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Eda Kriseová

-

O T I S K Y

/Věnováno K.H./

X•
Své tělo v pinek otitti:uji,

voda ho zaplnv.!,
ovó t.ňlo v káaen obt.uhuji,

vitr je vylál«,
své t.ěl.o ntin0l: do cer.ti vykrunlin,

..sa mi ho po.hlt l..
Své tělo

euH

dál,

■

usne a není»
Já aio bdín.

1,-aten ýoeia předala
nehty a nod.ul\v •

neřesti» vlusy,
zelená chaluhy.
Saarut se vzná&in,

duhová bubliM
t.f.:hotnn ^t=wui.

í:ul.ttt.á.
vetnnir fltočetlj v nobe,

oválnou ^prnir.ou nnppnutou duhu.

Okl1;dik zf<Jr.í.

Svftlo Q
Tea. Ha rozhraní»

'
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Svňtolrá těla krajinou ^»dí,

pravOkou, fu.lettn!.

Ha bfezich lei! prDdávvnjch aotí,
8&ttd u

sfiniklých hor.

Bloud! a bloudi krajinou bdlmi.

'udch padne, Y^.&ro:i.t.o ntrozt.
Usudne a utone
v&

vodách hlubokých,

zkWiiiení • neni.
A

:aue jen duch. bublina,

vo vejci zakletá,
hl.ouči 3e, bl^ourui,

euhcvý bhlón,

krajinou pr.riVGkou,
krajinou a-erd •

vidčit$ náhodou,
£ krlOOtí.
He roshraní.
3.

Táli &»i přítoli,

1;de fivot Jo jos
& siurt £e jo trumota,

jak povídá n^ v krnji,
a není-li tcsm nnopuk.

Dietrich B
on
hoeffer
Půda

pod

4-

nohama

(D
opis přátelům z nacistického vězení,vánoce 1942)

Deset let Je

t

f.1votl ka!deiho člcTlka dloUá doba. Pcnlvadl

čas je to nejoennljší, oo ^máme, to nepflvolatelnf, cnepokojuJe
^s pf-i k1tldim pohledu n&Ep ft mylle^nka, zda jsme ho náhodou ne
promrhali. Ztraoenj b7 byl ten ča2, t kterfa jne nelili jako
lidi, nez:!slcávali úušenostl, netvořili, neT„chu^tnávali livot,
nettrplli. Ztracen! ěa6 je :nenstplnšnf, priacaý ča6. O uplynulých

letecb nic takovlho fici nemůfeme. Ztratili jsme sice mnoho
nesmirnř mnoho, ale ztracený ěaa to nebyl. Je pravda, fe zlskan6 pomatky a e.kušenost1, které s1 dodateční UTldomujeme,3sou
jen abstrakcemi _f!tlho tlTOta, !ivota v neJvl&stnljším 811.J'slu.
Ale privJ tak jako schopnost capomťna.t je ěasto neocenitelnjm
carem, je schopnost p^am&tovat si, op&kOTat z!skan-' poučen.!,součástí zodpovidniho fivota.
Edo je achopn1 vydržet?
!111 rábec kdy v dljinách lidi, ktefí měli v přítomnosti
tak málo půdy pod nohaJDa lako my? I.idl, kterým ae Ttec^hn., myalitelnf alternativ přítomnosti je^TUr atejnl uesneaiteiné,
odporujíc! flTotu, nesm:,sln£? Lidé, ktefí stranou od tfohto
pfíto^r.m.jch nlternatlv hle^^i zdroj sv, sily tak úpl.nl v mi
nulostí, a ktefí CAY&dor,1 tomu, le ae nestalí snílky, mohli

dapfch &v, vlci ofekánt a takovou jiatotou a atakovfm klidem
3ako 1J3? Auebo spíAt uvalovali kdy ti aodpovJdn! a kterlkoliv
generace, kt&rá etó.ln před valkým děj^mým cvratem, 31nak ne!
m:, — právi proto,
vmlkalo nf.ro opravfiu noTého, co t alter
nativách pf:!to^^st1 &a.tím nevytlo?
Velká maěkkuáda ůa pořád.ni &^amchala Tšemi etlokjml pojm,y.
Pro Jca.!dého, kdo p^chíz! £• 8lvita inn^U2xint^ltilb:tqHá
traálěnáho et1ck4ho pojmoalov!, ne st!Tá neobyfejn! matouc:ťm
fakt, U ulo ae llll!e ajeTOTat v podobZi jasu, dobrodiní, «131nn, nutnosti, sociální spravedlnosti.
' JI dejmi^ le zklar..nl1 "rozumn:!^. Rozčarován:! neroz^umností
sTfta cítí se bjt odsouzeni k neplodnoati, ustupuj! reeignonnl stranou anebo be^amocnl podl4haj! a^llnllňímu.
Je4tl otfesnfjš! v^^ je dp^l.n$ ^krach et1ck4ho tane$1opp.i
Jeho atoupeneo •• do^^ri, !e bude moci T&4orovat pfeva&e ala
Slatotou avtob principů. Je jllko b,fki ^^<l! do čerTenfho Mt
n, Wbeo ne&aa^hne toho, kdo jej drli, unan ae, podlehne. Za
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plete se do nepodstatnosti a vb^me c^hntrákort do pasti.
Jen samotou se IIIO.!e sv!domitÝ Clovek ubránit neobyčejnému tla
ku situací, která si vynucují rozhodnutí. Poněvadž se však neopío ničí radu a pomoc jen o STOje svědomí, drásá ho rozsah rozsah
konfliktů, mezi nimiž má volit. Bezpočetná úctyhodné a svůdná
převleky, v nichž se k nému zlo přlbllfuje, činí jeho svědomí báz
livá a nejisté, al se člověk nakonec uspokojí tím, že má namísto
dobrého svědomí svědomí ^uklidněnf, až prostě začne svoje svědomí
kl^amat, aby si nemusel zoufat. Člověk, jehož jedinou oporou je je
ho svědomí, totiž nedokáže pochopit, že špatné svědomí může uklidňoTata posilovat víc nef svědomí podváděné.
Nejjistějším východismem z matoucího množství rozhodnutí se
zdá být povinnost, Ta chápe příkaz jako vrcholnou jistotu svědo
mí; zodpovědnost za za něj nese ten, kdo příkaz vydal, ne ten,kto
jej vykonává. Pokud se omezíme jen na vykonávání povinností,pak
ul nikdy neajdeme odvahu k činu, jen! bychom uskutečnili z nej
vlastnější zodpovědnosti; pouze takový čin však je s to zasáhnout
terč Ela právě uprostřed a zlo překonat. Člověku povinnosti nako
nec nezbude, než aby splnil svou po'^^nost 1 vůči aáblovi.
Kdo se věak pokusí jednat jako člověk ze své nejvlastnéjší
svobody. pro koho je čin víc než neposkvrněnost vlastního svědomí
a pověsti, kdo je připraven obětovat plodnému kompromisu neplodný
princip, anebo také plodnému rad^ikalismu neplodnou moudrost pro
střednosti, ten al se 8třeží, aby ho jeho svoboda nepřivedla k pá
du. Bude souhlasit se špatnostmt, aby se uchránil dělat něoo ješ
tě horšího a ztratí přitom schopnost rozpo^znat, že právě to ještě
horší, jemuž ee choe vyhnout, může být lepěím. Tak vnniká pralátka k tragediím.
Únikem před spoleCenskými konflikty je samozřejmě momi dosáhnouti soukromé bezúhonnosti. Člověk však musí Ea^vř!t oči 1 ústa
před nespravedlností kolem sebe. Člověk se může uchovat čistý,
nepošpiněný zodpovědným je^dnáním jen za cenu sebeklamu. Při vfni,
co bude činit, ho bude mepokojovat to, co neučinil. Tento pocit
ho bua Eahubí, anebo změní v nejpokrytečtějšího z tarizeů.
Kdo je schopni vydrlet? Pouze ten, pro něhož není posledním
mlfítkem jeho rozum, jeho princip, jehó' SToboda, jeho be^zúhonnost,
ale ten, kdo je schopen obltovat všechno^. t EC>dpovldném ěinu• ••
Nen! sice praY4a, la dsplch ospravedlňuje r.lj čin a Eavr!eníhodné prostfedkr, ale
nemůžeme úspfch povafov&t za nloo etic
ky neutrálního. leim!eme pfeoe pfehléf.nout, !e děj^1nnt ďspéch

