Pro! ne? Podívej,
jak je dneska knásnl. A modro. - rov!d,ai Právě proto. Odvolá
me se a vyhraJea. - Byla Jsem bez sebe vztekea na bráchu 1 na

sebe, fe Jsem mu nalítla, a hned Jsem to odvolán! poslala.

Ale v noci mf to potom strašilo. Pov!d4m: Holka, ty jsi ztra
cená. - Fovídám.: Jenže jinak to nejde. - rov!dám: Jde. Jestli

~O

- 15 tě má Honza nechat, nechá tě stejně. U! tea mu z tebe musí bejt

občas na blit!. Udělej po jeho, má pravdu. - Jenže zadr!te la

vinu, kdy! je v půli kopce. A Já jsem měla ještě jeden tr^\.lJlď.

Poslední, člověka, co mně kdysi řek: Jestli ti bude doopravdy
zle, ozvi se. - Tak Jsem mu napsala. Něco mně říkalo: Je!, do

mluv to osobně. - Ale Honza pořád, že psaní etečť, a já jsem
pořád nechtěla ělápnout do toho svinstva naplno. Nechala jsem

to prostě napůl Pánubohu. Zato brácha ne. Mával dokonce potvrze
ním, že dělsl za války v odboji. Fovíélám: Slavndd souöe, dělal.
Za zlato a šperky. Vězni měli rodiny a ty klopily. Za ka!dou

meliCkost. - Páni, ten skákal. Bratf-íček. Frej jsem byla kurva

gestapácmá, prej jsem dědičně zatížená, protože táta byl sebe
vrah a máma umřela v blázinci, což není pravda, měla nádor a

byla to normální klinika, a prej jsem od těch aerolinek musela
pryč, protože jsem taky začala magořit, a že ten porcelán a ty
známky Jsem si vymyslela, protože tea jsem na hlavu úplně a

tva-

11 tomu mě preJ hnali předčasně do d'lchodu, a nen:! prej pravda,
že mně to dědictví přiznal, jenom preJ jsem k němu Jednou přiěla namazan4 a on mně něco slíbil, aby mě dostal pryě, a U na
konec měechtěl dát zbavit svéprávnosti. rovídám: J' na hlavu? -

Ano, měla jsem úraz. U těch autobusů. Esvárka to byla. Osm mleícd jsem ležela ve čpitále. U! mě skoro pohřbívali, ele dosta
la jsem se z toho. Vidíte, ruce, nohy, všecko se spravilo. ZO-

stalo jen to bolení hlaTy• Proto jsem v invalidním. Ale řekněte

upfímně: Vypadám jako cvok? To ani brácha nedokázal, i kdy!
podmazal oba doktory v komisi. Jenže to ostatní dokázal. Domov

nici popletli, řekla, že si nen! jistá, Jestli ho vidila Jťt ke

strejdovi, a odvoláni nám zamítli. Honsa znova prosil, ale to
u! ee nedalo nic dělat. Věecko jeem odnesla pryě a nezaplatila
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ani halíř. Fo a tak předevčírem zazvonil u nás exekutor. IreJ
mueí zabavit majetek. lov!d.ám: TO.dle. - J'en!e on si pf-1 ved po
licajty, všecko polepil cedulkama, všecko, co jsme si s Honzou

koupili, ráaio, ledniěku, věecko orazítkoval, a jestli prej se
e bráchou nevyrovnám, tak to prodají v dra!bl, obstaví mně dů
chod a manželovi plat. Ronza chudák pfeetal mluvit, zato jeho
máma. Kriste Pane, ta mně nahučela hlavu. Povídám: Nic se ne

bojte, maminko, Ještě se nám přijdou omluvit. Protože teO se

do toho dám jakeepatř!. - Sbalila Jsem se a Jedu. ťočkejte,
já vím, co cbcete říct. Že není koitpetentn:!, viOte. Slavhej

r; ejvyšší soud. To Je mně jaený. Však Já po tom nebudu

lítat

sama. Budu ne to n{koho mít. lo je ten tr^Uid'. Víte kdo? Gene
rál 'Pavlica. Jméno doufám znáte. Jeho eyn tam dflá. Ano, u řJej-

vyěiiho soudu. Aha. Tak co? Vyhraju, nebo ne? Frotože ťavlica
mě nedá. Proč? Kdysi jsem pro něho něco znamenala• božná. A
když mu řeknu, co vím - tady jsem to sepsala, celej život, pro
jistotu, aby viděl, že Je to doopravdy ekrazit - mohli by to

do týdne sfouknout. Něco syn, nico on. To koukáte. Nevíříte,
že? Myslíte: Tolik let Ji neviděl, na dopis neodpovědil, je

z něho velký zvíře, vykašle se na ni. - Mo!ná máte pravdu. Tak
hle: On to zkus:!. nepřijde k -telefonu. tlebo přijde a řekne:

Holčičko, komupak dneeks není zle? Ale kdyby ti bylo zle do
opravdy, ozvi ee. - To už znám. Jen!e znú taky jeho šoféra.

Voz! ho dodneAka, to jsem-si ověřila. A tomu řeknu: Fredy, kam
bereš večer star,ýho? - A vett.te Jed na to, !e se to cJov!m, pro

tože Freay, to byla taky historie. Tak!e lavllca se pfede mnou

nescbov,, 1 kdykyÁlezlr pod zem. Ale bude se vymlouvat: Děvče,
Jek já dm tvýho bráchu k něčemu nutit? Na to jsem malej dn. -

Co já na to? - Pavlico, abych ti nepomohla. Tys přece za mnou
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jezdil. Zotavovna Devět skal. Jeětě jsem tě oatam volala, když

mě vyhazovali. Něcos mni tenkrát slíbil, pamatujel? NeY A před
tím - kdopak přísahal, !e pro mne nechá plavat kariéru? To by
ly časy, viO? A co se toho vypilo. Jedna holka tam umřela. ne-

lenka. /amatuje!? Ne? Tak si to tady přečti. - A on: Eodrásku -

ano, tak mně tikal, - Modrásku, ty bys mě ehodila? - A já: Jest
li neOottanu, co mně patří, Favlico, půjdu za Kilingrem a odpá
lím to s tebou i Ee sebou. Přece víš, že na to mám. - To on ví
po čertech dobfe. A taky ví, kdo je Franta Kilinger. Takže věc

bude hotová. Wevěř!te? VsaOte se. Totiž jsou okamžiky, kdy mám
ohromnou sílu. V oCích a v hlavě. Do věeho vidím. Vám je to k smí

chu? At to nevyzkouším. ilám? Na Vás? Ale abyste se pak reurezil.
Mimochodem, proč se pořád tak díváte? Jako byste mě odněkud

znal. že Jete se taky dostel do mal4ru, viate? Mém říct, do jakýho? Za moment. lotřeOuju ee soustředit. Někdo vás potom nechal,
ne kom vám záleželo. Mám pravdu? Zlobíte se na něho? Ne? A na ko

ho?

X^ksU

Na nikoho? Nezapírejte. Taky jste v pyramidě. Všich

ni jsou. Vy byste neoplácel, kdybyste moh? Nebudíte se v noci?

Tak to asi nevíte, co ve vás je. Jednou se to třeba ukáže. - Tá
ni, torně rozbolela hlava. Tiedši toho necháme. Vždycky mě rozbo
l!. Froto!e si viecko pa.matuju. Všecko. I váe. Byl jote pod

rentgenem - už vás

Ale to nic, nebojte se. Af vyřídím tu

věc,budu na mou duši žít podle Honzy. Teda úplně to nesvedu •
•Me on to nepozn4. Mysl!, že si chodím v noci do kuchyni zakou-

tit. Jenže v!te, co já tam dělám? Uodlím

11.

To pomíhh. Mám

modrou noěn! kolili. Al na paty. ITeéhoóila Jsem do kostela,
ale^ ten, co lidi zpov!U, se jistě potom moCl!. A v! jen to,

co mu sami řeknou. Kdefto J' se musím modlit tieíckrát v!c •

. Abych se nezbláznila. Brotole pak se

člověk

nezn,•

•"

ollkrát
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mně nčco ft!tí: Nemaluj se s t:!Ja. Odpal to•.Odpal, koho mdžal,

at se to rozletť, at nás to zasype, všecko to odpal, všecko,
věecko, všecko •- A já fíkám jako Eonza: To si vyřeší fmhbOh.A ten hlaa povia,: Pánbilh je dobrej, a přece na ně poslal po

topu. - V tomhle J', pane drah,, existuju. Třeba si myel!tes
To jsou nápady, ženská komplet v modrý&. - Jen!e nebejt toho,

možná mě dneska soud! za vraždu, A ne za Jednu Rozum!te? Ni
kdo tomu nerozum!. Jeden Honzdv kamer,d mně říkal Modr! an41l.

Ale on to myslel jako vtip. ,

/Zvvuk vlaku, .který zvolna zastavuje/
U! jsme tady, viate•.A podívejte, _to se udělal den. Jako šmol

ka. Chcete mě poplivat? Fro ětěst!• .Ne? 'Nemusťte. Já to zv1,a-

nu. Proto!^ kdyby ne, Je!íli Kriate, .radňi nemyslet.
/Akustika nádra!nť haly/

Tak se mívejte^ A vzpomeňte si na mne • .Mimochodem -

Jaká

je

vaše barva? NeT!te? To si zjistěte • Sbohem •.

Milan Uhde

Z

O S U D Ů

S L O V A

(pět postav a pět sebeosloveJlí)
Miroslav č^ervenka

Epigraf: Strahov 1980

Pod starým klášterem
sesouvá se hlína

jako matka. jíž křižují syna.
Bože, nenechávej to tak,
pošli anděly,
by tvůj hrádek ještě pár let drželi.
Pár let se přec pro anděla rovná
krátká době,
a já bych chtěl, až ten klášter spadne,
ležet v ^hrobě.

Bás.nik 1
Jsou

ten však^ jehož vidím te!,

se dívá na slW1ce skrz krajíc chleba.
Nevidí zprvu než ten krajíc. V tváři
má jeho stín. Ale jak plyne čas,

krajíček vysychá a tvrdne v žáru,

je stále tenčí, drobné otvory,
jaké jsou v každém vykynutém chlebě,

se roztahují, krajíc sílovatí,
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už nebrání, paprsek za paprskem

se hrnou k básníkovu obličeji,
je náhle tečkatý jak od neštovic,

od svrabu pravdy.
To je vše.

Druhá osoba singuláru

Sníš a sníš
vzhůru po špryclích vymyšlených vět.
ÍN

>íž, a níi

tvUj žebřík onáěí klesající svět.

Sníi a lžeš,

ten d^ruhý rozhodne, na konci cest
nebudeš

a.ni v té výšce, kde jsi začal lézt.

Básník 2

Jsou různí, ten však, jehož vidím ted,
si nestavuje kytku metafor
před hrud, na kterou míří hlavně. Bože

budou tam ještě neuvadlé tkvít,
až otevrou se hroby? A co když
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už desku neodsune lidská ruka,

jen nechápavé země křeč?
"Slyo, tehdy vypadslá semena,
ze sp^užu vytržena náhlým svitem,

se možná vzepnou z přehnojené hlíny,

modrý a žlutý trs se zavlní

vstříc motýlům jak kdysi." - Ale proč
to tady říkáš?

Malou dírkou…
Malou dírkou v hrázi rybníka

voda mrně óo luk utíká.
Nějaký svah, nějaká mez v poli,
nedrženy kořenem, se drolí.

}Jeví co, něco však zemi schází,
jako kámen v cestě, srnka v mlází^

. V takový čas kusi země tvá

nespí, ve tmě na tě myslívá
a ty toužíš v rodné nádobě
ucpat dírku, Dia zbylou po tobě.
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Potulný kezatel

S buky pomalu stoupám jak Co dřeva zerostlý kirnen,

v zubech akal odkrývrun zapomenutý akrostich,

ao tuní 1iau se propadláz z:námen,

patou prorážím tenký led na ljužích pr&nostik.

úče vsi ke vsi, s holí a svitkem, lesem a plfní,
nesa a nesen •• » K cizím ohňů:r. ueedám s hezuzonou iwOějí,

horké kuLt&ny vtiskuji co suchjch dlaní,

nevím, zda popálí anebo Záhřejí,

švilU1utím biče má pout se vtíni c:o boku kraje,

zjitřen6 mysli tam fosforeskují co

11:)cí

žoléáků,

kraj sebou i1kubá, a červinek hraje
horečkou na chladné oceli booáků.

Jednou

asm

spálených chalup lehne o rr/istc zrní

zncr.án brizdy ironickým pachem prosytí,

budí: ho čichat z barů n skal, z louží s tůní
a c_včJíc1. se hiin:.i o nove zástopy prositi.

Až zoufalý óav vejde co ulic

Až zoufalý dav vejCe do ulic,
nLl ústech boží jméno, jinók nic,

buceš i ty láwot s ním zoylý ctléb,
přeofíksvač křiěených roocllteb?
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Ne, na to nemáš. S vyděšenou zvěří

schoulíš ae mezi vadnouc^ími keři.

zčernalý lístek na spáleený ret
si vtiskneš, z něho budeš sát svůj jed.

Pohřby trov, svrab hor, které leptá Mrak

odmítneš interpretovat eo boží ^ak,
radši zlomíš hdl nad

SVOLl

sémantikou,

at si svět hyne bez smyslu, jen tek.
Vždyt On k nám jinak mluvíval, když směl
výkřiky ptákd, těžkým letem včel,
praakotern rodového ohně, v dřevu

vlásněním letokruhd^ lávou v hněvu.
Ale ta tlapa, dusící už ted
hrdla a duše, .napříč cesty zed,

f'alzetovj kvil křídel nade chrámy,
to k lidem hovoří jen lidé, lidé s^ami.

Myslitel
Co jak střep píchá pod čelem, co omím

v plameni vytahovat do tenka,

ten hádek nazývaný myšlenka,
ten bezrozměrný tvor, ten etín -
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to že je bytí?

Přestává znít pramen
ve stržích mého těla, kondoři
zcletu strnou v jťho pohoří,
sotva se chtivě skloním nad perga:nen• ••

přece, Bože, shlédneš na mne snad,

kdyz

zKousi.z

1. Tv <m

tizt o o t upě 1y5 ry'C em

ve mně- horkým hlubir.ii.rr. se črá t:

vtčyt se to cbvi tak čivoce, tak zplna,
jal: jelen v říjnu probodený chtíčem:
cogito, ergo• •• hučí ve mně Vlne!

Sebeoslovení

Ne lou6avě, ne prudce
př-i řkobrtáni E:rOce.

rry" so tvaz e s i zacneC hrat

na váhanou v tmách reci,
zastavit hlasivkami pád»

jak zkříženvmi meči.

Ne loudavě, ne prudce
při skomírání sroce.

A buee-ii ti nej nej nej,

kOyt coznívá křik lásek,
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jen spust. natřásej se a chvěj

v tanečku slov n hlásek,
ne loudavě^ ne prudce
při sbohemo^án.í ardce.

Kcyž pěkně hustě tkaný je
ten kobereček hudby,

ne podlaze ti zakrje

plesnivé jizvy oudby:
no límdcvč, ne prudce

při p:r:elháváal srdce.
budci.:-li mít f tustí • v tom
tvém papírovém kvítí
se proutkem ujme pravý strom

z listi & creva, z bytí.
Re loudavě, ne prudce
v čas hladovění srdce.

Křečové žily

IJěha se z tebe éere vazivem.

když nesmí na rty

do myšlenek,

lýtkom nebesky promoOrává••• V něm_
žíly jaou klacky spadlé do pomněneeJlk

33

Smola se v hrudkách hrne zpod kolenou

a kůrou v hořkých kapkách stéká níž.
- Tím chvst.ným řezem, pilou nebroušenou

kdo, k čemu.si mě poznačil? - Však víš.

Tomáš apoštol

hdyž nevěděl už čím,

cotekem ran zlomil mou nedůvěru.
A byly vlahé jak klín ženy v šeru.
Bolest uká být echt a jímavá.
ba vrffvavá,
ba ztvrzující.
IJa rány těžko něco říci.