^tak'

J
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pfldu, na níl je jedinl
dalěí liTot, a Je •yelmi sporni, zda mdleme poTaloTat &a zodpoTldnl proti noyfm ěash donkichotsk7 bojoTat, anebo jim t podstatě dobrovolní, z pfi^aání vlastni
porážk7 sloullt^^ Ti, co si potrp! na principy, si v!dy ve svf
krátlcozrakf alistoriěnosti a nezodpovidnosti pyšni myElí,le etickt
tispechu je mofoo pfehlí!et. Je pouae dobře, !e jsme ny
ní donuceni o etlcklm problému úspěchu vámi uvalovat. Pokud má
dobrá věc úspfoh, md!eme si dovolit ten luxus povaf.ovaz tispěch
za eticky lhostejnou ^Ue!itost. Když však začínají vést k úspěchu
&li prostfedky, potom vzniká problém. Náhle 2jiflujeme, le svoji
úlohu nemd!eme splnit ani jako teoreticky př^alí!ej:íc! kritikové,
kteří mají vidy pravdu - odmítají se totiž poste.Vit na půdu fak
ta - ani na 4ruhi straně jako opor^inlstf, kteří na \1spfch resignovali. Jlesmime se stát ani ura!en.fmi kritik7, ani oportunisty,
ntbri tlmi, kdo jsou spolazodpovfdni za utváfení d§jin v kald'
jednotlivé situaoi,a to at jako rltěsovf,anebo jako pora!ení.Kdo
all ničím, oo se děje,kedá vzít zodpovědnost ga chod dějin..., ten
najde plodný postoj k
událostea a vyhne se jak neplodnfmu kritisovúí tak 1 neplodnému oportunismu. ileíi o "hrdinskl porilce" tváfí v tváf neodvratuosti 3eou v podstati Telml nehrdinakf, neodvalují se totiž pohlldnout do budoucnosti. Nejzodpovědnl3ší otázkou není otá&ka, jak se mám hrdinsk:7 vyzout z událostí,
ale jak má lít budoucí generace^ Pouze z této děj^innl zodpofědná
otázky,mohou vzn^iknout plodná fešení, jakkoliv mohou přechodni
bit i Telmi poai!ující. Jednoduše feěeno: je mnohem sna!š! přeč
kat události "principiální než přijmout konkrftn:í zodpoTědnost.
Hloupost je nebezpečnějším nepřítelem dobra nei zlo^He.Proti zlu se dá protestoTat, mdleme je o^clhalOTat, aůfeme se mu v
krajním pfípadi bránit násilím; zlo v sobě nese ul zárodek vlast
ního rozkladu v tom, te v člov^u zanechává pfinejmenším nepfijenml pocit. Proti hlouposti jsme bezbranní. Me^zmileme nic ani
protesty ani násilím, argumentr nepůsobí. Fakty, kterl odporuji
vlaatnim přeQsu^dkům,jednoduěe neplatí^^, pokud se jill nelze
^hnout, dají se aspoň odsubout stranou jako becTtcnamnl jednoUITO&t1. Pfltoa je hlupák na rozdíl od &l.fho floTlka 8Úl se sebou
naproato spokojeni, ano, atáTá ae dokonce nebeq,ečntm, stačí ho
totll Jen trochu potlráldit a pfechá&í do útoku. Proto je tfeba
bit pfe4 hlupákem obe&fetnljší nel pfed alfa ěloTlkea. lepokouše3« se hlupák7 rdkdy pfesTldčit nljak!mi důvody; nemá to ^am.,sl
a je to nebespečnf.

vy-

Ab7ohom ejistili, jak se dostat hlouposti na kobylku, musúne se
snallt pochopit jeji poTahhu. Jasnf je pou.e to, fe ve syf podstatl
není defektem intelektuálním ale lidsk$m. Existuji lid' intelek
tuálně velmi pohybliví, ktefí jsou hloupí, a nsopak 11d4 intelek
tuálně tělkopá ni, kteří jsou Tšechno jen ne hlupici. S překvape
ním to zjišlujeme v jietých situacích. Získáváme pfi tom dojem, že
spíš nel/vrozený defekt je hloupost výsledkém toho, fe se lidi v
urči tých f situacích ohlupují anebo se necháve.jí ohlupovat. Kroml to
ho pozorujeme, že lidi, ktefí flji isolovnnl s osamoceně propadají
tomuto défektu méne často nef lidé a skupiny, které mají sklon k
družnosti anebo k ní jsou oklnostmi donuceni. Hloupost se tedy zdá
být spíšé sociologickým než psychologickýmproblfmem. Je zvláštní
formou působení historických okolností na člov&a, průvodním psy
chologickým jevem určitých. vnějších poměrů. IJíváme-11 se poeorně,
zjistíms^že ka,žclé silné vnějiií rozvinutí moci, at už politické či
náboženské, ubíjí velkou část lidi hloupostí. Ano, dokonce se zdá,
jsko by to byl soclologlckopsychologick! Eákon. Moc jednoho potře
buje bloupost d^ruhého. Proces, který se tu odehrává, nespoěívá v
tom, le hY jisté, napfíkled intelektuální schopnosti člověka zakr
něly anefo přestaly fungovat, ale v tom, že člověk je pod drtivým
vlivem rozvíjející
se moci abavová.n stó vnitřní identity ale se
1
pak,více^éně nevědomky, vzdává vlas&ního postoje k následným život
ním situacím. To, že hlupá.f je často tvrdohlavý, Wbeo neznamená,
Že by byl samostatný. Při rozhovoru s ním přímo cítíme, !e w.beo
nehovoříce s ním, s ním osobně, ale se sloge.!l7 a hesly, kter6 nad
ním získaly moo. Je v okovech, je zaslepený, je z.neulitý ve svf
vlastní pcdstatš,je porobený. Tím, že se stal nástrojem bez vlast
ní V\\le,i se stává hlupákem schopnf'T.l jaklkoliv špatnosti, současně
neschopným tuto špatnost ro&poznat. TakoTá hloupost se dá al clábelsky zt1euž:ít•
Záloveň vidíme, !e hloupost nemůžeme překonat nijakým poučová.n!m9
ale pouze aktem osvobození. tus:!me ovšem asi počítat s tím, Že
skutečnéj vnitřní osTOboeení mdle náaledovát &ž po osvobození vněj
ším; do té doby se ztejmě budeme muset Tzdát všeoh pokusů pfesvědčit hlupáky.
Konec'. konoů mají tyto myšlenky o hlouposti v sob? 1 cosi dtěšnfhoz nepřipouštějí, abyohom Tftšinu lidí pova.loTali za hloupl. Tldy
bude zále!et na tom, zda ti, co 11aji moc, sl budou v!oe slibovat
od hlouppstl, anebo od vnitřní samostatnosti a rozvahy lid!.
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lfebezpeěí, le se necháme dohnlt k tomu, abychom opovrhovali
lidmi, je značnf • Víme ovšem, !e k tomu nedáme právo a !e tím u""!