TeO jdou, řvou: "Všichni uvěřili,
i Tom..4š!"
Zatím, když no to přijde, co je snazší,
než zatnout zuby,

natrhnout se z boku...

llno, jsem Tokáš. Zas ::ni uskočila
do tmy, jak kóya Jákobův anděl, Pnne.
Za všechny snodno zltolíboné
chci znovu volat "Bjr.:i VÍ, i-;ne TC BYL,
který žebrák či kejklíř potulný,"
a z teplých ovčínU,
z bekotu tklivých otád,
o Beránku, v tvou pravou otčinu,
na ducha pastviny te nedůvěrou hhát.
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Z listů Otokara Březiny P. Sigismundu Bouškovi

V ráámci pokračujícího výzk^ díla Otokara Březiny, který nepřízeň doby
mohla z^pomalit, ale nikoli zastavit (k jeho nejvýznamnějším výsled^ra
patří Štorkova kritická edice Básnických spisu v Národní knihovně, kte-

ráně celé řadě míst opravila omyly dosavadních vydáni), uvádíme tu ukáz
ku z korespondence

0.

Březiny s P. Sigi^odem Bouškou,

O.s.a.

Tyto dopisy

zasílané od počátku roku 1896 až do let dvacátých (s největší frekvencí v
počátečních letech) se svým významem iadí vedle nejslavnějších břczinovských

koresponedenci, jato jsou básníkovy 1 isty ^Pamrové nebo Bauerovi. Březina
se v nich v rozhodujících létech své tvorby setkává nejen s přítelem a c11&i11tin.t
otxiivovatelem, ale také s druhem básníkem, znalcem ^románského písemnictví
a literátem dohl-e zasvcdenýmSaodBbéboTivého dcní v pražském kulturním centru.

Bouškovy dotazy motivovabá částečně prací na prvních rozsáhlejších stadiích
břez inovských dovedly pohnout Březina k četným - pro dnešní bádání ne0cenitel-

ným - úvahám nad vlastním dílem (o jedné z nich viz podi studii Březioov výklad
Svítání na západě, Wiener .:;1awistischer Almanach sv.4, 1979, 225-38) a k o

pětovnému vyjádření postoje k d^rácím i světovým proudům literárním, filozo
fickým atd., jakož i k četným osobnostem soudoté kultury. Byl to Bouška, kdo

nejen jako adresát, ale s velkou iniciativou zasáhl do Březinova setkání s dí
ly pro Březinu

tak závažnými,jako byly eseje M. Maeterlincka neb:l E. Hella.

Z českých osobností je nejsoustavněji sledován a kontován F.X.Šalda.- Uve
dená korespondence pochopitelně* také podrobně dokumentuje Březinův vztah ke

Katolické Moderně, k jojímž vůdčím činitelům Bouška patřil. Ideově vyhraněný

Bouška, determinovaný svým kněžstvím v postoji ke všem problémem uměleckým i
filozofickým, se snaží přesvědčit Březině o pravdě své víry a ovlivnit i jeho

umělecké sýmpotie a antipatie ve smyslu programu své skupiny literární. Setká
vá se s básnikov)ffl odhodláním ponechat si svou disponsibilitu, otevřenost vů
či nejruznějším iaeovým proadúm, uměleckou nezávislost i tátovou představu

Nejvyššího, která by nebyla podřízena žádné zvnějška predkládané věrouce.
Bouška nebyl oviem ani zdaleka sektářským klerikalem, dovedl přijmout Březi
novo slovo v jeho básnické šfři a bohatosti a zároveň ze svého duchovního

světa, z minulého ia soudobého křestanstvi zprostředkovat svému partnerovi
moohý podnět, bez něhož by podobá VHru od

jíně, než jakou ji milujeme.
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polů

nebo Stavitelů chrámu byla

Zde reprodukovaný dopis je v mnohém ohledu typickou jednotkou Březinova dopi
sován r BouškbVi. Vedle reakce na české 1 iterární novinky obsahuje básnickou

pasáž o svooodném tnř.lci, pro Březino reprezentovaném malířem, obsáhlý referát
o pisatelově poznávání svitové poezie a filozofie (s digresí o Vrchlickém, jež

publikována vzápětf v Novém životě způsobila ve své době malou literární senžací a vyvolala i nerudnou reakci lt111írovského básníka), láskyplnou odpoví na
B::>uškovu myšlenku o nadřazenosti pravdy nad krásou, a konečnč ztilcžitost pro
literární historiky miracFádně zajímavou a odjinud neznanou: ve sporu mezi F.X.
Šaldou a těmi, kdo se v Rozhledech přimlouvali za větší smířlivost při kritic

kém hodnocení tradičněji orientovaných literárních výtvorů, mi:1 Březina blíie
k Šaldovým odpůrcům. Zde nehrála roli jen Březinova dávná syrnpatié k Rozhled.mi
a jejicb čelnému kritikovi F.V.Krejčímu (který na rozdíl od Šaldy ocenil a ob

hajoval hned Březinovy prvotiny); hlavním podnětem této volby bylo Březinovo
úsilí o začlenění nejrúznějších a protich.1dných proudu tvořivosti do jediného

a sjednocujícího plánu duchovního růstu človčka, fízeného prozřetclbostí

Nejvyššího. Tento postoj ovšem ^čl znamenat návrat k eklekticismu liberální
ho myšleni; Březina hledal jeho rovnov2hu s myslitelskou djsledností a vyběrcčnýai vztahem k hodnotám, z nichž jen nemnohé rnohvu být přijaty jako složky BkcMxr
duchovní syntézy individuální osobnosti. S ovzduším generačních bojů roku
1896 i obtíží vzájqmého porozumění mez i moderními tYŮcci je spjata báseň mod

litba za nepřátele, dokončená nejpozději v září 1896; v dopisu Bouškovi z 27.
9. ji Březina cYtuj&vJ5!RfJÁv;m vcelku negativním postojem k Tajemným dálkám
ISvítánf na západi ještě Šalda neznal}, o němž mu na základě osobního rozhovo
ru re{croval Bcuška 22.9.1896. Když se Březina o Šaldově hodnocení dověděl, byv
la ovšem básen přinejmenším těsnč před dokončením, ale samo její citování v té

to souvislosti svědčí o t0111, že canurné ob:jobí vypjatých konniktú literárních
pedtatně přispělo k jejímu vzniku. Právě: zde vyvstala před Březinou otázka syn

tézy lásky a ióeové vyhraněnosti, tak ostře exponovaná v dopisů, který tu otiskujeeme, a vždy pro Březinu spjatá s Saldou jako velkým odpůrcem eklekticismu;

jeho osobnost Březinu ncsmfrně vzrušovala a v kore&poreenci s Bouškou byla

předmětem dychtivém básníkova dotazování.

Velectěný příteli,

napsal jste mi hezké psaní, na které ;isen: Vám odpavěd Clužen, a poslal jGte mi a přátelskými verši Alma
nach franc. básníků, za který mějte můj dík. ^usím ae

Vi:m už přiznat, jaký jsem barbar: věti;ina, a co povídám

36

l

většina, všichni z jmenovaných básníků byli ni neznámí.
O některých jeem už slyšel tu a tam, ale ničeho od nich
nečetl. S tím větší racoetí, v jakési nedoěkavé rozkoši
aotyku nGchal jsem klouzet mezi prsty hedvábně měňavou
přízi jejich veršů, nebot většina z nich zdají se ni
básníky jemného, pavučinného, delikátně spřeóeného, v ba
revných nauncích s chorobnou úzkostí kombinovaného. úašel jsem v nich mnoho ,'jemných a fluoreskujících řiídek.
Píěete ni o úsudku pana Šnldyi mehu v něm potvrdit
jedině úsudek o Vašem Verlainovi z Al:nanachu; níležel
k neJois tšírr. c.1.s 1 Um knihy, c n1.2 sou. p. ;..re..ičího, Jak
calece t§k::i se nejniadoího čorostu literirnihoipřijímám
zcela za svůj. Je mi éivné, že p. Karásek, jehož kritic
ký tfllent stojí přece na tak vypracovonám a jemném stuciu, neuznává oprávněnost celé řody pbně krejčího deduk
ci u pozorování, prsvB tichio nejnovejlích pokusU v na
tí lyrice se tjtajících. ioslec.ní Číslo ^oc. revue zdá
se mi až přílič bojovné. Vůbec atmosféra načeho literirního světa naplněná je krupobitím a nové a nové n:.ralcy
stále stoupej í Co v,ýše. Přejít přes jevištč veřojného
našeho života je odvážný kus jako promenáda po hradbách
obleženého města. A ani vĚem těm naostřeným invektivám
venkovský člověk jako já nerozumí jak se petř-í. Fanu Keumanovi hned nerozumím. OCpolednc Faunovo od Mailarméa
překladem českým nic nezískalo. Takové věci se snaC ani
EQ
neáají překládat. 1čo to potřebuje, čte beztoho origi
nál. A v originálu je jistá nenapodobitelná. síle, která
těžkou srozumitelností získává (v překlaOě právč tím
ztrácí), o huébě M. veršů ani nemluvím.
Zmiňujete se ve svém listě o své zálibě v malířství.
Viťíte, i v too se shodujeme. měl jGem jisté vlohy pro
kreslení, které v :ném. mlscí vzbuzovaly údiv cJoOrých li
dí. Během času literatura zatlačila u !Ilne včechno do po
zadí (i život, možná) a dnes zůstala mi z toho jen lí
tost, s níž pročítávám referáty z malířskjch výstav,
jichž, zekletý ve své:n osamění, viděl jsem tak málo.
Prosím Vás, kem já přijdu? A dodnes, chci-li si přeoetavit ióeil umělce ětastného ze svého cila, vidím ma
líře sedícího pred napjatým plátnem, někde v nevš^íma-

x/ V oóstevci op. F.X. Svobodovi
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5

6

7
8

.ném koutě kraj^iny, potopeného očima v malebně rozlitou

9

její du.ši, štaetného ze zpívání slwice, jež se k němu.

odráží z u.sychajících barev. Vím, že i malíř umělec pro
žívá své drama tvůrčí, ae všemi peripetiemi nadějí a
zklamání, jako my, ale jeho umění má jisté výhody,kte—
rá přicházejí k platnosti 1 v tak malém národě jako náš;
má sa:r.:ostat.nost, svobodu věnovati se jen svému povolá
ní, uživí se svým ště^^», et sebe skrovněji (je-li bi-

čovatelem konvence), přece jen uživí. Umělci svědčí
voln,ý vzOuch. Mohl bych Vám ze své zkušenosti mnoho o
tom pssti.
Vyslovil jste ve svém copise také otázku, které ci
zí autory, francouzské a belgické, znám. Až mne nav:tívíte o prázoninách, uvicíte lou knihovnu. Snesl jsem
v ní, co jsem mohl. A bohužel, je bohatší tím, co v ní
není, než tím, co v ní je.
Mám: Baucelaire Les i1 leurs <lu mal (vydání s pi'ed.rrJ.uvou íhéophila Gautie.m ), Verluine Choix de poésies
(zrovna jak s jemnoui ironií píšete v t.ž., Sagesse znám

IQ

jen z těch čísel, která jsou ve výboru uvedena), Maller-

mé Verše a Proza (Vera et Prose, výbor, vydání fesvi.no%
vo 189J). Verlaina jsem si koupil vloni před prázdn^nami; proč se costsla óo výboru komedie Les u.na et les
autres, nemohu pochopit; působí to na mne fádní přislsC-

4\

,1

I

loatí jako, řekl bych, Lafontainův Amor a Psyche, anebo
něco jiného z té doty. Mimo výše zemněné autory mám Hu

ga,
iif Richepina (prózu a knihu Bleaphemes — oňklivá), Mu sseta, biaupaasanta Oes Vera; něco z .tlf. de Vigcy, Leconta del#lsle, Rolinata, Gautiera, Coppéa atd.
Četl joom v literárních sbornících Lecture a Lecture rétrospective, které jsem po leta odbíral, a tím ohromnou
spoustu francouzský potištěného papíru s1 ne.ahromážOil.
Maéterlincka znám z českých ukázek p. Vrchlického a p.
Sig. Boušky. jehož rozkošná studie o ulaeterlinckovi v
Lit. hlíCce mne hlovně informovala o jeho díle, dále z
překlerlů jeho Cromat, ZJt nichž některá mne- nechala chlad
ným, ale Slepci e Vetřelkyně mne omámily. Co Vrchlick_ý
z ťranč^iny přeložil, většinou jsem četl (čljvčk přijde

snáze k české knize, u nás, na venkově) - (když už ai
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tak před .Vámi ukodím, řeknu V&m 3eiitě, žex .náležím I: li
dem, dnes už je to skorem odvahou, kteří si Vrchlického
hluboce-váií s kteří s bolesti vzpomínají na mistra .n&padaného {co pruCkých a nespr$vedllvých slov naházelo
sa.na .něj kvůli tzv. plagiátům), vysíleného prBCÍ tolika
let* poCrážaěn.ého a nervózního; c lituji, že nedovedu
mí* z jeho díla tu raOoot• kterou jae:n míval přeó lety,
když jeho clllŠe hovořívala ke ::aii za j asnějčich dni než
li jsou dneění, mladistvá, vášnivá, vzbuzující neuvědomělé
oCpověei v hlubinách duše.) lle abych skončil odstavec
o své četbě: z románu a P.rózy fra.ncouzské X mLm víc,
všechny známějčí věci, od každého autora aspoň něco.
Anglicky četl jsem Keatse, Shelleye, Byron.lil, Wordm-:ortha, .\telt \Vhitmana. Novou německou literaturu až Ita na
Przybyszewského neznám. Starou óosti čobře. Léta jsem
strávil studiem německé filozofie, s houževnatostí, kte
rou •dnes nedovedu si vysvětlit s se ziskem nepntrnjm,
asi. Vyj ímá:n Schopenhauera a P ichta, které ,jsem sice
v sobě k v mnohém už umlčel, ale kteří, jako 8chopenhauer, měli vliv na formaci mých náhleeů nn umění. Ale
dnes už_ Jdu jinai. A na jasnější místa. líoj e tfetí knina, jé," íž hlavní ideové cispozice mám hotovy, buce bud
lepší než. čruhá, nebo r..ebuce vúbec. "Dej óuěi mé :;cvahu mlčení, kayž jsi promluvil znamen^ci". Abych zkrát
ka s^umárně shrnul svou četbu, řeknu jen tolik: četl
jšem rm:ho krásného s mnoho zbytečného a měl jsem při
tom oaud cWóého člověka, vášnivého čtenáře, který nemťáe čísti vše, co by chtěl, ele musí chtíti, co může.
glši to pcu ze Vám. - Včera :uie došlo nov.;; číslo Novébc
života. Hašel jsem v něm větu, která mne naplnile racontí: "Ne kráse, ale prnvOn je cílem všeho nazírání
mýotickáho; mystik neučí se pracně a namáhavě a pos
tupně poznávati, ele najednou, cele, obsahovi nazírá
vnltfní podstatu vší prcvay, samého Boha." Koyž jsem
x/ Nlavní význam verše tj^ se smrti, právě
nlisíeóujícího. (útodlitba ranní) Uvádím to
když už jsem verš náhodoa citoval, abych
lil. M.4:-n to ráo, kcyž pod jeden obraz eá
ži ti celá řade myšlenek.-
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j sko i
proto,

Vás .nemý
se poclo-

a?.

tu větu četl, pi-ál jaem si Vás mít vedle aebei sl.y$el by
ste ode mne Improvizacii, která by trvala několik hodin. A
vůbec myslete si, že za touto větou stojí ještě řada jlin,ých

vět^ na které v tomto olemžiiku se bojím shrnout. Až pH .nněem set^kání v 1.;ové Říěi.