pndáme do nejneplodnějšího lidského vztahu. Možná, !e by nás před
nňčím takovým raoh.la. ochránit tato myělenka: opovrhujeme-11 lió.mi,
upadáme dQ hl&vni ohyby našich protivo:!kd^
Najde se sotva někdo, kdo by byl ušetřen zrady} vzduch,kter:i
dýcháme, je zamořen nedůvěrou do té míry, fe nás div nezadusí.
Ale tam, kde se Mm podafí vrstvo nedůvěry prorazit, zažíváme do
sud netušenou Ekušeno&t důvěry. Nauiill jsme se, le tam, kde dfivěřujeme, dáváme vlastní hlavu do rukou druhéhof v odpověa na
všechny mnohoznačnosti, v nichž žijeme, jsme se naučili bezaumě
ddvěfovat. TeO už víme, že pouze v takové důvlfe, která je trva
lou odvahou, odvahou radostni pfijgtoutse dá skuteěně žít a pra
covat. Víme, !e taková čirnost, která zasévá nedůvlru a nedůvěru
cení, je zavrženíhodné, že právi naopak rtá Tšude, kde to je jen
možné, být posilovmná a podpo?ova.ná dův!ra. DrlTěra bude pro nás
vždy Jedním z největších, řídkých a oblaiujícich
lidského
spolužití, 1 když bude vždy vznikat na temném pozadí nevyhnutelné
nednv!ry. NauSlII jsme se nepodřizovat se a.ni za nic na světě
sprostotě, důvěryhodnosti se však vydáme bezvfhradně.
To, oč nM běží na celé frontě boje, je snaha najít &asutf úlitky kvality, m pořádek na z^hladě kvality. KTalita je nejsilnljším nepfítelem zmasoviní jakéhokoliv druhu. Společensky to muznamená
VEdát se honby za pozicemi, skoncovat s všemi druhy kultu, svobod
ně hledlt nahoru 1 dolfl, n-láěI pokud jde o volbu ulšího kruhu
přátel, těšit se ze skryt6ho llvota a mít odvahu k livotu vefelnému. Zážitek kvality znamená v oblasti kultury návrat od novin
a rozhlasu ké knize ť od splku k oddechu s. k tichu, od rozptýlenosti k soustředlní, od senzací k sebeuvědomění, od ideálů Tirtuozit.r k umění, od snobismu ke skromnosti, od &trá.ty mlřítek k umi- •
řenosti•
Je třeba. počítr.t s ti», že jen to, co zažij:! na, Tlastní kůži,
dovede vltšinu lidí k Emoudfení. Tím si mdleme vysTftlit jak ud1Tujícf 1.1.eechopnost lidí jednat preventímf (
dlouho Těfíme,
ie unikneme nebezpečí, af je pozdě), tak 1 neo1U1vost vO.ěi utr
pení druhýoh (jak nerůstá strach z hrozivě se pfiblilujícího se
nečtěstí, úměrnl nařástá 1 soucit).
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Je neskonale lehčí trpět, když posloucháme nějaký lidský
příkez, než když nčco uděláme z nejvlastneJňí svobody a zodpovědncsti. Je neskonale lehčí trpět s ostatními, než sám. Je
neskonale lehčí trpět veřejně a se všemi poctami nei stranou
a v hanb{. Je neskonale lehčí trpět, když riskujeme Tlastni
kůži, než trpět v duši.
J.Ž dosud, se nám zdé.lc t ŽE> k nezcizltelným právům lidského
života patři právo rozvrhnout 41 jeho plám, pro povolání 1 o
sobně. S tím je konec. Silou okolností jsme se dostali do si
tuace, v níž se toho musíme vzdát••• Ostává nám pouze uzouč
ká a často tĚžko poE.tŤehnutElnti. pěšinka: :přijímáme ka.fdý den
jako poslední a přece lijeme ve vife a zodpovědnosti tak, ja
ko by před námi ještě ležela dlouhi budoucnost^^Myslet a ko
nat s pchltQem na budoucí genereci a přitom týt každý den při
pravený odejít beze strachu a bez starosti - to je postoj který nám byl vnucený a který stateční snášet není sice lehké,
ale' je to potfebnt.
E:tali jsme se nfimýt:i1 svědky špatných činů, ob1.2ylo nás mnoho
vod, neučili jsme se uměni pfetTáfky a mnohoznaěné feči, ^rašenost nás naučila nedůvěfivosti vůči lidem: často jsme jim zůstlvali dlužni pravdu i svoboduP slovo. Nesnesittlné konflikty
v nás vyvolaly nervózní senzib1.11 tu anebo dokcr.ee cynismus hodíme ee ještě vůbec k něčemu? Js znpotf-ebí, abychom se stali
nikoliv gfn11, nikoliv cyniky, ani těmi, ktefí opovrhují lid
mi, en.1 rafinovanými tektiky 1 ale jednoduchými, přímými lid
mi. Bude nsSe vnitřni schopnost odporu proti tomu, co ^ám je
vnuceno dostatečně silná, zO.stane naše poctivost vůči nám sa
motným dostatečně bezohledná, abychom našli oestu k jednoducho
sti a přímočarosti?
1

-X - X- :X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Je to chytřejší být pesimistický: zklamání jsou zapo
menuta a člověk se před lidmi neblamuje. V chytrých je
optimismus zakáEán. Optimismus není ve své podstatě
názor na současnou situaci, nýbrž je !iTotn:í s1lou,s1lou nadije, kde druzí rezignují,' která udrií hlaTU
vzhůru, kdyf se zdá, !e všechno selhávi, která unese
vňechn7 neÚ5pěchy silou, která nikdy nepfeneohá budou
cnost protivníkovi, nýbrf ji rutrokuje pro sebe.
/Dietrich Bonhoeffer/
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VL. TŘE
ŠŇÁK

ooo

jsem mladistvý, podnepil# řidič, pane vrchní
jsem černej, ale končím,.platím bdra
něco mi ěeptá zdstaň a něce radi zdrhni
někdy se. mi chce a jindá zase nechce
zatím
1

i bílej je v tahu, ze strachu
Tidim to přiliš černě
nechme těch čachd
nechte si. droDný z toho Wru
d4Tám
^banku
pojfune si zahrát habadůrul
do

sebe
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NEUSKUTEČNĚNÁ KORESPODENCE MEZI MNOU A ZUZANOU H.

/ Air Mail /
Vlo T.feirÍáko

Praha 13. 6. 81

Teronte l]o 6. 81
až na miste, až na letiště, nás odvezli t kráaaě pemaloTaném, bsreTnám autobuakuo Vybrali si
aaře doklady a postupně nás Tolali k paltiJaa, kde
ztoatroloveli pasy, letenky a Tře oatatnío
A rentgenem detence i nás a naAe zeyazsdla, nepa^
lujeme li snad na palubu nňjak, zbraně!
J' a zltraněl
••o

• •• odvsli nás v pepaaným pruhovanjm autokaruo
Podle prOkazň, která Běl před sebou ve ltdaka
jeden • nich, náe postupně odváděli do jatáai
kanceláře. Vlechny věci z kapee na stdlo
Post1?1Vit ke zdi, mce nad hlavu a oplácáYalii
Mm pnizdná kapsy a nohavice. Snad jestli^
sebt nemáme bombu, nebe co
Já a bombo!
1

o

Do

ai a Úeměvea Tmnuli bro!drku, seznam vřech
Úkond a ÚkolO, ce dělat v pMpadA hat',rio.
Zout ai boty, povolit krm-at" a takoyt blbiny.
Ne a za chviliěku to přišlol
Pe schddkách v doprovodu letušky jsem vstoupila do
sametn4he Jumbo Jetal
Je!iimarjá, to je kreaavecl
Modrej, stříbrnej, leskleJ, uěeeanej, navoněnej,
feiátl
Sedmdesát a ptll knit padesátdevět ředesát krát
ekorem dvacet metrO!