14

Aféra Rozhledů mne bolí. Má sympatie se kloní k

kteří hláeají lásku,

těm,

15

třeba tu caritas^ tak proskribovouou

dnes. Jak Já jí rommím, je velká a svatá. Je k ní třeba

mnohem větší síly než k nenávisti. Vyžadúje jiného, často

nodlldrzkého vzepření vůle než nenávist. U lásky komMdu.je
ťul3e, energicky a prudce, rocioatně vitč^zná fi?^rnnu-o ní na-

16

pí:1.i jednou, at mi řelmou. co chtějí. Právě nenávist Ji© cha

bá. To je podaárd se, přemožení. Jsem pro říznou upřímnost
ideje; věci indiferentní a kompromisní se mi také nelíbí.

Ale co to ros společného e nenávistí? Aby se nenávist hlSsala jako zázračná fo.r;r.u.le pfiutíhc rozkvětu? Troktát bych
Vám o tom napsal, kdybych se nebil,
V.:c:E tfu nudím.

17

A proto tentokrát končím.c élouhýck rfmovrmjch ver-

ěích nepsal j r;tc :ni pár zaj ím5v;ých fáček;

ocpovíóám Vám

2e.tím: Snr.d roste pravdu, sle u mne roste všechno najednou,

oba;;:Jl a fo^rma; s hu.ě hodit óo pece v.echno, anebo to dr

ze t,

co ue drze t o á.

.lá,.,

mal o rBcos ,..i ze svého čila. Ke-

doveda si .ťormu ciktovat, jal, bsch c.lltfl. ostatně poaleť-

ní !'áze mé formy je ZGse jiná.
-

Vá.š

Jebavý-Březina

(Na začátku i na konci dodatečně tužkou datováno - asi od

S.

kouskJ: 13.5.96.

Dvojlist plus jeden 1 ist, 1S4xl 14 m, popsáno všech šest stran.)

1

S.Bouška O.Březirovi, Macoov 7.5.96. Většina zde publ ikovaněoo Březinova textu ně
jak reaguje na tento Boušlwv dopis.

2

Jde o Šaldův soukroroo Bouškovi napsaný úsudek o dosud rukopisné sbírce S.Boušky PiJtas (vydané knižně 1&9-7; srv. Šaldovu recenzi léto sbírky in Kritické projevy 3,

1950). Bouška v cit. dopisus

"P.Šalda mi odpověděl v podobremrn smyslu./Tj„ ve smys

lu originality a jedinečnosti vásnicr-ého díla, mé./ Bud hled í^l

i na 1iteraturu,ra-

ci( ni vydat knihu celou, hledím-1i na kudelutní llilění, vydati ýa jen nikttrá čísla

a-.doplnitt je novým. Ano, to chci. Něco nového. Pooivoo, ">.lrtvý Verlaine" se mu vel

mi líbil, stejně i p. Krejčíiw."
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3

Sigi^wad ^Bouška, Mtvý Verlaine, Almanach secese {vyd. St.K.N^eunann), 1896.

4

F.V.Krejčí o Almanachu sec:nt, Aozhledy 5, 1896, 43^^ü 443.

5

J.Karásek o Almanachu secese, Niva 6. 1896, 190.

6

Moderní revue 2, sv.4, č.2 {květen 1896).

7

St.K.Ne^ann, V záležitosti Almanachu secese, cit.č.Moderní revue str.47-481
"Nebo at nám poví p.F.X.Svoboda o příčinách své sláv^ a úpadku! fuj, jak je to

vše ubohé, jak je to vše svinskéfl (Spisy sv.2, 1964,25). Souška v dopisu z 12.

6.1S9ós "Tuším, co chce p. Nc^nn řfci: byla to nepěkná aféra pro posudek p^
Šaldův o ll!lěni pí Svobodové v Lit. 1 lstech. Putujete se na ta nadšená slova

ciithyramoo7 Je
čích pí

S.,

asi dvě léta, tuším. Lrštíkmi cosi v^yprávěl o krásných o

Hlídka pak učinila poz^náraku a bylo by to skončilo-soudně. •••Něco

podobného asi p. Ne^ann myslí. Ale takové věci, i kdyby pravdou byly, repatří
na veřejnost."

ÍJ

Tento překlad Uallarméovy básně Odpoledne faurovo je

9

Tuto pasáž (od t'ě1 jsem jisté vlohy^ až po ...jen svému povolání) citoval

ad

Arnošta Procházky.

Bouška ve své studii Otakar Březina, Nový život 1, 1896, 2.pulrok, č. l-J/4,
a to v č. 2 na str. 41.

10

S.Bouška, Paul Verlaine, Nový život l, 1696, 1.p,jlrok, č. 5, str.99.

11

S.Bouška, Maurice Maeterlinck, Hlídka 1iterál"'nf 2, 1895, passim.

12

Od tlaeterlincka znám^ až

po ••• odpovědi

v hlubinách duše

citoval Bouška v uve

dené studii, a to v č.1, str.S (s vypuštěním 1 ichotivého hodnocení svého článku

o Maetcrlinckovi), a druhou část téhož textu (od Náležím k lidem^) znovu in

Básník mystik, Nový život 6, 1903, č. 8-11/12; uv.citát na str.7 v č.J.

Vrchlic

ký na citaci v prvním z Souškových článkŮ reagoval hněvivě - viz o tom houška v

dopisu Březinovi z 3.11.95 a také

citovaném článku. - Také da1š f Březin

vy informace o četbě světových autoru houška ve svém prvním článku citoval nebo

parafrázoval.
lJ

Cit. výrok je z článku S.Boušky Nová poezie česká, Nový život 11 1896, 1.pulrok,
č.5, 111-113. V tomto článku ( i v jeho pokračování v následujícím čísle Nového
života) je i vysoké hodnocení nedávno v^^ného Svítání na zá^padě.

14

První návštěva S.Boušky u O.Břcziny v NoYé Aíš i se uskutečnila počátketrl srpba
1896.

15

Aféra Rozhledu - spor mezi příslušníky České Moderny, v němž na jedné straně stá
la kritika Rozhledu v čele s f'.V.Krejčím {hlasatelé "caritas^), na druhé straně
především r.X.Calda. Podrobnou dok1.1nCntaci viz v i^komentáři K.Dvořáka k J.svaz.ku
Šaldových Kritických projevu, 1950.

■

16

Báseň Láska vznikla na počátku r. 1897 a byla ^^ové publ ikov^u ve Vtěrech
od pÓlO.

17

O tom Bouška v dopise ze 7.5.96i "Chct být upřímý, fotmálná nejlépe se mt lí
bí Vaše verše volné, majestátní, jako rozvlněná hexametry, ale nerýmované; kde

jste rým připojil, tam mi to vadí. Je to zbytečné a rušl tó^. Vaše rytmy jsou

nádherné, lepší než u w.ihit^a, kde je to moc barbarsky rliapsodovité, u Vás
je vnitřni 1 ad a nová metrika, a tu babatství verše sarrého nestrpí, záá se

IIIi

nesourodý a zbytečný rým, který llii tím více vadí, je-1 i novýl hledaný. Zadržuje

mi náhle proud, zarazí mě, kdežto bez něro bych volně sledoval Vaši plénku •

Náhradou v rcc než dostatečnou za rým jsou mi Vaše nádherné rytmy samy. Jinak je

u Vašich kratších pravio(;lných veršu. Tam ty rýmy jsou na místě, tam jste docí
lil často puvabu jako žádný český básník dosud." Teze o neslučitelnosti volného
verše a rýmu je v kritice 90. let běžná. Viz i cit. studii o Březinovi, Nový

život 1, str.7.- Březánovy výroky o společném zrodu obsahu a fonny verše a ne
možnosti fonnu si diktovat parafrázovfl Bouška na témž místě, str.6.
*

Miroslav Červenka
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Miroslav červenka

Vyřezávání jesliček

V po<lhorskdm městečku čil truhlář Petr. Rozuměl dřevu
o jeho stoli, levice a rdsníky byly ze všech nejpevnější.
Kdo chtěl, tomu na ně vyřezt::.l ptáky a r&že. Kayž. mil umřela
žena a eccry odrostly^ vyvdaly se, zůstal eám. r;a Boží
hod vánoční pr±iel do kostela a uviCel j Gsličky; byly uz steré
a polámané. l rozhočl se, žo k chv3le našeho pána a svaté
rodiny udělá novů jesličky a pohyblivými figurkami z lipového
Cřeva. Budou tam vysoké prolomovoné é.omy, kokrhající kohout a důl
a ehora se na mlýnské kolo pohrne umfls voda. Truhlář Petr ei
nařezal bílé 2pulíky llti první rok a pustil se óo práce.
Ale budoucí Petrova zásluha a bucoucí radost Boží se
nelíbily Satanovi, a tak se rcztiodl, že cílo piekazí. V pocobě
netuiotné vešel Kepřítel Co truhlářova mozku, rukou a očí e

způsobil, 2-e ruce konaly Jinak, než chtěl mo~ek, aniž oči
o tom mozku podaly zprávu.
Truhlfř Petr v pokoře, síle o skrytosti pracoval po mnoho
let a viděl, že’ z jeho ,rukou vychizí ťílo nebývalé krásy.

Ovečky těsně okolo past_ýře oslněné, okouzlené se tlačily
k Světlu.■ Rozhýbáváni důmyslnými převody,muž a žene pilovali
kulatou kládu. Kyslivec kráčel pelrnovýrn hájem nesa Ježíši
zajíčka za dlouhé uěi. Poblíž jeskyně poklekal velbloud jecnoho
z králů, oby z jeho hrbu :nohly být sňaty drahocenné Cary. A
ve vzc1ilené:t koutě v ch5loupce bez přední stěny sám Petr,nebot
tvůrc^ vtiskl panáčkovi pod ::bu vlastního čela a vousu, hobloval
Cruhó houpacno kolébky, zatí:tco první hotové leželo nadosah.
když ten světt byl u konce, truhlář se umyl a převlékl,
uvedl mechenisrnus do pohybu a useel naproti dílu, V té chvíli
Had oe vyplazil z jeho těla a oči poprvé opatřily a mozek
pochopil, co nce vpravdě ueělaly. Co bylo?

43

Velbloud s vyboulenými bulvami a břichem nafouklým

tu

předním, tu zadním p^árem křečovitě
vypjatých hnátu. Muž a.žena pilcvnli pilně a poo jejich
pilou leželo vedví dělené OOcko. Míato ovec se kolem pastýře
shluklo stióo obrovských mšic nebo vší, jei v této proměnč
pokryty speče^tuam.i braOevic a bodlinami štětin .natahovaly
k Ježíškovi sosáky chtivé sít, vysát o zlehčená odhodit.
Myslivec co chvil! zvedl polku n nomířil .na_ čelo
• A
?etr ve své dilně a chytrácl:.ým úšklebkem steaévsl do sebe

óoóělával .ikuhaje

óva trácy, kratč.í a del.ěí, tak, aby mohly být v polovině
kratšího a v'třetině óel:.iht na se:le kcl:no spojeny; větve
trnovníku ležely nadosah.
i\ tek se stalo se vfcm.i včcml. Jediné, co zůstalo
totožné s truhlářovým původním viClním, byly jesle a chlév
obletovaný nm blunitých křídlech temnjmi anděly. satanova

moc nedosáhla h postavám Boiím: Kristus ležel obóivován
fvě:r.a liCrr-.J. e čvě::na zvífetj, zr..litý světlem, které sám
vyléval, cist,9 jal: neharvens lípa, z které byl atvořen.
Jeho tvixr-ce a tvůrce celého Betlé=ia hleděl clouho .r.e
cilo své pokory a své touhy, na evčt1 který tu nicméně Uyl.
Pak jeětě jednou a naposled uchopil nůž o postavičky z chléva

přizpůsobil tomu, co je beztak oOhličovolo.
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Utírání prachu
K ránu ae v prázdném pokoji posadila na otřískané
železné posteli stará žena a sáhla po buaíku, který stál
na poClaze při hlavách. Jeho ciferník však neobrátila
k světlu pouliční lampy^ padejícímt1 sem nezastř eym oknem.
Budík neměl sklo, a její prsty se opatrně dotýkaly ciferníku
a plechových ručiček.
Slepá vyšla z pokoje do hlubin bytu. Když. se vrátila,
byla, oblečená, učesaná a sytá. Lržele velkou měkkou prachovku.
Zavřela za sebou a obrn.tile se l: pusté stěně vpravo od
dveří. 3tnř"enk6 stála osi metr oC zdi d je;'.í roztřesená ruka
s prachovkou cflala vodorovné pohyby v-:; výči prsoo.. Utírala
prach na červenohnědém, černé'm a zL.tě zdobeném pridelníku.
Sklonila se, objala hadrem sloupky v rozídl a dlouho vracela
lesk kov :;vý:ri rukojetím zásuvek. S prachovkou omotanou ns

ukazováku se opatrně obírala porcelánovým flétnistou a
tanečnicí v pastelové modři o růžové, zelenou mísou o žlutými
, orseji, temnč r-tlój:n skleněným podnosem neseným třem cínovými
gryfy. Stál ted óaleko octud, v cizím parádním pokcji,a stejně
i flétnista a pxádelník.
tvEl krůčky vlevo a vzad ji postavily proti roz6típanému
a spálenému psacímu stolku s drobnou balustrio.ou nahoře p:ř.-1
zdi. liěžně hladila leětěnou desku, bázlivě sahala na hlavu

u.neveného bota mezi oběma horními zásuvka!, se všech čtyř

stran najednou, svírajíc je v pokleku élaní, otírala tenké,
Oolů se zlehka zužující nožky. Uu.tsela vystoupit na řpičJy,
aby dosáhla na zlaté sfingy na horní obrubě stojacích hodin,
které kdysi vzali a oevezli z rohu poblíž oken, koe zečínal
arkýř.

Sedávala tu v nízkém křesílku, jehož zpuchřelé a
zlenivělé polštářky prszcn,ýma račkmna ted oklepávala a
natřfsala, sedlvala tu v plném světle a šila.
Uprostřed akýře její prsty na chvíli spočinuly na něčem,
od čeho odskočily jako popflené. To, co tnm stálo, tam skutečně
stálo, nikOo to neprodol,neukradl nni nerozbil. rinně se
přiměly pokračovat v obřad.i; nahmataly chladnou polevu,z niž
plsaticky vystupovaly propletené obrysy óekoru,ucítily hrdlo
k okrajům je^ě vyduté a pod ním ozvučnou oblinu.Do stařeniných
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pohybů se vloudila úzkost. A přece nepovolila, Cokud vatová
vrstvička prachových,částic nezmizela z posledního tvrdého
záhybu.

Když u protější stěny přistupovela k rudohnědé skříni
prodané v dražbě, k těm jejím rozkoěn,ým zámkům v podobě lvích
hlaviček s kroužey jako na vratech chrá!nu, stařenčiny prsty
se roztřásly prudčeji. Ifo ln příčiny ! Sotva se hadrem dotkla
dveří, pocítila, jak masívní deska ustupuje, ruka prošla a ve
zlomku vteřiny se ještě' stačila dotknout hedvábí zelených
šetů, lehounkého jak motýli: pak se látka ztenčila a stala
nehmatnou. A skřín s^kosile ke straně, rozložila se nn prkénka
a pr\énka na vlákénka rozplývajícího se dřeva. Jíčelní stůl
uprostíhd pokoje otojící na osm.i černých sloupcíchg erojených
trnozi s koulemi vystrčil ^jiře třísek, kte,ré óo bílé dlaně
bodly ji sklaply se složily bytí GVé ztratily. Šetst židlí
s prohnutými opěradly žebrovanými éo tvaru lyry dostalo do
plyšových sedacel vražedné díry s vyhřezljmi chuchvalci koudele
které zslechtaly v zápěstích šustly a už byly zmizelé.
V uzounkém rámu ovílné zrcedlo zadýchlo chladem vypísklo po očích
hladem a v střepy se rozpadlo. Skřetovsky se zachoval toaletní
stolek s deskou z černého žilkoveného mramoru, co mou.ratý kocour
jí zpod, ruky skočil do lustru nehom rozklinkal brouěené náletem
rozbité skleněné korále odletěl s tíh jok balónem a bylo po bále.
Uzmutá knihovna zevnitř zaotřená modrým sametem chvíli vzdorovala
stařenka v bláhové .mjěji hnula se rychleji stačile otřít a
otevřít zasklenné cveře ale když s C ětinsk,ým úsměvem chtěla oprái; 1
knížky v bílých a fialových vazbách zapleskly deskomi jako křídly
zdčšenýrni e byl konec s nimi. Vše.co tu kdysi bylo a plnilo
pokoj i její cávný věk laskavostí, uměřeností a jistotou, se jí
při tomto utírání prachu znovu bortilo pod prsty a ztracené
výsměšně opakovelo chvíli ové ztráty. Slepá aoklopjtnla k posteli,
ušedla. Zakryla by si oči dlanš mi, kdyby to u ní mělo nuj ul:ý smysl.
V poledne s;oluobyvatelka bytu naalécna do =nístnosti.Stará
žena už tam zase seděla na kráji postele dosud neustlané.
V arkýři mez.i okny se válely čerstvé otřepy velikého zeleného,
žlutého a černého cžbánu, který tlll jediný tu k uověOčení všeho
ostatního zůstával af do dneĎního rána.
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Obíhání města
Chycenému rozvázali pouta, šátek mu sundali s očí a
obrátili ho čelem k městu. Po levici se opačným směrem ánalaěpinavá řeka. "To město," řekli, "se všemi promyslovými objekty,
bytovými jednotk^ami, občanskou vybaveností, vodotečemi a
sadovými plochami je určeno k likvidaci. Ani jeden obyvatel
ji nepřežije. Bylo však rozhodnuto dát městu - a
t^^
tobě - ječte možnost."
Cizí Corny a vily stoupaly šikmo vzhůru a zleva se clo
jejich dvorků, pnrčíků a zahrad cedil žlutý úsvit.
0Z města buče
zachováno to, co se ti od této chvíle do
půlnoci poóaří kruhem oběhnout." - "Řekli jste, že je to
možnost. tdo by ookázal utíkat po kružnici v to_mto
nerovném kraji?" - "čas, kterým tu plýtváš, buóe chybět tobě.
Sumozre j me Jsou mweny vuechhy Utvary topo 1 ogicky g kružnici
shooné." Vědčl, že se to tak říká, ole věOol také, co cni
covedou, a chtěl se zajistit proti úskoku. Ted uz ae rozbíhal.
"Zachráníš věecko,0 slyšel za záey, "co bude uvnitř první
uzavřené křivky, kt€rou čo Cneění p^ánoci vyznačí tvá stopa!"
"Tak ei Oej bacha a nedělej smyčky," připojil se rozchechtaný bas.
ale on se neohlédl a soustředěně klusal vpravo a proti
proudu řeky, k vnějšímu rohu činžáku, který si pro tu chvíli
stanovil jal.o západní okraj.
llikdy to město nevidol a neměl tušení, jek značnou jeho
část má před očima. Dílna s plechovou střechou vpravo nad
silnicí ho svedla k namáhavé odbočce mokrými kopřivami. Živí
lidé nikde nebyli a nečetní mrtví nevypadali jako lidé.
!Jepokoušel se tloud.; i kdyby v některém óornku otevřeli,
jazyk té země mu byl neznámý,
Jeho představa cesty brzy vedla k západu mělkým údolím
a potokem joko na vsi. Město tučil nad příkrou strání zerostlou
plevelnými stromy^ Trvalo dlouho, než cesta se stočila mezi
skály, jež mu připomněly mýty z dětinských čaeů jeho kmene.
A keyž se konečně znovu vynořil na asfalt a křižovatku, byl si
skoro jist, že jeómir.;atranL1 trpjúhel.n.íku opisujícího předpoklácanf
město má za sebou. S bujností, i když to v plicích skřípělo,
oběhl na výšině hrmice sídlišti - přece jim nenechá tolika
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lidí! e stáčel se k jihu. Teprve poté, co minul lee za
zdí a přiměstská zdupaná plšň mu zazněla pod patami,otevřel
se výhled doleva a on poznal svúj omyl,
V dáli ze hluboce zařízlým údolím, na jehož dně tušil
hornějOí úsek známé mu řeky, nad ovaby východního břehu,
v údolí samém, kde se ěířilo, i všude vůkol se táhly 0íré
krajiny města, kostely, památníky, nemocnice, staré obytné
čtvrti, továrny, stadiony,
nádraží, komíny elektráren a
*
sapaloven, rafinovoně tažené siluety výškových budov, běloGedá
sídliště hu po obzor.
Po minuty bylo jeho tělo sopouchem a dach hvizdem hrůzy
v něm, ele sklíčenost, která ho sevřela, když po svazích svlačců
e čekanek spěchal do příčného údolí (po pravici náhle nechával
celé lidmi nacpané satelitní čtvrti) a jím pak k východu,k říční
ose města, tato sklíčenost byla snad ještě nesnesitelnější:
věděl, že zdaleka neobsátne všechno, ale také že výběr mezi
zachoveným a obětovaným je na něm - cnes na jeho rozsudku,
zítra ne jeho svěComí.
Stíny óopadaly nejen coleva, ale už i óopředu, když zmořen
procházel první velkou křižovatkou s tramvajemi opuštěnými
uprostřed zatáčky, když kulhal po mostě a skoro slze vztekem
se rozhodoval, že neučiní ani krok dál proti proudu, ale pouze
obrazí obloukem mírně vypjatým k výcb.odu městský střed a bez
ztráty kontaktu e řekou se stočí k východišti. VžCyt už byl
bos a kolena se mu při každém došlápnutí odklonila do strany,
zahoupala.

Ke všemu se ukázalo, že examinátoři nenechali jeho zkoušku
v tajnosti. na smrtelně utic.lém parkovém náměstí, před štítem
kostela s obrazem svatosti vroubeným zlatozs.ří, stály drobné
zástupy dětí. Zástupek zástupku si nevšímal. ha látkách nud
hlavičkemi měly siluety síóliět a čtvrtí, některé znal z nadhledu
onoho břehu, jiné na těch podivných standartfch uviděl
poprvé. Rozuměl, byly to óaleké jižní a východní lidnaté.
okra:e města, které měly tea být jeho kroky vykázány za hranice
zachovaného světa, rozuměl, vešlo ve známost, že jejich řeč
mu není známa, odtud prosba neumělým obrazem a n\íc jakýmsi
napůl zpěvem napůl pláčem, plačtivým-zpěvem, zpěvavým pláčem,
jímž mokvaly dětské skupiny. Tito křižáčkové spíše než jejich
rodiče mohli poruěit neurčitě formulovaný zákaz vycházení
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z domů, ale přece akoro na každé tvářičce, oušku .nebo
ručce mohl spatřit bědné stopy pronikání některým ze
strážných kordonů parcelujících město. vatatně, uvažoval,
kOyby jim opravdu chtěli zabránit v průchodu, prostě by
to učinili, oni si je jen tok strašili, zábavně pokořovali•••
A ted, ja^kmile minul, hneC je odváděli obepjaté po desítkách
alouhými popruhy z kůže, hned je odváóěli do těch čtvrtí, kde
děti bydlely a jejichž osud, et již jakýkoli, jim bylo
sdíleti.
Redoká&ni doržet rozhoCnutí, opilý rnalátností soucitu
kráčel za jedním takovým hloučkem do hljubi města, okružní
ulicí k jihu o výchc-au. Obraz městského gigantu se mu chvílemi
vytrácel z mysli proOěravělé únavou. Zaálo se mu, že v těchto
hustě osíclených okresech každý jeho krok zachraňuje tisíce;
a pro nové a nové tisíce vrhal óo sázky životy statisíců.
P.le vžty šel jako zn rak-ví, truchlivý, drásaný, a za
živý svět by s<3 nepoéivel óopreva; tam tucil nezřené areály,
obětovanou půli města. Vál oótuó plesnivý, plísňový, plísnivý
pach. Jak se mu hnusily ty oblasti po pravici!
Padala tma, kóyž na vzdáleném okraji rczestavěné,
zbůhdarma př-izdoboVGné čtvrti zdescn procitl z propleteniny
triumfu o zoufalství a ostře zabočil k severu. Náhle se mu
zazdálo, že u2 nic se netlače wezi kůstky chočidel a 6lážoěiní,
o ktEré narážejí. A přece se pokoušel spěchati••• Jako
zblo:.1cd.lá zvíiote míjely bloky po jeho levici, a komína
spalovny na iiety lopuchu krvácel granát. Opíraje se o hůl,
která zbyla v nějakém vybitáro výkladě,v hloubi .noci doklopltal
na holou výšinu a v zádech první záblesky měsice uviděl úplnost
města z opačné str^any; řeku ve vyčítavém oblouku vybíhající
mu vstříc e vzápětí se malomyslně vracející Co míst, odkud
ráno vyrazil; cihlové útesy, raciál liány, estakác klest
táhnoucí se kilometry mezi cílem a kopcem, ne kterém otál.
Tehdy pochopil, že .nikdy nedokončí svůj l:ruh.
Ještě to nepřijal, ještě ae drol ve smětu měsíčních
paprsků podél páchnoucích padělků potoků e plechových vrat,
jdtě cítil vlt děs zprave a zleva smíření, jako by mezi těmi
stranami zůstal nvjaký rozdíl. Zdslo se mu, že tělo má
ztenčené a srcce v něm naOuřené tak, oe si ten svel po každém
stahu e pro každé rozpětí musí promačkávat cestu. Cítil prach
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na lýtkách, v rozkroku a tvářích jako skelné červíky
provrtávajícívkllii. Ale pak už sténal a vrávoral, pak už
se motel nerozeznávaje směr. Až v hlubině duše pocítil
vrcholení tmy a noci, blížící se chvíli, kdy on a město
se ve víření země eostanou tam, kCe odvrat od slunce je
nejkrsjněj ší.
Potácel se úOolíčkem zomaštěné trávy a uprostřed
matně rozeznal stavení. VyCulým plotem se blyčtěly aoučást:ky
aut, smalt van a cívky s kabely. Dojiste to pocházelo
z krádeží a bylo to určeno kořistnické.tlu prodeji, ale
chvíle se naplňovala. Když po čtyřech oblézal to síclo
vydřiduchů, kcyž pacl n nevratně usnul v rr.ístě,kóe dovršil
svůj směšný náhradní Kruh, bloudilo v něm blednoucí světýlko
- O:)ufiní, že až se odlomí město jak jablko, z něhož a!ily
tyto mžice, zmizí zeroj snadného života a obyvatelé domku
v úóoli nebo jejich děti zápasíce o chléb se polepší.
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Pozvolné vzhlížení
Se aklopehyma očima soatoupil po schůdkách vagónu
.
a orientuje se poťle nohou poblíž kráčejících vyšel po
.
umělém kamení dvornny ven na choSeclJú.k. Cíl jeho přerušené
cesty byl sice stejný jako už po léta - tatínkova rodná
vesnice s drolísími ee oblouky nad hranami statku, úcolí
s potek, klikatý v lukách a zčeřený pod strúněmi — ale
dnes, když oe na to jel ještě naposled podívat (než kraj
podlehne uranovým ťoldm vytrvale se přibližujícím od severu),
me 1 za sebou si.ěhování. ne opacrý koncc zeme , t a.kz e oi.anic1.
projížděl poprvé. Pracizí město se k němu obracel:) zády,
ale on si toho sotva pov&iml; jetitě stile měl oči stočené
čolů. t muzeu ostatně stačilo pfejít záplatovaný asfalt
postranLÍ ulice. Llouhá choóbe s lepkavě rudou podlahou
ho vedla k zadnímu kiíčlu bucovy.
lad parketa:tl malé, prudce osvotlené osmihromné
místnosti uviděl na nízkér.r soklu bosé prsty sochy. Ryly
zaryté Co podložky, žíly él kůstky vystupovaly námahou, a
jak zprava doleva pfejel očima po nártech, přitisknutých
k sobě skor:c rovnoběžně s čelní hranou podstavce, porjzuzěl
tomu vypějí: ,:a ty byly trochu zč v iže.né, t akže celá váha
spočívala na špičkách nohou. Za kovovými kotníky ae cesta
jeho pohledu zletile v o$trém úhlu, nebot kosy protáhlých
lýtek stněř-ovely taleko před prsty a ven mi:no přee..ilí stěnu
soklu. Kolena se octla skoro po jeho pravém boku, musel
poodstoupit šikrao vzad. Teó už věděl, že to, kolem čeho
se pohybuje, je vyhublá socha ženy^ Mezi vypjatými svely
se rýscvsly te:tněj ěí žlsblty propadlin. Kolena vystupovala
ze stínu, vrženého asi břichem a hrudí sochy, o ranní
přísvit lesky moCeloval jejich černozelenou vyhlazenou
kůži. Štíhlá stehna šla tím stínem žikmo vzhůru a zpět
a jej ich povrch .náhle zdrsnělj o matný
řídil zrak 1
kroky až k boční stěně podatavce, jehož levý roh ted
obloukem obcházel. Hleděl už o něco výš, a nyní se poprvé
zastavil, ztrnul; celá prevá. polovice zadku byla vyrvána,
mohl nahléčnout do nitra nečeksnč tenké kovové skořepiny,
v dutinu trupu a stehen s nahými stopa.111 ocilévání,na boule
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a uzliny tuhnoucího bronzu, které měly zůstat ukryty nevždy.
A spirfla stoupalo a rozvíjela se ven i ze tímto zvratným
bodem, pičila jeho oči do kruhu a výš jako ěroub,a útrapám
kovu, jak brzy poznal, bylo sou.zeno pokračovat: ještě vysoko
nad průrvou byl povrch pokryt napřed velkými, pak stále
drobnějěími Šupinami, skvrny jasu a tmy se na tom střídaly^
jako by se kov v peníZkách oCUupoval, a tato rakovina
dávala zmučenému bronzu výraz bezradný, lióský^^
Proti všem zákonům rovnov^^ se boky i záda s hlubokou
rýhou u pak zase vystouplým hřebenem uprostřeC stáčely
nejen nozpět nac sokl, ale zároveň pořád víc vzad. Zvedaje
zvolnu oči míjel v kruhu C81Ě3Í roh pravoúhlého podstavce,
žena té sochy pBdala óo okna, které měl teň těsně za sebou,
procházel zúleným prostorem a vzhlížel k ramenům, která se
nad ním ^lita sluncem vzcotivala jako skelní převis,zakulacená
v mernem úsil 1. ucrže- t rovnováhu p:r-esu.nut 1.m sve JUtJUtlZe 0 opředu,
toe;lvý pohyb ho un.:.tšcl kole;:; třetího rohu a pod křivolaký
lobe ven n r:i 1::no vz_iů rn v z tažené lev J.ce, • eJ iz zura Z ene
prsty se chytaly slunečního paprsku, chytaly, nechytily. Ale
teprv kCyž s hlavou zvricenou stanul tam, ockuó vykročil,
s úzkosti po.11 eCel c. o středu ví ru. U-uky vyraz neleznc na
z::is t ine ne tváři iiícen1.? Hlava t am vsak ne byl a a nao nstert,
kde zu.baté okraje utatéh: krku dávaly tušit druhou éíru do
sochy, trčelo slunce, z-natnělé vjpary, trčelo n z jeho
středu šikmo čolú padal veliký pták. Eež se snesl do koru.n
v zahradách, návštěvníkovy ooi už byly zase akl:.:pené.
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Co se stalo

v blázinci

DUBEN
Dosxula j3eo vloni na jaře
čité jaEyky listd vyrflatbly

orchideu v květ^ináči. Zelené^ vrás^

z bSlaVjých odáer&'O. n hl.íz a na stojku

vieEly óva lusry, oucoucí květyo

Pcot.avilb joen orchiaau

na ^--kl&danou ihilu, nejkráemější

kus nabjku, ktP.rý mám, lusky naíjmala zevnitř

jakási veliká sí^

le., k"ěl. t.wn bjl hot.ový jako dit.ě ř těsně p!-,,d r,"1aroz^enía a c-o^ma

..

lčiž jsem čehála

vel.ký t.řesk, výkf-ik^ snebo aspoň st.en. neakyšně

pukl napřed jeden

t;,

vzápětí i

1 konce se ohrnuly vzh^^ e.

počal vylézat pysk, p^p-jrově l.m.:.ovaný. PozoroYala jsem jak se

odchiipuji

slabě rlžové okvčtni 1!Btk._v, dva z nich stoupaly do

Btran jako paTéza, ze.^lmoo jeden se roninul v nest.f'ežené chvíli

kolmo vzhůru e poele^^ dva ,e

klidně rozložily ve spodní části.