V doprovodu dvou pánO jsem pe vlhkých schodech
sestoupil do euteránu a do dob Marie Terezie
Zastavit stát, ěelem ke zdi, nemiuYitl
Před oěima mi vyael zaskleni seznam poykloati
a pnit zadržen4h^o
8Jdiček, veěerkao Snídaně, večeře.
Fohovo Odeyzdal jsem kSandy kmičky z bot, kra
vaty, pásky z kalhot, hodinky, prstýnky, řetízek,
zapalovač a za to jsem dostel ručnit a deku.
o

1
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Zaamiloyala Jsem se do něj na první pohled,na první dotekl Tak tady, v něm, miláčkoTÍ1 R
budu y:(c jak řest hodin doma. V něml

Letulka y překrásné unitormč, které mě doved
la od dvířek na místo, se usmála a ukázala mi
moje sedadlo.
Seděli Jsme v řadách po třech nebo čtyřech.
J' seděla u ok4nka. Ke mně ei přisedl pfiple^
fatěl.J Japonec v kosttoven4 koiil.y e kmtkými
ruk'vy a Yedle něj aerrnt talij"i a knírkea.
"1'.8c118k?", optal ee mě ital a knirek si po^
hladilo
• !oronto ", odpoyěděla jsem a pfízvukem, který
jee^ poc^^ila u učitelky angličtiny y Mikdd^
lansk4 ulicio
J'al"e řekl na to ten^ co vypadal na
jeponce.
o

"ou,

-A pac mne odwdli do samotntf celyo•
Je!išmerJ', to je nádheraI
Třináct krokd, krtit iesto VeJlitu n^:tm, po zdi
jsem zat :Ca nelezlo
Tak tady budu miniúlně dya dny ty dlet.
Ntráz Jsem ae d, sv, noT4 geraoniery zamiloTalo

Dozorce v zeen4a ai pe^n&lrekea ukázal prázcbou pos
tel, zArael ai si ustelu. DYěma cápkda, ktefi atáli
v pozona u zdi, feltl ai mi ukáiou jat, pniat.l za
sebou oplechovanl^i dTěfai a zarachotil t.líěem.
Špeblrkou ye dYefích se jeltě podÍYsl pealouchúl^
lio Poslouchali jsme. CápkoT4 udělali poboy a dfepli
ei na nal int4 lidl i6Jcy s vyrytou Aachoynicí na •••
dadla. Ten 1mav8í, cikán e knírkem, ee mi saptal.9
" Co máěT "
" Podvraoenio% fekl jsem co nejbhladněji, jak mi
to nručilo sedm statečntoh y kinio Slo!il jsem deku,
pololil ji do nohou kovoY, pryěny a na deku pohodil
ručník.
■
" To jó.", ozval se druhej cápek ve fieneloYá to^
Silio Ten který vypadal na kasafe.
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Ita se ke mně netáhl a podal mi cukdle y
prfhledn4m chrneticím pq,irku. Usmál se a
řekl, " Sttr t. "
Poděko-vál.a jsem, " '.lhEnko" cukrle rozbal.ila
a strčila do pusy.
Rozjel i jame se po betonu, Jwabo nabral tfí^
set.kilometrovou rychlost a povyskočil, rychlík.
Přitlačil mi ruku na zadek, tak jemně, Jak
si to Eai ty neuměl. Bylo to krásn4, pfijemné.
1

Puntikem na opěroole jsem si sklonila křeslo
dozadu, cumlli a bonbÓn a malintlm okýnkea se
c1ÍYE"l a.T8Do

Nniděla jsem jim ani troleje a pantografy
trsmy^i, aii blikajici neonoví nápis Po^
traviny a neblikejicím prvním písmen^^^ ani
fíasu pfed oknem se séckytkemi na Tlaječky.
Prostě nic s toho, co jsem roky Tídala • ok^
na podnájmu ve Spálená ulici.
Vidila jsem jen kolečko tmavnoucího nebe.
Pfiřlo ai to tak trochu líto, mo!ná Jsem
i popotáhlao

Sedl jsem si ke kovovému stolku na třetí volnou !id^
ličku b wr ytou Aachovnicí na sedátku. l>fes a ol* se
ke mně nm,hl cikú s knírkem a nabízel mi cigaretu.
V c1Nh4 mee chrastil krabičkou zápdet. Vzal. Jsem si
pfedpori. edli ciga-etuo
" Start. ”• řekl on a ikrtl zápalkouo
" Dík.", jeAtě nd Jsem si zapálil, jsem cigaretu Start
olizl, navlhčil, aby mi dále vydrželeo
Malá licU.iČkd mně tlačila <b zactcu. Vstal jsem a pér^
km t přeilel. celou sem tamo 00 dveří k oknu a
u okna Jsem zlistal s táto Pomal. u jsem bafal z ciga-et.y
Stert a díval •• okynkem na kousek tmevůacího nebe.
Kousíček tmernoucího nebe, B^l»J a dvě tři větTe etm mu, který rostl na bebenovdm dvorku někde uproatfed
stra§idelných budoY. ^dný neonový blikající nápis
otrBYiny, přelkrtan, trolejemi a Jiskrami l4taJiciai
o<1 pantografd tramTaJÍ, který jsem y:(dal jeitě pfed
dvěma tfdny z okna tT4ho podnájmu Te Spálená ulici.
Nic takového. Jen kousek ImBYnoucího nebe přeškrtaní
černými vět-v^vi. Naposledy Jsem popotáhl z cigareby,
užd:íbl i!ha-1 konec a zbytek hodil na hmmá&l nedopabe
kd na stoleit.

V tu ránu aade mnou stála usměvavá letuAka a
ptala se, co budu jíst a _pít.
Z potaoau na koleěkáoh jsem si vybrala oblolen;/ chlebíček, sendvič tomu říkej í^ sklenku
knknkoly a távu.
A:!tili jsme se proti saěru hodinových ruěiěek
rycbloetí víc jek 900 kilometru za hodinu a
J' pomalu lvýkala8 usrkávala a pfem/Alela o
to-. le ul nikdy nebu<ll co nejtišeji Y.YAlap,nt dřevěnf vrzající schody aomu ve Spálená
ulioio
Těch p,r schodO kteri jsou ale ve tři hodiny
rUo zrádnější než severní stěna Hindakdše.
ty u! zřejmě nikdy neabsolvuješ tu tůru
bes tyalíkov4 masky, na jejíl konci Jsem pod
tebou byla J' a ětyficet dfevěných vrzajících
scbodd.
1

Zvenčí kro si zamnul do oplechevan: ch dveří kl:US,
otočil jím a dveře otevfelo Na chodbo před cellllli
stál otlučený vozik8 vlastně servírovací stolac.
Z něho náJll ka!d4mu dozorce podal dva sp^?S/bln4 eluay,
l!ici a dva krajíce chleba. Mlěky za sebou za^vfel a
popojel k dalSía dvefímo
Se,edli jsme •• kolem stolku, blaTU sklonili nad
eAállcem a lžící al dfral. i do pusy kousky toho, co bylo
vevnitf L!:ťce cinkaly o dna miseky já !výkal a pře^
nýšlel o tom, !e si budu muset na podobn4 večefe, ení
daně a obody zvykalo U! zřejmě nikdy nebudu naméěet
v ml4tu ještě teplá rohlíky^ kter4 Jsem ukradl Te tfi
hodiny ráno z bedničky postaven, před ml4kárnou t t.aya
1:ťkori ulici. Máaet je ve studeném .ml4ku, tter4 jsi
ukradla ty o dva metry a,1* U! nikdy nebudu mít pocit
le nutně potfebuju kyslíkovou meatu, pot4 co Jco^ ••
odsunul od tebe ke zet • trhavě oddedhoTal a lapal pe
dechuo to jak mě zmohl výstup po dřttvěných schodech
do druhého patra, to jak mě zmohla poslední, nejtěžS:!
a nej krisněj Si aáet tdry • kdy jsi pode mnou lelela ty
a těch čtyficet dřevěných, vrzajících loupe!níkdo
o