Orchideje byly růžové do fialovb, prOs-vit.n' á.o skleněna, ale potom
začaly

zrát, ^^^ovéhá skle. vypl.ouval.a

Eytěji halová, akvarelo

vé tUHeru: budouc:! zrnlá krásy se navinovalo den se dnaa

jako se některá kfelu:4 a jenem naznačené dívky post.upně
vybarvu.ji. V pysku 6& objevila
Lnělbo květ Couél e pak

s^poYě Žlutá a rialová ještě zt^eaa

něr.ciik tfňnO

která se léta neměn!. Pak ^^le

ze^hitř

driel jako krasavice,

začal ble^wut. 1 vychládat, byl

n
křehčí a krehč! 1 ale byla t.o jiná krebkost nel zpočátku, protole
pocházela ze

slábnutí. X6s^^ v listech proevít^ly, odn^ěkud

zevnitř vy:ézaly vrásky, j^wá žil.kov^hi 1 a res se ^chytla koncd
pav,&y a pysk &ačal

květu

okorávat. ^& se po^lu

rozlézala

tělem

jako nemoc, atáf-1 a em.rt. Jlěkter, krit^irly si ponechávají lm

b^arvu i po us^mut.1 a opad^tí, ala or^^dea ji stráci a

J'

ne^rl.a

proě. D!Yala jsem ••• jak se květ poavo^l.na ^romiňuje s krásného
b^^vného aot/la

v ěedohnedou, t^amnčji žilkovému noční m^m,
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a jak V2nešeni sachov,vií pořád tTPlrr. Byl jako ^mumie staroe^QPt-

eké král.o^^^ ^eaěla js«u erOee

už proto že tak st.:.teěně p“'ed

ten utlechtil.1 skelet Tyhodit

oč^imt. umíral a z^em.f-el. Byl.v

by byvaaly na Ftonku élodne.E obc rlv&,
kemsi neodvál a nepohf-bil

kd!bY de

ječnou prtlvan

za núbytak. lloiná létaji po světě

jako CV6 not.ní motýli•
...,etoo už m6 C&ttleye

:nekvetla a já jsem ěl.e na radu k

panu pr imáfC-*i, protože jsem slyiel&,

ž&

pěaiuje orchideje. Tak
na to ani ne-

a jsce zase v psychiatrické l.éčeně, ačkoliv to

^padalo. Poradil ni 1 že mtwín květ^i.nb* zapustit de nějaká vatií
nádoby s mechem^ kdyL už nemám oal^nik, že mám zalávat aech a

nikoli rostlinu, mlži t

ji • vytVhkt v^ikost jakou mí vela v

(

tropech, mám jí atfídat rotni ol:>Oobí, ale,^fiu-c>

léto, podzim,

z^^, ale rok rozdělit na období monzunových deštt a sucho a

to věechnc u nás a^ana kde šumíme také bydlet my. 'Eok mi snad

Catt.leya

rozkvete, ale on t.o nez^erJičuje. Dlo^uho jsme si povídali

o orchídejich a on pak vstal n pustil ^óeckého

jenaké pochody e prozradil
ale i

,

ai. 1 že n^emiluje

a. jiné

yo-

jenoa or^ňdeje,

vojensk4 pocbod7 a bit.TY^ *d^i si udělali e kamarái

éiy+ vo^žky,

koně i dělička a Telei,, vojsk:Om u S1avkova, anabo

uBy dce 1 někdy i u Waterloo, podl.e toho, jakou měl.i právě ná’

J

i

aadu. Ptala jss se ho, jeatl.i vilč^ili t.aká u lipan e on odpověz
iěl, !e

ale ^uiti je ^nikdy

tolik nebavill ,jako Francouzi,

^akuA^ni a Prusové, to byly bitY7 , pane^ru, to jeden nevbd61

jak to dopadne a tf-ás se hrtbou

a rosčilr^m.a,

na Bilou boru

nehrál.i 1 protože to byla c^ajori, ubohá bitva, v niž jsme pM«
ili o riectoo,

ale vy jete pf-ii1a

or^dde;úi.1 rozvzpomenul

•• pa.n doktor a 'Y)'táhl ze akfi^Q’ diaprojektor a do nlbo saat^il

Dilol

diaposit.ivfl. Zept.ala Jaa ••• Jest.U Jejich bitT)' dopadl.7

Tldy^7 tak,^jak ae himíoricq odehr^ál.7 a od odpoT6dll 1 le ne, la
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!e vžd7cky snovu divnjí t\anci, aby ten,
• To jste

co

^cohrál ^^^ile

&le aamonaní generálové, kt.eM aění c1ěji?JT, fiekl.a ja—

e on se liř.ácný zsamtl e počal promítat na zed obrázky rdlu'f'fch,
zelených, žlutých a kropenatJch orchideji a háhTe se mezi kTěty

pfiplétt.ly obscénnosti, nic js m neříkals, a! on si toho všiml a f-el:l
• lém to trochu popletenvw tohleto je pro pacienty, ale nevsdí vám

to, žer.s.

Vadilo mi to, ale

ze elušnosxi jsem nefeklj

se z praséren Ence sačaly klubet

nie a počkale, a!

orchideje. Zeptala jsem ee, jestli

se mu terapis na esxuálně úchyll".ých pacientech vede a on ai stělovál
aa
BU

jedn.oho, htený ,ie ua f!lepice a et e

pořáó reaguje na slepice

dělá, co dáli, íalograf'

e. ne na nahou fenskou. Chtěl.a jstm.

vědět, proč člověka, který má rád slepice a no hol.Q zarl'-eli do
PL

a pan óoktor mi 'f'YRvětlil, že když se ten člověk dostal do
jak Kodrovous 1 z^náail^ni.1 kol.i.k d^-

stevn! ňrdbefá^rmy , *ádil tam

t &! te'.k E-lepic a ty potom ^wrlraly e proto byl ob!alov^ný a souzený^ za poškozováni socialistického vlastnietrl a k t^omu

ho Ješt!

udala jeho eouaedka, nejmocnější soudru!ka ze vei, !e ji zhás^^u^
je slepice a hází ji je ^^s plot mrtv€o

Slepice mi pofo&O naAly z alavy. ale

doktor u! byl zase u

orchidejí. a raňil mi, fe bych měla pěetovat raději himalájak, archiv
eeje 1 protože ty jsou otužilejší a spífi by ai net]Jr. !rL moje,
cattle^ je :aoc ehoalostivá.

• V H^iaai.áj!ch jBou prý

l.esy rhododen^c-ond, které "e^chny kTetou

najednou, v nilě:ích polohách

rdžově a ^nahef-e

^p?dé jako p^^^ sněhu a ledu,
Á

ila /úm

bila, takže to pr/

1<,.

on mi začal ^^rávět, le u ae^^^mích Trahft vAtfínnou nic nepo-

a tak vld:'^^ dojdon ke st.ejnéimu

Ttít^^^bo uáil.at opar,ci
d!rka a teni^^v noži.k^

ee^hál ní cent^rum

t

^bud • enebo.

na aoxsku • fo

••

Bu! do ^^ti s—

^^Ů do lebky

ee p:f^arui:! něj^akf apoj a tíia ^uartvt

aozku, ale tak4 ae tía prj po^ru.At cent^rum ^^e^
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eiri.t7, kt.ori je hned veclle n tak ee nenl^tilnl

^chlap p^roaini

v neěkodného beránka, t:tar^; rád ve všem ^horl.
takového ^umrtvení se^xuality mohou dosáhnout

•apacllo ane, že

něktErá manžel.2:y, . ale sotva oe jim mužský změn! v utěrák, už e tbt
nejsou spokoj^^, a zase by chtěly suSského. Nejlepší by pro ně byl

zároveň muželcy' i utěrtk^ e.le to právě nejde.
bylv m vraků J.í to, ale pan primář minii., že je pořád lepši ope
race, net provaz a mně sa zas zdálo, žo ztratit sa_,tiva duai, by(

ilet byla ďábelská . gusí být hrozné. &an prinňř pak doznal, že o
.
....
lidském mozku vě<li pracúlc, s:Coro nic a p!-ece si dovol.i do něj pi-

chat nof:!kem. 1\e.la jaem se ho, jestli
ho^aky

a aeevfct5ls-soi-2» nejsou,

jsou nějaké sexuááiní vra-

p^r

^SlyhEla jsem, že julr...e ženská v nedai.eté vesnici st.ávala s

klackem u rybn!čka a když šli t.růtoristé k obědu vyl.ítla r. ^ld-ovi
a oni ji nechtěl.i dát o tak je bila kl.acl:es pc hlavách a po zádech,

až ji nakonec na žbdoet emenvé umístili v PL a je tu dodnes.
ren doktor, f:fil:11 žu je to jíetě r!lB něj^^ fUa. ^50\l,praTdc.,
žansk,, která jsou sto mužského k a^hri ^užlsvat, nle áobrovolně,

Tždycky dobrovolně.
0rchideje za oknem sářily+ jako lidé, kteří jeon x^^loYani,
kYěty byly něžné a onafl i přelétev, jako ptáci

t

tropech, aAly ye

ayém skleníku Zbčétek conz^unovéhn období a kdy! v tropech začne
pr&et, lidé si zslezou t.o chetrěí & polád ee
a pl.odí, zatúaco

milují a počin.aj!

S ve^ku leje. liožná proto je voda eyaholem.

Tášn!, erotické pocceloeti, matehtrl a plo^Msti.

"'spi.kla jsem se p^a.na primáře, jestli b7

úak^lne

muťnLe namohly

ap11 léčit ž^^ké zyJ.6š! k toku účeln ^^^an, a najat, mat.o apro^

attch obrá&kd^ .A. on pri.vil, že na Západě .jsou nemo^užce. kde ■aJi
■u^7 sT^l.ái^n! pMplatt:7 za -eyafvav4, ,nebo
i určit, J^^^n!,
<
satiaco U-Mí( lcdyl aa seatf-iěka ničeho t.^wvého a pacientem do-
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puati, he&1 se to

ne echůzi vefcjným soud.a a dolyčná pak ^muai

s ústavu odejít a pracovat v ceačděl.atv!, i kdyby pacientorl to

pomohlo víc, než cokoliv pfedtu..
.t:"an r,rim4f vat.al, protože vojenské pockody áodrdl.y a polofU

na kotouč novnu desku.

•

vám dokážu, ředl. a zvedl. I)rst ke stropu, že všechny

slovenské píeně mají jenom tti neiodie1 jednu, druhou nebo třetic
M

A hned pti první pÍ3ai ^^nX zvedl, dlan , diálal jí tak tak tak 1
•*
'
vydikl: první typ c zazpival baser. : i Tfr:hovej na veži trtke^
li dva j6ži.••
.•

ý

pokoji bylo teple, po zemi se rozprost1r^w.y vysoké l.:O.Ze z ni-

j^^ch

a skdl.iri.&Zi k .ilá

vámi

ze shltníhu čířily těžkou v^anilkouvou

honů, crcníteje

pr:níkdl.o i vltké tropické vedro. J.. pan

primář ss cíval na crchičej^, oči se mu rozpíjely do hloubky i do

dáli

&

v.''Kládal o nydnanankrich, kt.eré ho na kilž.dém. ^kroku pronásleduj

jí s já pochopila, co

mu květy připomínají

e

proč je má tdc rád.

- Sedl. bačc. na tialuní , zt.zpívdl. pan

&

chuja ei ^rukou

hladí «a to byl dr^^ typ vt.ech fllcver:.sl:ých písní.
Venku rozkvétaly krckuey, jejich lusky něžr..ě pnkdl.y a rcz^draly
se. Pak zv^hne.uo Co je z krokuea na podzim

l:dyž ne oc^ky.

- Stejně Jti Cattleyu nuonec óáte, tekl pan priaáfní 1 proto!e váa
cikly nepokvet.e. Lív:.l se mi do tváře

zafíovsly zvláštní

usmivdl. ae e jeho oči

kt.eré někly 2rui či aé.D6l
*

rozfouká v člo-

věku.o

Za

cknem byl ndver.t, tet v tt^ se cčekiYé. jaro. Vždycky je

lepč! očekávaní, neč na;lnění, možr.á celé lidské Utěsti je v lesení

q

nikoli v dolezení, v cestě a nikoli v cili. Zpíval kos a

a já vědl.l&, že všechno, co be naplní kondl. jako jo.ro•

Ttom pan
la :

a^arurtoval třet! píeen ■ lypickou aelodi! a ta by

n^^1— •• ^rara%. •
Vita Ty rlů>eo co je eext zeptal ••• kdyl 4eaka dobrila

a j,
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pochópila, že mi učinil nabídku, kterou hned upřesnil: • Z!tra ráno
u! budete vědět.
Qrchideje
ÍsJixxkcJ pluly ve s.kleniku jako bizarní tropické ry^/ v akváriu
a na zahradě svolávala sestřička

paci9nty aby už šli domů.šla

jsem radši t^^. Doprovodil mne ke dvef-ím, díval se za mnou a mně

se zdálo, !e mne diagnoatikuje1 ie

boků

z pohybli

mých nohou, zad a

cosi oaečítá, možná základní šifru těho života, cosi určujícího

a neromantickéhomožná je pan primái4 primóraě nadaný n k tomu

Freucer.i navedený, takže ví něco, oo já nevím a nikdy se

,

v

nedozvím

Cattleyu mu dán, užila jsem jí dost a ona ted hyne. Plavala

pokojem

šest krásných dlouhých týdnům .,tiro mne se otevřela^ uzrála,

aeetárla a umřelao Co si víc mt:hu přát.

59

P Ř E D

V

L
Ů

P

R .

Č •

s

o LETÍM
T

S •

Někdy ve dvacátých letech napsal o r!És - te:Cy o :née
pf>eél vice než púl etclctírí - americký turnelista: "Jejich
r:c-jvť t-šim průmysle®. je poli tiks.'' Protože skutečný českoslo

venský průmysl byl celkem vznto úctyhodný, musel na návštěvní
ka z Ameriky učinit ní.:š politi cký f,ivot vskutku ooc.ný dojem.
!:e stížnosti’i na nervózně „ řepolitizovaiiou e,tl!Iosf'éru

í. .... J ., nc sobectví stran, na úpadek žurnslitiky, stranic
ky rlučebné & tczuzčne se výživo jící v nechutných skendnli-

zečrdch kempaních proti pcli tíc}:.ý.m odpé.rdím, úJ,rnem rm zasle
pené, xiemáviámné st:sr«ické c:r:r,J:'eviů ctví setkéváae se pfi čet

bě všech jen trochu slunnějších nevin a časopisů té- doby t"5!i';ěi ne každé f:'trlnce.