1
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DoJatla Jna-. dopila kelu a ke k4Tl al. sap'1Ua cicaretu • retl.aai trabiělq leteoké
apoleboadi, JaJíl JwaN ■ftJ Juabe ad polelU c!la.Ď na sadelc a
se mnou tiaice
telteT/cb pater, jak^ jna« •• ..-rsajícl^ drull
•• Spaden, ulici. Naproti blikaJIcla neonoTI■
etrarl^tao Hozblédla je» ae po ar4^ no-réa
pe^d-'J— t tiaíc4téa patDe^ tlen, u p4dyo
Setllo ui• nebo pole^nlo spouata atoucích,
aptctche touuMctch, tltaa.;ltctch, bilteh, ěern, m, lluttoh nebo mdjch podmij^nita.
lc!e Jai tyT
A t pio epettu, t retl.tania aeříttu Ja» ai
yYlultila, I« 111a ^ad letí akorea 200 000
litrO nlěeho podobn4ho nat'tl a Juabo, pijan,
toho ta!dou hoding 1, 000 lltrd yYsunkne ad^
1á!et.
Tat pit, to Jai mi ty neumělo
,mat1111Jel jat, to byls ltrap6ce, dotáhnout ••
Saichoya deaetllltroq tanyetfít n^tJ do temen
•• a:ruhb patfe abychoa nemrsliT
Deset litrftl
Ju.abe, dárlialc, drintl
1

1

1

1

1

DoJecll Jsem, prá^elua oda^wml. na traJ ■telba a
•'ad po druhb • hofkeu lerneu meltouo Nebte^ pll,o
a uk^oriku
ros\rhal. Ityfi nedopalk:7 • luDaddrý
uprost.fed atol.ta a tabtlk >1 nasypal na Ú^ůl proulů:
papírku, tborý Jae^ odtrhl • role toale^dhe papíru.
Smot4 cigárko, olisl, zapálil a pfipíJad k t4 stro^
cenině hofk4 lem4 kate.
Podíval. Js ea ae po eT1ch apoliidjmnícíob. Dllll. i totfl
Če^m.I cikaln e kadrkeN pod nosem i aohutnj cbl„tk y
koatlcOYat4 flenel.oy, tošili ten který T7Padal na ta^
aafeo Točil ai poloprázdn/m eřueem pfed oblič^J^ a
lultil nápiay. nkez.y, hesla, které na ně^ byly t:1na1
a čímsi oet,:ta -yyrýpáeyo
RoSTrhl Jsea si kafe tak, aby mi tro řka sbyla aa rUe.
Up1je1 J sea po doul c! cho lei dou It-rrthodl ^nkll, kterou
mi ohláail ••on z m jektfho kost. e1. a, Jeden lot. Mohlo
to ^t od JilJIhOo Nebo to tzyio • llementinaT
Kaldou čtrrthodl^ra bia bamo
Kaldou celou hodinu bla bam bim bam.
Upij& Jna^ po léibečkách srk^ ar.k.
Poelec'11 lot ai achoTám pro sebe. •a ráno, al 8'^
t pit bodla pm bodl tlťl! ye dyefích.

.1^»

0
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Ifi •••ipf.latant Y hftli^ na letilti Orl.7,
Jfit•••o i Ital Tytlt.eupili
lly ^— • JUllbea snow Yal4tli a nikde narl
oee'-nn •• na drn Yeltlch, obro^tfoh obra11oTt,ob t utrobuch Jwba obJeYily titulky Jet4^
boml tilau.
Jedna ebrasotta byla uplnl Tepfedu, •• pilotnt
tabiaou, d^^ uproath4 trupu Se4Ala jee^ te&
■aaa al T&adu, takle Jee^ Yidfla ■áronň na obl
obr^ OYkyo 'Podn,Jeam1ci pfede llllou Yidlii Jm
ta odd a ti pfed ^niai Jmoa tu pfednl obrasoY.
tuo A Jelitol na pfednl salal fila • ytefinku1
o ••• dfíye nel na sadní1 Yědlla Jsac J' Jedid
pfed«, Jat •• 41J til.JN bude odehrint •• t4
d^l'UM posdlJlt ObraBOYC9o
Tů Jeko Jee^ yěděla ul dopfedu co se objeví
na pl6tnl kina Čae, kde Je^^ ab.J n6s nikdo
neo^tutOY&l, aed,Yal.i al y poli ednl fadi.
Znow a anow Jen Yiděla tent11 non stop pro
citán/ tila, ••In src8dlo^ě obrácen/. To jst
ae oarálel • tY!ch odícbo
I tad71 y Juabu, Jsem měla pocit jtkobych film
ul nikdy Yidlla, nikdy docela dáyno. Pfed vte^
fintou, pfed d-rema.
o

1

Pfet nöerkou odw4li cikána a taaafa na tranaport 4e
Ylsnice y Rusyni, u letil§tl. z.datel J^n alao
Doneal. al Jemu s poeypmlch !itD..ilet te zc1l, uvelebil
ee na a1 a
opfel o atudeneu se!.
A na prot.lJli sea Jee11 si dokola, &;netone!na pmaítaJ.
tila eeetar m'I • událostí dne.
zaeinal Mmlupea do pomalovan4ho pruboYanfho autobusu,
yAcí z kapes na a. Al, !ele^ ke sdi •••
V toa :tilam hnl hlnn:t roli aladíky tterl ■i lf'l tuso,
tume podo^Vct Sotta film ekon!il1 t:t^ Jat si mladit
doneal. ke adi J^DJJDD lidl.ißtu e YJr.Y tou AaohoYnieí na
sedadle, •aaal snow, od laaátku.
N4atup do poaal. OYM,ho, pruhoYen,ho autobuaku, rici z
kapes ne at. ul, fiel» te zdi •• al do okaalitu kdy ai
mladik 1
tek podobni, éb neel ke •di por/panou 114^
liatu a na protAJ11:í idi ei donetoneana proaltlil fila,
kter,f saMnli. ••• pes Jitrni!tu eeirslo
Sadil jsem aáa z'"Y ke zdi, tak jat Jsme epola aedávali
t kiaě Čau Y poslední fadl, eby n,11 nikdo ■ezadu neoěa^
11oyal.
krt t, Styfikrát jeae zbltld i jeden a tm tll
irogra11 non et op kina, neA Jsme ae nab81ill do at J!lk
rideckopopulámího filau o livotě a díle Alberta Biaateina, tak sebe. Vyšli jsme ftn s kina, ul •• s etmilo.
Dole na 14datku sáfili hodiny a ty Jal fetla, " !o ul
J^ pul eedn/? "

•'n/

o

rn

f8
Crilal.i t nla indiáni na kenioh, sa niai ••
baali bil oli t Mirotlah kloNucicb a Jelt.l
!lrltob nob^iolbo A aat.1 ■co na d^rub4 obila*
■•to^ tm unal T&T/ 1'oueá1, kt^rl ti byl tak
podo^bat, Jeltl uk^ OYal t ladl,nat4au UNru
t d'1c^, aa pr11.1 obrasoTce •• ul v hrosn-fcb
kPdícb niJel na zeai ae 11pe11 v srdoio
^AMrel Jualtol
Jak J^ ten aae relfJtivml ŽiJaa ještě nebo
•I ••t Za o^ll lat oaládnu^aai o hodinu.
Je cb cela aoln4 le 11.8 71> ici J'UJ1ba je X^^OT
deyit hodin yeaer, tdelto o aedumdeaát a pil
■etl'\\ dil, na ecaae teprye 20 hodin, 59 minut,
59 yteMn. U! neb o tepna?

• Já řekl, " Tap ne?"
_,lo. U! nebo ttll'Y^ ale byloa
teč 1l1 ••dia •'• t prllE&l4a tinl a bn •pfeatáYQ D
a bez tlb• ei butb d ya dny pro aítat tai,1, tlle
eWe dellí tituo
1-fi kll Ö, rapríie bude o kousat, o ch'filtu dl'lli.
O pár ok/nak^ kter4 pa^lt natllaJe S^IIIIJ y tuU
dobu, tdy bude sliroTeň na p:rotlJlť t:e3 pm ■íta
ium,1, nonnky poSeďního me.
Zestámu o& čta f'-icet osru hodin, de tet tieby o mnoho
TÍC.
Mil Jaem na ten film o Einsteinori dáyat ňtSi poeor.
llěla Jak mi to dovolit!'>

^Juabo, a11,ček a pijan ml zese poplácal po
sak•Stu, Nelam ei e tím hlBTu, bolta, fit,
■i a J' citia Jak je rospilenj, roshicovan,.
Jela ei s tia hle,u.
Tak Jak al al te fikal ty, kdyi Jsem byla na
Táltuoh, odletět nebo neodletět?