Byle u nés tehdy nejspíše spoust© jakési rozptýlené ener-

c:.ie: Ée;;:.0i:.rac1.i mnozí chápsli J a.co svaté pr-ovo n!l ne$po,:;;,oje
noct. i<:.ť:zi nespokoj

i ;;'-1 tz>:<5

emo2n1 st raníCt1. č1.r.1 t e-

lé, ovšemže zeslouz.ilí, ^nk už u stranických činitelů bývá.
Ctevřely se jir:t sice po převratu n.oinosti před tím nebýva
lých kttrie-r, ele nemohlo ee ť.of".tc.t r:a kažCMho. fl t:?k si yždy

znovu po ksžcljch volbách strany stf.t, to jest funkce ve stttr.d^ étJprrútě, po celých resortech rozčilovaly počle volebních
výslsčldi n nelze říci, že by si při tam počinaly vůči stftu

šetrně: jeko by etót byl prévě jeri ložiekem výhod, skladem ka
riér, z.óf.obérnou koryt e korýtek. Jako by stét nem?!'.-1 vždy být
alespoň pokusem o integrující, všeobecně zevt-zující myšlenku,
ičetil;'o nutoritu naOstranickou, rozsuzující, ulcézňující

a

usnirující prebujel.é portikulérní egoismy tříd, stovf., stran,
nárot\l e néx-očností! Jako by ctiStní apr.rét nemčl být pro ob
čany iungujicí sociální r.lutboul Tokto byla sktuiilní etétr.í

vůle prévl jen mechanickým součtem, dočusně platným vektorem

sobeckých vůlí koeličnich stran, a proto tak často poetrádela
j&koukoli vrd ti'm, jinou než nshocilou mocenskou logiku, _člouhodobjš! koncepci, eílevědornĚjš! zaračřcrí a v neposlečn! řr-

dě i schopnost pruznč-jtí reokce nr.: J:ťníci se si tuaei c'loms i ve
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světě. Státní vtle t.te t"otile s t.eké rnřnile mechanicky a
vlastně chP.oticky: vládní koalice bývals už tehey přirovnávf,n!l k obchodní burze hmotných zájnň strf-'n.
V :aeeimo znč aio nej.spíse u" ze Rakouské—„herske, kay si
české poli ti cJ(é F-trany pohod.lně navykly pohlížet nB a tát jF.ko
nB cosi cizího, oc čeho je záhonno především požedovet. Co se
sluší rozhoičenč vyzývat, aby bylo zr;..jiětěno, oCstranř.no ...
co re anže a f:'6 bezohledi\ě kri tizovr:t e co ze zásadních Civcéů třeba vždycky poťet.iret - tile co při to:r:t všem heenesi telném.
útl&u u::ioZní nestarst se o spoustu ctrrvn_ých, protože složi
tých, k egi tf,ci nevhodných ziUeži tOEtí, například o každoden
ní choo hospodtf*ství, o numice zsh.rr:niční poli tiky e;ioC. Nei'ie
čkolství, kterým jame se jeFtl pt-ed nr..c1évnoo právem chlubili,
bylo tímto pro1tlínfu-iÝm cizin stltem dobudováno právě- v Cohc,
kcy nsši čncti poslmei po dlouhá 1-éte /celých os::inéct let!/
:>rtsto-r:li re sentimentálním pathosem a krssořečnictvím rácobyhrčou gestikulací pasivní opozice s neúčastnili se z trueu z&sedfoií tí šské rady, bz: dokonce ani č eekého zemského snCmu.
Stát tyl p-rcstě od clbla, mluvilo se o něm jako o „Vídni":
etét hyli oni, kteří se mfli stBr2-t, požsCovnt e kritizov/3t
bylo svaté prtvo naše. Oni měli oCpovřdnost, my nároky. tiej;:ipíše‘ odtud ona enEirchie, kt€:rou pře-vrat v roce 191€ stačil
prév(S jen rozpt.ý1i t.
To všek už byl atét konečné náš e dlouho odříkené přijo^nosti vládnutí byly konečně na doseh ruky. Nepříjemnosti odpo
věécé, pozitivní, nee.titsční politiky, do té- doby potve komu
intimntji známé, i!lélokCo byl ochoten na sebe brát. O pf:íjernnosti rczpoutal se zr.-to litý boj: proto byl ve vládách H.č.t.
zpra-viéle. jen jeden, maximálně eva nestr-e-ničti minietři-odborníci, s. to jes tě jen po vytrvnlé.m nátisku pťezidente republi
ky • •Jef tě menší úspěch měl T. U. m. s prcel:!zovár,..i!n záEtsCy, že
re straničtí öin.istf-i v čele resortů mají sleepoň obměňovat.
Jak by ne něco takové-ho mohli př'ietoupit třeba afré.rn:íci, kOyž
celý resort rtinisterstva zemědělEtv:!. byl oasiiors ež dolů obse2ui jen jejich veěčnýrni etraníkyl c-trfmy se držely •svých'' rescrtii jako kliši.Bta: jinM by ptece nemohly tak bezostyšně oCměňovst z veřejných, prostře-dkií f!vé zasloužilé, diskrétně rd
přihrt-vat ptileži tosti k neplňovéní strenických poklvden a
tEké lacino /ze F.t.átn ích peněz/ vsřit svá volební fuléše:
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zíekávet voličstvo m&kevými Bp. t&čními srfgumenty - meteriálrúm.i výhodsrrd. Národní social is té se nikterak neskrývali s tím,
že výnosné náCra^í restsurece jsou P. buč.ou pronej:ímény jen e
jen vlastníkům lefitimece jejich strany. }5ěli přece svého
človč.ka y čele Ministerstva ŽEleznic e mohli si dovolit i
Lmohem víc: prosadili postavení pompézního paléce tohoto miiii.e terstvsi e fontánou v ministrově koupelně jako pomník etr-anické iaoci. F.ť:y the way, toto ministerstvo dosud stojí
impo
nuje na nlbi-i:.ží řečeném; Kyjevské triyéčy. Veřejný život byl
tekto z yčc.ri6ho hlediska n.€s...tyslně r-ozparcelováín e percely
důsledně oh.raleny pr^-oti nepbátelekým vetřelci\m, proti prospektorť1m-iir,o5trsriiikilm, ele i proti nestrruiílclm - jnko zl.etokopecká naleziště.
•Také proto je hiótorie
Č. S. rr.imo jiné témfř nepfetržitým alit.dEm skm,.célťl, vlekle ae provalujicich korupčních afér
jek stran, tf'k i podnikavých straníků, pracujících sice ne
sv{Jj vrub, cle v chrán?n.ých stranických oborEbch. Přitom jed
ním z mála spoleCných ztjmů koaličních stran bylo šetřit koaličrítro partnera, který se prévř nešt.F.iatně oďkopel při nějaké
nečistá hře, nebo byl před veřejností odhalen všetečr.ým žurna
listou :z neprútelskébo Ut-o-rt3: přeapoklaCem a. e^’slem této
shocy zájmů byla ovšem reciproční í hovívsvor-t. Opozice se nflopsk v očhalovámí podobných afér zcela vytivsla, e to ne úkor
.mnohem obtížnější kritiky konetruktivní, špínu ekeridá.10 zélibně rozrnnnvcla b hříchy vléónouc:ích stran v zájmu egi tace možno-li ještt zv?:tšovala. Poli tický život ee čtená.ti čeníku
politických ntren óocele dobře mohl jevit jsko nečitelný pro
pletenec čistě sobeckých - stranických či jen osotn:ích - spo
ří, v nichž jde v;;.Cycy pršvě jen o co nejplnější kapsy.
Závorka: ptám se pro jistotu, zda tu musím výslovně zdůrnzzd. t, í;e t&sito vázcymi 1-:eey politického stranictví se té
měř dvacet let trvajici existence samostatného českoslOYenského st..átu nevyčerpt.ivala? Asi to musím zdlrezni t, ne:mrun-li
se vystavít riziku nepochopení: _ne,še skutečné politické dtjiny jsou příliš krátké a tudíž jeksi máio neše n.s to, nbychom
všichrd i bez nápovědy pochopili, že je nejen možné, ale fE.vrc.hoveně fáčoucí hlásit ee loajálně i k nedokonalému dílu nněich otcl1 a děda. To znamená i se ztvazkem věrnosti, e to při
věí kritičnosti, ba snad prlv? jen c n.í: ri[ht or v—ong, my
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country'! Konec závorky.

v posledních desetilEt:ích máme nepřetržítou možnost vel

mi zblízka pozorovat e kolekti vně i osobně zakoušet vady poli

ti ckfho stranictví v onom mcxiwlxim zvětšení, které způsobuje
mocensky rnorwpol F-trany jediné. Že- tu jde ovš,em o neprosté,

prír::o pcjmové popi-eni principu poli tickét.o strenibtví? Že stra
na jGko ttpars" .u.t.že být právě jen části celku? Logicky vzato
zcá se nám to nesporné. Že navíc tu mohuně působily a pfleobí

sily a vlivy vnější, naŠfa-;1 trbyicÍLi cizí? Ke.o by to chtěl po

pírat'?
A pres to si myslim, že četba inzertní rubriky třebe te.kového českého slove. ot.evíré- proBtor k přemýšleni - přece jen o

souvislostech. C trnčí cích c:odrrns živých. O áěcičriém zatížení

kyich poli tichých porn;,:r(í, o kterých se dnes chce tolik věří t,
že nám byly až nási lim po "".vrženy. '--1 e ovše-1:.1 takové přemýšlení
daleko n.énč- příjemné kont-ní, než všeobecně sdílená vira, že pří
činy f.'ouccsneho s t..':!vu J eou .;:-:i..::no ná s • • •

Jea-y

toto České slo

vo / f-le t.airé- např. agr&rnicky Venkov/ uvefejňov.lo v "D'p.rázC-

nřných mietech" výzvy, nby uc-kyztči k podé:rd žáCooti o přije
tí do stl tních služeb přikládali "potvrzení míntní organizace

o době- členství ve straně*. Ano, Šlo o místa v resortech ná
ročně- socialie-tických /rasp. ngrárnických/ nirietri a rozumflo

se ti:n tecy totéž, co r,e ťnes míní eufemiztickou formuli Kkádr.
pře-Gpok1.""..ky""• Ano, po1 1 tiché s trap..y n• C.
• t okto oCmC novaly
z veřejných, ctátLich prostředků ko.ždého, kdo prokézal stran?:účinnou loajc;Jitu, lhostejno zda upříanou či předstíranou,
IrnžCého, kdo byl ochoten vctoupit do jejieh řed, odevzdat jim •

vEe volbóch svůj hlas.
Po volbách, kCyi se někdy stranické příslušnoet přísluš

ného tinistra změnila, nc:váhc.l nový minietr kymřnit i ředite
le tsk nesporně všenárodní r. nsOstrenické, nepolitické insti

tuce, jeko bylo národní Pivsčlo. Z věci nepo1itiek4 tak rázem
udělal politichou, z kolegů nepřttele. Před neúplatnými- odbor
níky dal érivc či pozcPji přvčnost "polovzCĚ.ltikym etrejcťlm0
/viz dlle A. Iuchs/ se správnou stra i ickou le1;itimací. .A nře-
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Cevšá elu-^nýw lidem politické strroiy ;wpartajnictv!"/ nato
lik zhnusil, že ze války ti nejlepší z nejlepších, pf-íslušni
ci odbojových skupin v programových dokumentech zcele katego^
ricky odníteli ot.novit po vtlce systém politického stranictvi,
e to v jakékoli počtobě /výjimkou tu byli jen komunisté/.
Ve to bíCe, když
v e ř e j n :!
zcmě:stnsnci .:msí mít
lep timaci
s t z & n y • A je tu téké otázka, zč.r je oprav
ná kvB.l.l ta.tl vr.í i"ozc l.1 .mezi. tehdc;ží pr ax- t KO y IDnái::: sr,..,.upu1 Oz!l.l. V€1.'€;JIJY
s tnar.e-c !::;t;J. v t;lupl e t.J. 1 etl tl.n'IGCi. někol 1 "'-,
netot je mč-r;il pot.:.le toho^ jak dopadly volby e které strana
v,vh&na.lovnln jeho resort, e r,ezi praxí dnešní, kdy mé, mucí
mít legi tirnfici jen jednu, jec:inou? Lusím říci, že je to roz
díl, a to vskuímu rozdíl kvalítati vnií, ele r:msim hned dodet,
ut v prvním prípad.Ě budou slušní liOé takovou praxi nato
lik otráveni, zklatšírd t: nakonec clEzorientovtrd, že pak svou
rezignaci. <.:1. naopak po"e t1.i.ym U !':1 lí!?". nt?•. to1.i t 1 d efalni spraveclivj řéd pf-ipre.ví e:fe.E-tu zlu jeftř vě tt'sír:iu. Z otrávenosti, zklr-uLšíóú 8 dezorientace clutných lidí ročí se ne,jsnsen"ji despot1.e.,;us, při kterém pat;: uz ne.)a e o rec.ite.e Kero Jni.no ví vrcl s„
r-ile vúbec o svobodu nesout-dr.ci t s nakonec čr-:..... to i o životy nesoulU asi. ci cti.
Je vskUtku rno.žné říci., .že VHdy politického stranictví ee
koncentrovr:!.il.ě a ve zvč tšenéi měří tku projevují tnm, kde zf!stala sutana jediná a tt.tké se to často říké. Všem to při.pP.dé vlrornodné, ekoro samozřejmé. byf:l^ vše.k, že je zéhodno prozkou
šet t.aké šokující hypotézu. naznačující, ie vady, spojené s
existencí jedné politické strarzy, jsou jen zvětšením s soustředěrtim vad politického stranictví vůbec. V nešeE konkrét
ním pi-ípůdE'. poli tici::ých ztren .• č. h. s. tské politických
stran v období l:J4::>-l:;4B. Jistě, obě tvrzení jeou identické.
Jde však právě o ten líhel pohledu.
V prvr&.li.i případě jsme dnes zdénli vě z obligs, v drUhém
jae o docti nepopuláxr.í tó11in naří nepříliš ■ výepělé rolitic • ré
kultury. ďučsnské ctnosti nebyly u nás !ikay příliš kultivovérzy. Pr8vde, nebyl nn to čas, ale upřímně řečeno, nebylo
k tomu eni dOEt chuti. Politické strany, kterými se politic
ky skti vrii občané vztahují ke státu, byly pov?tšinou .jen kolek
tivním sobectvím, r: tc nejspíše práv{ proto, že etát nám byl
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a zůstal - cizím erárem. Erár je hi.mb-e nevzít ne hf.n n Ovo)nésobná him.bG /před vol bai!d přímo okáznlá sebevrežda! / je po
zitivní politiks. K ničemu tokovému jako by u nás chyběla spo
lečná duchovní půdE:, epojující lidi - občany ve vyšším mravníci. fádu D. umožňující v4r t poli ti cké zépasy bez rizika., že se
vežejnoct rozloží, ťozpednc v atom., stran, třic, stavů, rw.roat'i. ďybřl býu• ši ponor rpolečen.nkého tivota, jen rntílo Z-F'tižer.ého sdílenými tr:xiccrni. floro "státotvornýh nebylo
není
mN’. nikče vyslovováno i; td:ovým opo'1rženL"!i jÉko' v Čechách:
:r-ozu:I;.í se tír.1 ntco jcko konfo:r;imí, t:e2>-viln:í, sneC i koleborenteký.
Ferdinand Peroutka ci kdysi posteskl., ťe poli tike je u
rw.s spojena c poezi:í, 2"' tsjrtým českým ideálen je jolcéti černohorství. Že nekouřit se je proti naší tradici.
Fo o oEzii, čexr.ohorství e po kouření je d6\"!lo vet?;, erár
vtEk t:rv&, vy pořť.dnč zbytnčl. L'isto poezie hořké vtipkování,
r::í•to černohorství drobné komun.&1.ní zBškodnictví, místo bou
ření ce pokoutfii reptání. Čim víee jsme- se za necelých sto pe
despt let Českého poli ti ckého z.i vota ke státu chovali jaJcc
7.ť..'u c:í?-e, tší víc.:;
atét tekov,Ý!!: cizímt nepřátelským
erárem r-kutečn? stával.
Připomínkou luchsovjch ''?olovzdflEX„eekých strejctn, vy
ti -dujících odborníky už před půl stoletím, nabízím tu k i5vEaze, zde ten dnešr.d eré.r byl nám je,n
jen 'Vn.ucen e zda je
vskutku našim trfc1icím t&k aocele cizí.
Nepatrně (zkrácený člének - spíše poznámka - vyšel v Feroutksvč Přítomnosti v čifle 29, ročník 7 /v roce 1920/ na
etr. 451. Alfréd I-'uchr., židovský katolík, petřil Clcuho ke kmc
no’ý1:1 f.!vuto:-fim Přítornnorti. Za vá11":j, zahynul v nacistickém
koncentrr čnút tátoře. Jeho kultivovaná, jasnozřivé politická
publicistika vzbuzuje dnes znslouž.eně nový zájem. Knižní yfbor z jE:ho čl{mkl připravuje se prý v jeCnom českém exilovém
nekladate1s tví.

Co je "politikum"?
Stalo se n.i jednou, že jse!;lintervenovP.l u vliv
ného politicrého činitele, chtčje jej pfecvláčit, že
na urči té zísto se hodí jedině ten a ten mu?., protože
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,n.é všecky schopnoDti s zkušenosti k tomu. Eylo mi řeče
no: ''Co ti.i říkáte, :-me přesvědčuje, tile nezapomínejte,
že rlnes Je politikuro. mi sto kazčé kancelářské pomocmicE:. '' trg:0i Vtci, které ly por= le zdravého rozumu jít
mč.ly, nE-jčou z důvodů politických. "Politický, politic
ké, poli tické*' jE: tajemná ťormulka, jíž se všecko vssvrtlí , vs ecko omluví , a jež J e t 1.r:: úč1.nn jeí, C.J.rrt !'lléně povídá. "Věcné důvod? mluví sice pro, sie z politic
kých dt.voťů není motno je provécti'" . - 'luto včtu sly
šimo e čteme v mjrůznějňdch vnrÍEOtách. Zdá se často,
jako by v o>oru politiky vládla jiná lorika než v jinjch oborech lidského 2.ivotn a li(3ské práce. \:íe to
poli til::u!j." - Io znamená, že otázka riení poeuzovéJHi
pc cle odborných óobr-ozCání, nýbrž pocl e zcela jiných
i(:;.tfforií m;yflení. cé opravdu politike pytel, do něhož
se dají str-či ti všecky nemožnosti a nekorektnosti? Vy
padalo b;v to s ličskou společností ri zvláště se stéter.i
s:nutnf', kdyby to:;u tr-k bylo. C.o je to poli tikuni? • ••
Proč jsou poli tikum některé skutky, ,jež s:-my o sobě
b;: byly poli ti. cky indiferentní? /r:a. př. olsr zení iíteč.)nict:er:o mifta ne..o c-t rvb f vodovodu.^ Jest vidět, Ze
ryoli.tict:ý charakter urei té Dkce
r: en i
C á n
écjí;
obsehem. Gbsl'lh otn, jak ukazují
příklady, může sám o sobě býti lhostejný ... z akce se
stévé. politikurn tet C:, kCyt při r.í zťlefi na tom, flby
f.:e r-ozznávé.lo r:ezi př-í telem e nepřítelem, mezi ... toupcncEm s odpůrce!:!. Politické myšlení e poli tický
inr tinkt SE- teóy oavě Cčují te-orf ti ck.y e. prskticky pocUe cc.hopnofti rozeznáti přítele .1?, neptitelc. Tak
zvmé celostátní akce, s nimiž jeou srozuměni všichni
c-bčaaHé, netvoří ;i ž Ž.-'.čné poli tikum. Kde je poli tik3,
jsou přňtelé 2: ofpirci, politika jest r. z^.tává militent:r..í. z toho plyne další důsledek, že oCpolitizovSní veřejných ekci znanenl, že nají rýt vyrnanrry ze
sféry bojovné a povýšeny ř.o sféry diskuse. tW více se
bude če.mokrécíe vyvíjeti směrem ke kv.nlite, tím vice
a pozorněji buče slyšen r.!ít"to politika expert. Co je
tedy pcli ti.^m? Ze dr.ctr:ích okolno*tí je to případ,
!rC
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kdy rúeto odborní!di rozi .odují oeohní nebo stranická
tehenice polovzdělaných strejců •••
Alfréd Fuchs

/Vybrnl a komentářem opatřil Petr Pithart/
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Sovětaký ;:utor Ilja VE::ršavskij/190i9-1975/,původnío povolá
ním inženýr chemie.začal publikovat až po padesátce,takže jeho po
mĚr k literatufe je pochopitelně od začátku j1ný,:než vztah spisova
tele profesionála.Ve výběru povídek •Homunkulus aneb Zevrubná kybernetolo,irle^,který pro Lidové neklgdatelství připravil a přeložil Jarosltiv liskáček,je zřejmá eutorové.; technická erudice a jistý shovíva
vý odstup od zptisobu, jakým obvykle v žánru sci-fi s; isovstelé pracu
jí. Známá témata a schémata pojednává tek, že odhaluje je jich absurdi
tu a nokonec směšnost.hle s humorem a irori.ií se nesetkáváme ve sci-:fi
poprvé a kdyby si Varšavskij dělal jenom legraci z nesmyslů,jaké jsou
schopni vyplodit kolegové,nebylo by snad moc p čem psát.Jeho knížk8
je zajímavá tím,čím jde z2 toto škádler..í,kde ee vúbec celý ten sci-fi
aparát okazuje jc.ko pouhý převlek,který autorróvi umožňuje ukazovat
nejen směšné,ele i člověku nepřátelské stránky světa,v němž fije.lři
bližším ohledání totiž skoro všichni jeho hrdinové mají tolik speci
fických vlastností n nectnosti domácího prostředí,že je lze těžko za
měnit s hrdiny z jiných krejifya střetnutí'kybernetúkil s lidmi mívá
většinou vysloveně mezilidský ré.z,při čemž konflikt bývá rozehraný
tc.k,že inteligentnějšími dokonce lidštějfím stvořením
rotot.Tak
hned v první povídce výběru se vzbouří intellgentní tthomunkulus'' pro
ti dernontáfi,kterou mu -pohrozí bezcitný m::::jitel,tím,fe si seGtavuje
malého potomka..V další povídce dochází ke konfliktu mezi ženou-vysokoškolpčkou a její domácí robotkou,která je í!U'i.ohem chytřejší a citli
vě j.ší:•V té době uvalovala v kuchyni jiná bytost o tom, že neustálý
styk s lidmi je už pro ni neEmesitelný,le ee přece nedá žádat,tby
stroje,které jsou nesrovnatelně chytřejší než lidé,byly svým tvůrcům
donekonečna vděčné,2 že nebýt lásky k malému kybernetáčkovi,který by
zůstal na světě sám jako kůl v plotě,vyskočila by nejradši z okna..^
Střetnutí chytrého a pracovitého a pitomcem vychází tpravidla tak,fe
ten lidsky cennějfí a slušnější ne:ná t.křke fádně vyhlídky nfl změnu
své situace,že bude dll zneužívaný e vykofistovaný.Jis.tě není třeba
det2:ilně rozvádět,co je nám nn tomto témrtu povědomé.

jf
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Jiným způsobem blízké jsou 1 povícky,které,odmyslíme-11 si
slovník sci-fi,poukazují k Zoščenkovi.Z človeka,"který viděl antisvět",se vyklube notorický alkoholik,z vojenských manévrd na počítat
či se lajdáctvím obslliliy stává fra.ška,právě tek i "SlS"/etroj na
obrenu hlupáka/ si nezadá s mistrovskými miniaturami taohalla M1chailovlče.
Cjediněle,ale přece,se objevila ve výboru i čísla,která
s humorem e literární perzifláží mají jen velmi mllo společného.
nSoudce" je elektronický automat,•který obdivuhodná snadno dosáhl
tořio,co se vyšetřovateli nepodtfilo za dlott-.é hodiny konfrontací,
hmzeb domluv.^Gbžalovaný se doznal, Ž€ spáchal"nejtělší zločin^ ...
ť:utor neříká,jaký,prctoie ví,že to čtenáři nemusí vysvětlovat."Zlo
činec" se hájí tím,že- vy;.ráví příběh svého života,od Zéčátku zpacka
ného ne jenom vlastní vinou,L:le i prostředím,v němž vyrůstal:"vězeň
ské kobky, b-eznadě jné pokusy rwjít práci 1 další a další kriminály".
'r-o všechno dobře chápeme,i rozsudek,jaký éi mohl vymyslet jenom,
stroj
velice spe-cifického typu: "Poprsvit a po smrti omilostnit’^,
v
-Pokus tří dobrodruhů v •Diktátoru^ zmocnit-se bohatství cizíj,civilizačně vyspělejší planety,Etroskotá proto,že narazili na úplně od
lišný systém hodnot,nz totální nepochopeni všech nepozemštanl rro
známé ... osvědčené pozemské metody. ť,le zaičátek je slibný. *'J)nešní vláCft Galeteje, ’prohlásil štouraje se v zubech;fmusi b-ejt obviněná
z pokusu prodét planetu cizozemcmn,musí bejt uvězněná a. bez soudu
zastřelená.Eísto ní se vytvoří nová loutková vláda z živlů nespoko
jených svýrn postavením ve společnosti.V tejhle fázi převratu budeme
muset zůstat v poz,,dí. A pak nás pošlou do háje?"feptal se trochu
Zébedněný 'Frech. "Pr.-k pošlem do háje my je,ale do tý doby musí )?inta.
dokončit ilegální formová.ní údernejch oddílů a ty,Prochu,vyburccvat
náboženský cítěnímj rk se to dělá? Zahijíš křífový tafení proti
zrza.vejrr^lnebo proti těm,co mají víc než pět dětí.prohlásíě je za při-

f

f

sluhovače dábla.Musíš vyvolBt Imoznou melu,to je !uk jakou,ebys umofnil Pintovejm oddílllm vložit se do toho e zjednat pořádek. "rflán

vůdce vesmírných gar.gsterd má nesporně státnický šmrnc.
Sci-fi je obvykle v principu pfevlek dobrodružného románu,
může ovšem posloufit 1 záměrům mnohem nmbici&znějším.Kritika stavu
soudobé společnosti prostřečnictvím prójekce jejích negativních rysd
clo fiktivní budoucí společnosti je jictě jedním z nich.Ilja Varievskij peal povídky vlastně v dobrých ruských._tradicích^nternacionáln!,ale hlavně domácí,státem patentovaný a metály opatřený hlupák
i obyčejr.ý,lidový ''neíachčanko" v nich dostáv2jí na. frak.Univerzálně

?
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platná je jistě V&xšcvského úzkost z f2.ktu,žeý^ po vBech strinkách
nekvalifikovaným (!ide^dostávaj^Mo rukou technické :prostředky,kterfch
mohou sn2dno zneulít.
'
hé. zálofce knížky se dozvídáme, le ''v druhé fázi spisovatelo
vy tvorby•••množí se témata společensky i ideově závažnější,varující,
znepokojivá" - která ae ovšem do českého výběru nedostala.Se by byla
pro naše povětfi ]fíliš ideově závažná?

jka
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H/RXKlfW0VY MILldUY
:;)IJ třetího dílu sy.fch vzpomíín.kovfeh próz '/Poatl'1i1n7, Mistaßko1 kde •• zastali čas/ wnfatll Bohumil I:trabal do starobinae, do .
iomova důchodců, jak se. tato 1nat1tuoe nazývA dnes;ten domov se na
lézá v b!valém -dmku Čporkovi a nalf&á se v- blíe.koetl“11\ě.ateSka,kde
se &asta*il čas: Sem tety pficházejí dolít hrd1nqvf,kterl enúe
předchozích svaztó. :Pep1n, Irancln " jeho lena. Pepin tu umírá ( ve
sclnč, kterou autor um:íatll pŮTodn.ě a. účinněji do MSsteaks., kde se
zastavil aas), 'Francln se svou te’nou ( ta je tentokráto E;ema v-yprevř-ěkc u) tu a-poleěni ob:fvnJ:í je.den "pronůneatní" '.Pokoj.
Očima v:,pra„lčky je tedy vt&ín trucblivj svít starobinoe, ona
naslcuchá vzpomínkám tfi. pamltníků stal"ých časl na. Mlatelfko v dcbáoh přede dvfma vQkr.n.1, ona sam& se n-ncí £,*t d.o iasů svlho mlá
dí, vzpomíná l'lft eTOji perfumerti, krámek v ttaze, jen! žalostně
ztro5ko ttl, na život v pivovaru, na. éru sluiek, na Fransinovo za- _
vozničení (opft 3Céaa zn&má z Ustečka včetní taiostn^ komického
lroneE trofejního n&kla.l!áku zn;,čky \VhittJ, na stahován:! l1 pivove.xu
do vilky na bfehu Labe.
Na rozdíl od ;,fedchonioh dild t::11otie pfevládá v tomto svazku
af monotónní teskný tón l:!tosti nttd upl.vnulým flvotem, .nad nená vretnost:! bjval.t polclidnoeti, jež UYolnila m!sto novému iiiyotuť ten
je tvrdj, Dil:!tos^tnj, divoký a ir;:kolejený. prz.n:! hroby, v-;rvre.cí
pomníky, nemá Sal na stáf:!, ná vZ:_-pom!nky,'na tra.dioit ria soucit,
_pouzs se bláznivý žene vpfed. Toto je u\klad.ní náladf.\. pfíbíh"9 nio
na ní nezmíní, Je T.:,pra.Tička občas !)fi'btká (oat!l!tni dosti křečovi
tí) dobé, zazna.mená, Že d!tem se daM d".>bfe a jsou hatky oblečeny,
a taktfxf.e zrrtzelo poii!uj:ťcť pOYol6n:! slufek.
UI v P4sttti.1náob se vieohno dl!n! odehrává jakoby ve atínu
jedni jediné bytosti - ton je vy:pravllloTa mqtkn. Ona je bytostí,
k níž se T.i;tahuje ,sYřt, knásný svít d?f.tstv:ť, tó!Íd:í, STÍt. dosud
lidskfoh roMtlrů, pc,zvotn4ho plynutí 1 bluruích blflenlYin. Vši
chni ostatni, jakkoliv j:!maví, zábav:,.:!, pf,-sn:í ět oaob'it:! jsou ve
siornání •s n:! jen fi(ll1rka.m1. Ve třetím dílu j:! tedy autor předává
slovo, svft je vidJn jej!1:2a oěi.nlA a jť jen :pf!i;ns.čn4, ?t tento
pohled ae
nidem neliš:! od autoroTn. póhledu, jak joj známe z ilnulJch dílů, le dlkee ^^ráTÍččIna je jeho dlkc!.
. eTJt, který odchá&11je sp1še}f.enak.fm svitem. Fr,uic1n ul ocl po
čátku- etllesňova.l -fJTft techniky, podnikán!, obchodu, aTět poh7bu
a dra'f1'Jnt1. I n:,n! zeatárlý Frnnc1..n se upírá vsn, do dálek, po slouchá vňechnn Tyaílání česky mlúvíc:!oh atanlc ve evftě,dilá to
asi proto, Jif.e :fra.nc1n poMd ěekal uf.\ nějakou sprÁvu,která ohromí

nejea 3^j» ale ,cel# a-rit. al^ J' ja« Tl41l.a, Je &ek, ^^l ••• 1raa&1a 1ll od caS4tku naleho ^IWllulaťvl all ^^alou pfedataYUt le :Tlechno krúnl náa teprTe leká, " bu4oaoaoat,
buclouonoat to
bude, ve kterl teprTe budeme ilaatal.♦ .• (b.p. 12) "••• nastnf jal
jaern Francin..* ul ne.anál^ Ji^nak ael jako —••, Jctért J^ T' spojení
a ••celta sTŽtern, tohle mčatečko pro nl3 aio tleaeaeDal, zatímco já
jsem se MKllováT^a ví o a Tio éo u4'1oaU alatelka, do toho ,co ul
tedy ne.111.^ (Kap. 14) Svit leaakl je pro-U tom& sakohah y aistl,
plr,.f citu, Y0l\oTání, lloatalaie,ale. 1 ••il^al, STlt po^kračujíoích
hodnot. T^á y nta aayal pro. haarlloa1i,krúu a las • Hrdinka cho4:ť
s^^em 1 parkea a obdiwje treak'7 • antlcltjal núlt,, socb.7 dT^an4ot1
ačaioů a ráda aalouchá T7p:ráTění tfi pamltn.íkd dán,ho !ivota t
městečku. TakI sávir (oelt pobyt ve starobinci b7l in,raTlčěinou
fiko!t ve skuteěnoeti dol1ri. ve aTl _yile, kudy Yl«111 11stnoatml pro
full,lje ledovi vítr, ten nakeneo pfevrhne ekf!ň s praatarlai Tonsy-