Ano, dl a jsi mi to dovolit, nefldlti Natázat. I
Nemusel bych teč mo5!ná eeť!ět s otlaaen,m ze.<!tan na
priev4 iachovnim.. Kolfffl dokola dva metry ai lni zeti,
plecho pobit4 6 vef'e e okfnkem, jako má t tinl ot,nte
promitaa. Okénko,tter!m na pl,\nA tontrotuJ^ hladJcl
chod celulo1<bv4ho páetu mezi ozubenjak toleSty.
vne bllí y naproatám pof6dtu.
Podyod ielbsl

1

tea ul

to Yi^t

1
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Miluji ^^boI Je to aprávn_ý tryat,a I Jet I
Ua1 to •• mnou, uwdmn to apolul
Se4:!a aaaa 11plni vsad\11 t němo Tak Jet Jae^
e tebou aedávala t kině Čas. V poaledni fadA1
aby- úa nikdo neok\lkoval.

Tea aedía •

n1-.

a Juabea. S nta a t nim.

^Qa Jm^ si boty a st^^a „punčocby. Jse^ tak4
rospAl^"'^
volnou 1111kni.

Juabol
Ty alonel
Y klni aael
Ty Jai tm pr„ I
70^5 tát 58 I
Jat,pak amat)q, jak4pak.
tebe J«^ hledalal Tebe Jsem naělal
Wec^bma ei na prsa yYtetovRt tvaj monogram.
TYoJe !ťalo. Číelo tv4ho tahu^ matl
B 7471
Tebou Y7tetovato Celou ane potetuji
Jal tmi • J' tvoje fi^wke, plřec.
Tahej ee mnouo

!iTot

ale lm :I. tou ap:mvnou rychlost11 oko nio nepo■"'• St.et.ict, otn alty • • at fťdaJ:I. tak rychle, le ••
elt!vf.\1 :I. t Jeden, ft z<iinliyt pohyb. Ani pn,aitae,
kt^rl obfiae Jukne do fÉlu oklnkem ve dyeMch ilffidi
nic podesdfel4hoo
Upn,atfed c.1vouaetJOV,ch sd:( kdosi nehybo? eedt na
por.tpand kovovl lidlace.
V eoueemich d vefich vidí tot411 v dal lich tak4o
Stat.lct4 oblll BBky •• etfidaj:( t^ rychle, le • alclvaj 1
t Jeden, w mdllnliv.t pochyb.
DTacet pět otlnet za vtefinu. DTecet pit km t čtyficet
oaWD hod n. Spousta <h 01 padee4t.
Přes ěaio.
Popoaedl j, •na okraj !idl. i6byo Zf!d ek ane ul p,11,

bollo
Sedfa tea ne políčku R 80
.Projíte?" ^feoukl <b ^lu a sni n(IDatfoeh1 hJ1 rol,da.
Ale u! anetnebn }dt lachoT011 figurkou ae kterou někdo
taNl tat^ a by lllU vytfíekala co aoln, nejvíc, aby •
ní co nej víc vtf:íak& a pEK Jí obotoYRl. &0upifow
konio
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DoAla jsem bosky na záchod. Kov a sklo.
Pastelov4 barvyo
Vykasal.a jsem si sukni a sedla si na
Jumba zády ke směru letu.
Vzpínal se, chvěl se^ vibroval., klesal
a stoupal a padal do vzdUřeych děr a já
B nillo
Jumbo, přidej I Miláčkur
Rvi to vl0. v/Al Kam al mllžež, já vydržím
věechno drah!^ Dearl
Nepij ae se svlch driatětisícovfch kB.nyetrů.
Lokni al až ti letecky benzín potefce po rtechI
Až se zakuekášI Vzepři sel
Anol Takl T b k ••• tak^^
1

I

PfisUili jsme přesně ve 21. J).
^Omládla jsem s Jumbem skoro o hodinu8

tvoje Zo

Vstal jsem, židl.ičku d:>nesl zpátky ke stolku
Kdesi odbily věž ní hodi. nyo
Lókl jsem si hořká melty
Rozq,nul jsem knoflík na kalhotech, kteri mi
nechali a sedl si na studenou kaneninu zácbodové mísy v rohu cely Čas
Stála v rohu, neprAvo ode dveří promítačovi
kabinky
A tak jsem seděl a stárnul, tiše stárnul o dva
dn>A,
o

o

o

o

tvť\j Vo

REB
US
Kdo je to?
Kdy! mu šlapu na paty
!adon!m hoň mě ty
když nevrhá on mě
vrhám jEho já
já1 jeho Já
A tak žijem

jako bohea zapomenutí

bobémové s rudým aátkeI.ii
kolem krku
?ostáváme s kyjam
za nejpustším rohem
z jedzw strany on
z drub4 strany já
já, jeho Já

Podle zálesácké příručky
batohy a uhry na zádech
ohyschopen žít mlčky^ přískokama
já potichu a tajit dech
Dva ětětce ztve<11, od latexu
kocovinou po vině nevině vini
poslední práčhy v tubě dexu
zapomenuté na dně ve staré s^ili ni
on a já

Kdy! jeden stoj! na slunci
druhy čeká^ stínu
kdy! je jeden atřizlivý
d^ruh$ je na mol

ano

dvě kuličky naftalínu
na dně staré skií.ně
vini než, co já vím
kocovinou po viněo
Kdo je to?
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/ Já a můj stín. /

JENŽE, TAKŽE, PROTOŽE
/ Výmluvy l

Cel.ý život
jsem chtěl než rozdávat. něhu
vím, mám divná chutě
žit s sadam Blavatskou
a nage monogramy žlutě
vyčO.rávat do sněhu
a modře nebe
Jenže!
Něhy jsou .nzdány
Blavrt.aká 1esbička
pi'e st c&e zebe taje
ta tam je vllle, když
v paklíku zbyla než
plonková sedmička
a tru^mfy jso u olověná kule

Takže!

I nebe je ve skutečnosti plonkové
jen PánbO. s pik&lou očních etinů
ho sem tam zble^bytn!
a když pak zapláče
rozma!e si oči po tváři
ty nebe neplač
Proto!el
Od toho jame tady my
plonkoyt vězni
a tr^watov/ bscheři
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l. 5. 1981
Ve státním z^naku
orel a panna
národním sportem
ěára
horník
káže
tlučauba tluče
a farář fárá

Co jeden napiňa
to druný selkrtá
stejné jako před lety
jen o nico starší
stejné fronty na Seiferta
stejné fronty na kotlety
a měsíc lásky začíná
při parádemarši

Večer u líláchy na Petfíně
zjistiš le nový Bach
vystřídal staré Bachy
a strach zase tiše stojí v kf-orl
jak figuríny z výkladní akMně
Kdo ví

možM že ty
a jm4na jiných
zdobíte něěí m^^ety
vždyt měsíc lásky začíná
Mkái si mno na cele
s Viléma, l\Ynkem( Jarmilou
cítíte jasně na těle
rnanžetJ toho kterého
vždyt aiaíc lásky zaai.ná
dneska múle d:ruhéhol

9o 5. 1945

/Praha/

Byl jsem vtefinu svobom$
a to je všecko, hodino ?
Tahle chvile
po tolika let ech ?