kud, poslední to památkou na dánoú parfÚmerll) je n.eseu sm!fliTO&ti, vědoaín 1 pflletÍJl 11votn1 abaů41ty.
V kn1&e Hrabal opakuje avf yYzlcoušenf postup7. J!.lúje paradox^
kontrast, 1i'On111 hospod.ak4 hiatorlt7, s^kandalni událóatl, nadsázléu
a bl&arní si tuaoe. J9 v jeho vypnY?ai nlkollk nezapoaenuteln.fch

míst,

g

nich na prrvním mťatě; b7ch aínil sk.Tfloupa:rodickou scánu

extáaG, jet se emocn'i stařenek, kd..rlf Jim mladf a krásni doktor pfehrává na gramo!Qnu Br^ahmsův houalov/ koncert v pod^^ Váši' Ifíhody.
Podo bnlch soln není však v kuíae mnoho, autor se spokojuje jen v'J- •
atem bicarcích takt (rolí, Jež vnravička v liToti Uzál.a, pfeedívek
a neobvyklých. Jmen, Jei Y7počiUvaji paaltlliol 1 atejnÍ jako a^mdálf1, které se v, mlsťečku ud'1.-,). Jako lt7 ae atratila besprostfednost
a unavila kdysi
a trhujÍoi innáoe •
Zmínil jaem se, Ie vkuica •• o\3eTllo nlko111L epimod,kterf
3sae mnali z pfl.TOdn:! nrí^H Mlateělta (povaluji je ca Hrabalovo vr
cholí d:!lo), t noTéa kontextu v^^ &tratily
ze sv4 pdsoblnatl. '&!!ico WD:írán.í .Pepillo'JO v liluteěku,
\ezmoo :neUvn4ho
bohatirJ,i'--^-'aoat Tjml.uTAlho pr'-111a a neqbnoat akvlllho tanelnlka
\toM kcntrap^wůct !1votn1ho 011uau, atává ée tady jen cpl&adou, jen
jednou &e smrtí t fad.1 tušeafoh uní^rání. Za ae3vel.koleplji:í eofnu
Íiletečka jeem pov^lu^Q tu, t 111Í ao..-1 pfedsed.a MTOdn! rady TyU-

ní Fracina • jeho kanceláfe. Franóin a1 odnáM svoje vlci a pros!,
&4a )7 a:l smil odn4at i dvl petrol^jOT, laap7, paátku na
le
. ta a na svo31 pr4.o1 tady. Pfedaeda. au oclatU .,,-hoTlt, kdyš ^^xcln
odaház:!, Teae ob3 lampy a ytho41 3^ okue^, &vf pato doproTá&í T'/rokeiu^Začíná noT, epocha 1 tadyt" V tom gestu, y tf dndlDé ea&nl
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jaků\7 obsařen nalr hlatorlckl u4iloat1, dplaoat pori^^ od-

oh.4ae3io!ho 1 spupnl mallchern4 velikálat-1 tloh,oo pf.1ohaze3l,toho, co pfic^húi. Y nová kni&e se ao,na roTnfi objerul^ .-ovlea &lllnlna. Pf>edaecia dowluJe, a'b7 al 1'ranoill

an

laappy odnesl 11 • Jako b7

ae najednou autor obtTal krutosti dijin a opravdov/ch stu^&r • dlail se toho, co by spatřil, kd3bJ" ne^awval roapory, o nlohi t1
anebo které aapoii tuš! • .A tak tam, kde kdyal b$^Qo 4ramaa, nstává
llfllí epíie 1d7la, boleat &aatou;pila smutná &atrpkl.ost. Bi^^noat elf-

Jťl zaatoupila \i&arnoat alov. larlekS'lloq sillony, ta doje^llmÁ hud
ba, 1117 millóa.,, které doprovázely aa sta.r/oh časfl nllii

rum,

liilost-

nou ac,nu 1 v7uání lásky, politky, kterl div^^ pod dojraea tioh

zmyčeů nutily ke kaptsllíčkOm, k slzzám^^•- anějí eelou knihou a ja
koby předznarA^ávaly JeJí Dáladu. hrabal mil vždycky sklon lt sentiKentalitl, bránil sej! právě biz^raoati a drsnosti syjch obraW1
sv/a humorsm^ Ve obvíli, kdy drsnost tiatupuje idyličnosti a roepornosi tte: v7trá.o1, sentimentalit& se obnal„Je.

Yeehci tím vlím fc1, iij po6led.uí Hrabalova kniha Je WRěleckf
neúspeclt 1 spíš l&élh při čter.í s lítost!- iij1štova1, te nedosakuJe
bezpioatfednostitsíly ani origiial.1 ti přeiichoaích lirabalovfoh 411.
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lurickf kritik G^tanley Kaufmann se ve svá kr1 tice Wajdova
filmu Mul z mra.moru, kterou11 otiskl }mcem letna v časopiee The
New Republic, zabývá, obecniji vztahem vápadni kr1tiky k nekonfonmlana Wllini ve vjohodni Evrop,• Podle jeho názoru zaYládl
mezi kri tiky Te tz^äu ke fl&lialnému^wa!ní druh morálniho teroru.
'rota umen:! je totil nesmysln! pfeceňováno. "Vím velt:11 dobfe,^
píše
" h byob, nevydrhl ani týden to, co vydrlel Sol-

Zen1e111

t

Guhagu po leta, ale to ne&fll>.1.moje přeavldčení, le

v

Sollenlc,u je v současnosti nejpfecenOTanijs!?& prozaikem na svi-'
tf. čeaký dr^amatik Pavel Eohout je nepoch,bnlí stateěn,f čloTlk,
sle nepoohybni je to roměi autor bombaatick' a •strojen, metaforiky^^• krl tika zfe Jml px'omij! velmi ua^^fmu Mila.nu J:underoTl
ö^ru7 na jeho ro^p^klosti, ačko-1lT b;y u ni střikla Eá.padn:! autor3, jenže Kundara přišel s t$ran4h.o Čefko&loY-enaka. a piše o
tvvrt..ni1.tt stejně jdou ;podle auttra pfecencvány ip&tná bry sto»pardovy jen proto, !e útoči "proti dtlaku v Českoaloveustu •
Záváruua svá 11Tall7 ae !auf^^n táh: i.1á úsudalc o díle bi*At v úva
hu utrpen! umnol, rliilko, lctor4 podetupují anebo ješ ti podstou
pí? 11a0je odpovla zní: nikoliv. ja, ktf'rt ae tfeeu, kdy! mi ameriatí eeln.ícl prohlíteji 28.Taza.dle., tvrdím, že napaddáme aást toho1
sač ti mu!i e !eny trpí, pokud přeceňujeme Je jich. tiíla jen proto,
le trplll, kd7i Je vytvářeli."
'
'

.

PoEi§_!ed£Jkci !!s!u "pie-n.S:ue-zurcher fri!\g...!}~"
/s kopií pro mjr. FiBero, Vytrvalého inspirátora/
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Prara 1.4.1981
Ge eirt e Iiert1en
Ar.1 7 .trnrz 1:::'81 vurde ln Ihrem 1112.tt d.ie dachricht •veröffent
licht t dese eFJ der:i "Unterc;:rundve??1e.gM Petlice nun Prar; der T'alachPreis erteilt wurde. Dieses erschien in mehreren Zeitungen, ich
hatte nber nur clen Auscchnitt aus d.er Neuen zircher Ztitung in der
Hand. Demvegen erlaube ich r.-:.ich,eben r:.n 2ie mit einer E'rklä.:runr:
sich zu wenden - und rtlt den Bitte um Entschuldigung, dees ich
tschechisch schreiben rmse.
Hochachtungsvoll

Ludvík Vaculík
1/IíeeníB.tuje žádné mní "podzemní" sni "nakladatelství" Pet
lice! Je to jenom název pro aktivitu autorů, ■’ejicní clila byls prod
let&! zavi-enn "pod petlici", proto ee rozhodli uvádět 8vG dclňí prá
ce ve velr:i malý ob{h :form.ou podepmhných ctroriopirů. Tato činnost
běžela zpočátku nerušeně, dokud nedošla z^námoeti e ohlasu v zahra
ničí . Uc. ije doby zuCJala .J i Státní b czpeěnoct vys etřcvct j c.1,;:o Čin
nost protistátní, jako by iejírn cílem bylo podkopáve.t ,rnitfTÍ auto
ritu státu o. v zchrnníčí pe.1: poškozovat jeho zájmy n .jméno. Toto
zacházení je založeno 11a neuvěřitelném předmid.hi.l, že spisovntelern
je jenom ten, komu to ctát dovolí, f:. že ted.y kc?.:d.t "neoficiální"
tvorba je automaticky nezákonná. Obn0h literárního díla se snad
ani nebere v úvahu ne. prvén nístcs je škodlivé už tín, že existu
je, čte se, píše se o nř-m v z^o.hrB.níčí nebo je tam dokonce vydáno.
Skutecmet zatua zuany autor nebyl otíhán jen pro obs2h svého díla,
r:tž ne. ,jed.J.iu výjivkua. 1'ou byl v roce 1978 Jiř-í G:u?-ín s rom6.nem.*'Dotazník" /"Der l6.Fragebogen’r/, e. i tady rrtíh6.ní bylo zastaveno.
Úmysl zničit "neoficillnín literatura projevuje se hJ.-B.vuH kažením
vC ech :nm":::n?Gtí: poznc11. J cme uz vyhrůžky stihání::: pro tzv. nedovo
lené poánikání, dále opa.tření ve veřejných krihárnách, o.by nebylo
nožno dát ei bez vědomí policie nic svázat, u noukromých vazeb se
vyšetřuje, zdo nejde o kradený materiál, dt:ělo 1: nokolikc represím
proti písařkám, oblíbeny jsou domovní i:rohlíd.ky e. nekonečné otrav
né výslechy.
2/Uvádím tyto konkrétnosti pi--oto, aby člověk v zahraničí, jenž,
sleduje českou literaturu rbtízní, porozuměl lip naší situaci • Jeetliže jí poro^roraí, jeho dobrý úmysl se nu bohužel zko::npli:t::uje, cle .
co o e tl6. dělet t Především tedy: B.ní třistastránkovým romá.nel'.!1 nezpt'i-
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Ludvík Vaculík:

Tutura dvě…
/fejeton/

Psalo ee loni e říkalo mezi 11<!.mi, íe roku 19tl má v pfíroť!l: -

dojít k poplalíně vzácnému př:!paOu, kdy ee včeck} voěj!:í plenety erovnnjt do zástupu ne Jednu etrsnu od Zemi, e nsetene - co vlestnl.T Pa

daly ruhvrhy na potopu, pri,ek&':ť zemeké kOr)r- či pfímo konec evčtm, neangetovené zemlt nevyjímaje. Já ee o to blít .rwetarsl, nebylo telcy

jak, ele nevím u! 411 proč, kdy! jg to přeci v m,m oboru. Ostatní
astronomové rovnE! před otázkou doet uhnuli, e co mll i t8ky f!ct 1
v případ?, le by llo o konec svita? /Co bych dtlel jli, kdybych ei
bezpečně epočeU konec evlte? F.ml/
Ka Vel1k$ p,tek oc!polcc.Lne okolo tťetí hočiny paleetinekóbo feeu

napadlo mi podivet sa do Hvězčářské* ročenky, a co jsem túm naěel: fe

ta rimkantn:! situace Je zrovna v tlchto dnechl A nikao to eni nesle
duje, nedává pozor s patfični se nebojí, svit se dál zebývá volbami,
etrenickjfei sjezdy, deficity etátrdch rozpočtO, sportem, blti^ci.
Jako by lidstvo mllo v,yjedr..éno a slíbeno, že oe zne nic děsného ne-

etmne o !e 1 toto kolo veemdreych \!.kezO mine

Je tcz pchroa:y. ft

tfl.k,

zatímco se u! od loňekého pod%ima Eačel Nstura podezřele linout ze
Jupiterem, dále pak za nimi Uren e Neptun, tek!e fakticky nebylo j1c-

té, le eo ze jedné kráené ú^.nkové ooc1 nepř'elijou zemeké moře s
v úprku před nimi nevtrhnou k nám ze gápodu Holancieni, 1t Jihu Itelovi
e so severu Nimcl, a mály by se stavit povodňové e pofhrnť hlídky,

povff'lln vláda Jistého Jembora z televize, aby ť!ével pozor e vmrcvbl
n,s od hodiny k hodin?, co dllajl - Valensovy odboryt
Nikdy Jsem pásl ne obecnim

pes:!nku, ke p6eávEi11 teké kreve-

ř1. Ti m!va11 biče. Jcdinf s nimi, za pomoci biče, 6sle se hr6t zeJ:ímev6 hra "m tuturu... Te ea hrálo teki Určil se tuturák e kalóý hréě

del mu do zálohy fMt. Tuturók se poetavil nod hromádku fentö, zečsl
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mocně točit t-ičem, ns Jeho! konci tyle

uvézaná čepice, e pomelu po

čítal: Tutura jedna••• tuturc dvě••• tuturs třil to tohoto okom!iku
museli jste podniknout pokus doetot z hromádky evO:j fant, tuturék váe

ověem mohl p:réel!.nout bičem, s kč.!jf vlie trefil, museli jete neopek

pfid$t delší fant, cle ten jste museli dét 1 1 kdi! Jete svůj pokus
nepodnikli, net uhodilo "tutura tř11... Tutur'1c, jeetliže o nl'-Jtllkou

věc z hiomDdby pfitel, musel za

ni vloflt evou.. Podle toho, kéo byl

tutur6kcm, pmUe povahy hráčů e ne:konec jr,ksi i podle počesí bre ni
kdy byln mdlt, jindy byly její konce drastické. tle byle to jen hre,
a čin, který ji,te :ctl1 vykonat, byl proet$ a průběh X lhůty byl vám

znám.
Fdyf tedy jsem se ne Veliký pátek poóívol čo Evizc3átek4t ročenky,
ebych tte čietě dověděl, jek dlouho ee Gpclu ještě míní lcu&it Saturn

e Jupiterem, dovědU jslem se, že Ij.dubna byl rluto

s-e

Sluncem v oppo-

zici, Jejich síly ee tedy vyrovnávaly přes náe. Dále jfJe:n vidl':l, fe
19. dubnD Je !i'íšsic v úplňku e pár dci přec!t!.in či potem Jsou u nim

v konjunkci neboli táhnou e nim krom Jupitera !! St:turne tslcy Uran s
Neptun. Tak, asteroid Jano, $^zm procházeje opozici ee „luncem, při-

lévá evou i'8pku. V ťzkém časoprostorovém: ku!eli leffcim mezi 13. e

24.dubnem pt:ítají se proti nám hmoty vžech vnij!:ích planet, kromf l:ar-

su, jenž právi - z hledieke hry tlbll - courá ee kélesi ze Sluncem. (t/i-;,
obr<fuit.)
Veliké tutura sviětí prostorem. l.aie :fanty jsou na hromádce. Čes,
dokdy musíme udflet svůj zéchranný čin. 1 když ten:í přesni: vypočítán,

nepochybní bf!t. Neznámo vtok pof-ác! je^ jetý to ptesnf čin m'1 b$t. Dé
se

paJJ

v př:!padč nouze udllltit tez r;f:!prevy? Či byl ened let Columbie

instimtivnim činem emlituj:ícím ke t'páse? tievime.

/Velikonoce 19€1/
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