Nedávejte mi do wiruěe děcko
netik^ te mi hrdino
epíš pedofile, pederaste
co je mi po vašich dětech
chci ženskou a zhaste l

Ne, nenoste mě na rukou
jak jste st.ejni

máte to asi v krvi
s úsměvem pozvat na piw
poděkovat azbukou
a nebudu posledn!

a nejsem prvf
Ano, vyfotte se s tank^
ale neříkejte mi spaaibo
nějak rychle jste zapoměli
to svoje Aestilet,

Danke

ooo
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ČESKÝ SNÍŘ

Db prázdné láhve od mlťka
krapet lil dového vína
zavtít se na záchod
a při svíčce
při svíčce louskat Saturnina
Protože ve^nku m.ivém občas pocit
že jestli žiji
p^ liji v Tramtárii
měl jsem se narvdit někdy jindy
třeba ten den co u&řu
a_ nebo na Svatýho Dyndy

A pak si vzit krapet sudového vina
do prázdné láhve od rtlíka
zavfit se na záchod
a při svíčce
při ančce louskat Vaculíka
i

Protože venku bych měl občas pocit

ooo
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Co se stalo v blázinci
LISTOPAD

Pořád bylo teplo a &lunečno. až se zdálo. ie leto3 !ádná
zima ani nebude. Ktiětanfia se leskly Jj,upeny v podzimním žlutém
alunci a tfeAnč podle nilnice měly ještě ilutoctervene lístky•

ale pupeny mtly ^rašení jako v březnu. Na ndventu je krásné to,

že všechno začíná znovu, zr..dělává ae nn to, všude je plno pohybu
a dění a j&ro je nn doafih. Ji.i v lednu teprve všechno ztmhne a

znehybní t do jara je dlouho, předlouho.
Pan pr^imáf- se sase nermst+ihoval do svého nového domu,

protože zdražili opět ranaftu. Loni to na podzim také odlolil
nu jaro, prtožo ji Ulké zdražili. Z:istá.vá v ťtulném nlu!ebnim

bytč, kde pod kotlem přikládá pneient. Vytápí oe tim zároveň
ústisvní g&tráie tj proto příděl u.lu.i není jeatě olílezcn. Pa.ní
primářová je nešiastná b ziaomf-ivá. htáJ.e si 3těžuje na to, že

nemá žádny rudi^ný život. Pan primář prchá do ůstsvu a vrucí ae
v hluboké noci,
pani pria.šřové spí, zahřátá g^umovou láhví •
. K ránu, když pan primář U5né, kopne mu studenou gumovou láhev
do postole, protote ji už nechce Iait. Fen primát bojuje pak s ledo

vou obludou áo r^w, kdy 1 zachráněn budíkea, vždy znovu objevuje
prstou povahu té ptíěerné vijci.
Onehdy byl pan prim.áf' nn večírku u jednoho z kolegů d dyl
tam sáQ, protože paní ai nnf-íi:nlu nn mlyrdnu. HneO drUhý den si

ale vfimle, ie p&n primár je nějaký uvolněný a juko oi^mmziený.
ivýáila dóvky svtilio milostného &ltruiamu, načež pan prlnáh znovu
zesmutněl

rozt.ea^knil ae po nějíkéu jinén lepoim :,tivotě a jeňtě

vic se zatvrdil proti novému domu. který ve avém sebezničujícia
altruismu ovó paní postavil. St.ále se ještě zdráhá i:!t v něm své
dobro e.ž do smrti, kdyby ae au nepodařilo ptedčanně se neupracoYat.
!--aní sociální vdává najednou dceru i syn&, z.atimco druhý syn.
al dosud nezvedený. zÍ3kávé pf-ekvDpivi titul vzorný voják. Fiiie

o tom matce, která si nyalela, !e volnou část vojenaké služby

ntráví v baae. Mtpto toho jo a nÚI interview v rozhlaae•
Pan Hora, Jeden z nutákťl na nejtě!&ťm oddělení /au{ák je
pacient, který ee ^kývá sO atr^any na atranu/, pfepndl

paní

doktorku,
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ila chodbou a v ruce držela peněženku s celou V,platou. Pan
roztrhal peně!ecku i s penězi. protože nesneso usělou hmotu.
óokt.orke to ale věděln a neměla mu peni!enku ulausovat. Rala
rúm, ale Hora byl tiilnějfií. Roztrhal ul mnoíha.krát. na iseetřifblůzy s miálé hnot.y a boty z ko?enky. Je t1a pověstný.
Pani Alana, paycholožkn, se zamilovala do psychologa. Povídala,
fe oi ve svém vztahu k Ilirkovi kompenzujo svdj neodžitý vztah
k otci. Je nn sYém otci otiile závialá, to je její problém. Mirak
je závislj nn tw.t.ce, to je jeho problém. Jeho prob.lóm by se dal
vyřoňit tím, že by mu dělale matku, ale to ona ne2Ůže. Ueeití se
dost silná, aby na eebe vzala tuto roli. Také by se tím. novytešil
její problém, protože ona nepotřebuje, uby byl někdo závislý na ní,
ale musí si odrengovnt svou dětakou závislost.
Zeptaln jsem se ji, jestli ji nirck miluje a Qna jeho u onn
se rozplakala. Z toho jsem viděla, že je; neětoutná a proto se
proíoaionálně zabývá vytváranim lidského litěst.i.
Ve studené podziWti nnci, kdy napadl první sníh, ale já se
o ťom dozvěděla až ráno, jsetl měla sen, fe v bláiinci dolily vOechny
prášky. Byly Bllědeny n nové nepřišly. Mejdff-iv vtrhly pacientky
z ěenaných odděl.oni na mužská, vyl.ooil.y dveře, vytrhaly mi":íile a
použily, kdo k použití byl. Vždycky jsem, pmiyiúela jsem si ve arm,
říkala doktorům, ie pscicnti stradaji a nemoci se zhoršují, ne-li
vzninjí. Připouštěli to, ale nedalo ee nic dělat • Pokud se pama
tuji, t.rpěli léta jen jeden pár n tomu dovolili občao ..-yjít si
spolu do lesa. O ní se vyprávělo, že ji zavřeli do blázince,
protože přepadala mužské, n kdy! jí nadali, tloukla je klackem.
V íečebn-li se saailovula do t'ilosot'a u kdyby je někdo opolu potkal,
nevčtil by, že jaou z blázince « zfistal by atát, omráčon mlnem,
které se line ze dvou ntariiích zamilovaných.
Ti dva, f'ilosoť byl ve snu jelitč živ, si vlezli spolu nu pokoj,
zamkli se a netowtili po
revoiuci. To avódčí o tom, že &umilovaní lidé nejsou iádnémU zřízení nebezpeční a naopnk. Lidé, ktef-í
nikoho nemiluji, vrhají své ubohé, nik/m ne-dopln<mé Já do politická,
item revoluční činnoot.i. Chtějí změnit svět., v něm! nejsou ati.lstni.
Pan l>oláčak, kterj ee vždycky !^wkjch bál, Vl.rhnul oe dyou
garaou na emonvé a obnadil první ^^±ci, oamonanec. Vyhlásil ovůj
stát. a ^wdisly nutil, aby vníhali do pokojných venkovských
óoaácnoetí a ee^^muvoll obyvatelstvo o ncvýni stUcon,y. Vesniěanéá

kdy!
Hora
Pun1
se s
kách
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je \'3baao:vali a ntarali ae dál o svés jnk vydčlet peníze, jnk se
udfít. ic: s^.rart.i, co uYařit. a aníot, co je v televizi a čim budou
topit v úntře^^s topení.
Fbn Poláček zatím rozesílal dopiny
teoen a parlementťml
mocnlch zemí, v nich! jo uvědonovnl o vzn^iku nového at.átu. Dopisy
byly řddně nadepsané a o(r^^^vt'lné, protole pan Poláček byl na
převrat. dávno připraven* Povst.nlci však opomenuli obsadit rústnť
poštu a počtmstr pan Hrdličko, loajální úředník, záoillcy pro
jiatctu zabavil a pfečetl. četl všo.chny dopisy ne ze zlé vůle,
ale ze:r;vědsvcsti„ Znchránil hodně lidí, protože udnvtičské dopisy
a anonyky aahnzov&l. Věděl o kařdóm všechno, nle nikdy ničaho proti
nikeau:nepoňil* Měl za to, te svinstvo je tf-eba uklízet n nikoli
rozšiřovat.
Pan Sblničks obsadil. místo t editelc léče^V* $tejně už dávno
všechno řídil a kvůli intrikán nebyl of"iciálnš jmenován, aa te<l.
Svolal iPersonUI ale nikdo nepřišel. Seíťt.fičcy ne bály nezprůškovanjch pscientd, opustily ústav a zorýglovaly oc doma.
J nn llora, který neunáší umělé h..Řoty, béhul po -vsi a syst^ematieky
vyhled6;val n ničil vlie-ehno i co bylo um.filé. Vyrval ze zdi trubky,
rozbil kalíšky od nvťěek na hfóbitove, kvótináče, trhal střechy
z kůlen a ničil kliky a rybářsky náčiní, .hračky, kabáty, šnty
kvčtiny. Zdálo ae, le je6tli sa jeho bláznivks dál rozroste,
p"cient. Hora zbaví kraj tmčlých hmot.
Notoričtí utíkači & neklidní se vydali na eeatu. Neměli ani
onad ládky cil, ale jaaile
otwvfela vratn, j>Oča1i utíkat.
Ti, kte.f-:! zfultali, krou!ili vs! joko hejnp krkttvot'i, naletovali
na chodce a tt>eně před nimi uhnuli a zdálo ze, že neinji ani žádně
potěšeni s toho, že někoho k sm-ti vyděsili. lievádvli ani jak ee
jmenuj!^ ani kolik je jim let. Netušili, jaký je rozdíl mezi
fokou a cybnikem, kdo stojí a stál v čele státu. DOti se jich
bály a !anské taky, pt-eatoče nic nodlilali, jenom strašili.
RO!enka ^^eSovd, z^ru:i.lovaná do pana prilmře, t.loUkla na
zaněené'.dYefo jeho pracovny a dož.adovaln se ového tak otevf-eně
o. ko^^étnl, lo se to psát nehod!. Pun prinář stejně uvnitř nebyl.
V přestrojeni aa pacient.a opustil zároveň léčebnu i rodinu.
Fozději :neunesl svou avobodu a volnost. a hnán pocitem viny utopil.
•• v rybníce. Tůk ee stalo, ne se neuprecoYal.
A vr&ta blázinoe zaln dokořán, n ti, pro něž vesnice bylll
pfiliß ^lá a t.oulili po vyšnia postávší, uf opustili humnn a
:.

>

&
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táhli přes pole. :lcdG uf nebyly polní cest3, prot.ofe Je jesecláci
rozorali jako dfíY. r4eze. Zli dál, přes hory a lesy, na sever,
m!řiXi k hl.avnímu městu.
frobudilA jsen se zpocená, s poeit.ea, Že cych měla okak.rutitě
ně.ku bOlet a něco udělat, zabránit knti.otrof'0, nle kdyi ,jgem oe
posadila i uvidctla jaem nizký bílý ritrop. rouru od kamen a pol.ičku,
na n!l je vyrovnáno atlo. Bilé, vclké evetlo ne iíiřilo kuchyni a
vae^^^ bylo tuk jasná n činté. kakle jtH3A se nejdřív, ale pik
jsem uviděla, f.a venku napodl snih. Kolem e.ow bylo bílo, neporu
šeně, jediná st.opa nevedla ani i-8ta ani ven., ani rosomáčí stopa
tu nébyla a podle toho jseia poznala, že tnmto byl sen. Jinak
u! by tu bylí^

i
Eda Kriseová
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DANIIL

CHARMS

vln ...jDónom
IV^ovlč Juvncev ec nru:-oili.1 v ,Otvz...
^burt^ 30.12.19^ o. oomf.el
věE^eld v únoru 1942.
Dovetskó :pi?i^ruěl^ oo msJi jalu> autore básnil pro út,tie
Jeho oetotó. tvorba jo 2nčifrovťárul vooo.ji 1 že byl llcncn
litcr^árni o7:xp^> Oht}<IU /Objoúinuů.uů.jo re^#£.o isti;.unetvcJ.
0tl Crubó olov^f óoelocátých let so Cbamsove 'ůoaeČ—
lú tvorba" čoo č tr:.r.m oljcvujo aosopioocl:;; g cpci-ceJ.ck i
ntnti o noo.
d'ooi$'?i'.i č tconélf-'Ům Eprootfootov-1 v<? Svatové li tc.;.dtuio /lr.r<>t;d
ocyk o ChtilTJoům vyn.u:1bajici.m I--..cklotew nčkoliko. ^teni Václav
Dt.hobe

UváOé.nlJ pi-ÚZy pocb.6.wji z rukpp^^ó pjozihobalooti ou torovy o byl.'i prvně ; ubUi.ov^v w .4. čisic csniopiúu P'.ontincn t v roce IhoK..
ir ma Jel.i&owtn ban uviGJ.o CX&nozt Cl."Wteticb..-6 octco
cl?Jlpiky CbřLIU^

L.D.
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Rytíř
AleseJ .Uex<dtw.16 Alooxo3av- byl ^opravdo"f'j
Jo^dllou
Mpfíkla.d ^at^^
t^^mjei kte^l'O.k jeh^i ^4da zakopla o
obw^hn!k^ e tWby ji ^^adlo akleněd st^&^dlo m. •-Co'lm
pa u roalJilo go. A.le:&Vj ilexojcn:16 ehtfii
p^raci, r^^&
se, le ae o'bOtuJ^. vyekočil
jís-dT a t^:rmnaJo, up^ci &•$-bl.41 d. hubu o k^»n. Jlaby &*$,Q9 kd;J1 14li1 #^^u dámu.
P2,"ol.S^la pl)Ňa pioO a zaobyt^^ ^±n! o
a ^^^a tea
ranl. c,-ítllo a^^ to^lik se
le al z roz!ilém
til 3,asytm dva ;.ř©d.aí mb;r. A.1^3 Ala^jev1č byl prostě ten
najopnv40v£jě1
-e to cinikoliv po^U$G ve nthu k ^dáltv1m.
liem^i tehě lehce byl Al^^j AlexeJevJ.ě oehotea oWtwvat
•• r.a V^u — C^ra • za Vlast. oei t^^ dok^4zal
l^\r.l.lá.ot4il roce ra ^č4^^ ^n!méolw
k^'5 eo a
•za
vlastí* ^vrhl z
patra o^^n na ulíel. >rljsi:j-n zaCT--kdtem
ee Ala:ej Aleeajevi.ě nzacilí odd.neel
p^otl$0 n.ějakou tou
b-.cii, e. brey Mto byl Jeho ^áeně horlív-á vl.c.atenec poelhu
....... frontu.
U:a tronntě De Al^uoJ Alc^Jovtč
neobu113ni
city a ^huSd&, .k.^vi ^VS^o^l sloom "prapor", "
•ttlltl!n>" Mbo 3en pproat-l} "cpole-t,e •
mu po líci dojot.á- slq.
V
noc byl Ale,cej -Aleajev.ta re^něa do )lt!dt
a uA n m
^^rétll«
^&o ^^ciida X. stuprá ilenJ Al^jev14 m,rsc^o-,al., a
^^fvaje vo]^hu ^&wu.
8"' ^^Se^ueck6 cJ..'7 a
pír.
V rdlo^VON. • hu^tanti^^ Lebo&l^ftm
3^^^
Aje^3 Alßuejeri.! owu o^^hu^u wtu.e •t^^l js— .za Yle.st
j©.Mt4 a1 l,flal.
1131 v ddsle^tt
posdš
ts

to

r--

*.ro:t.

bl,?,QOJ^
w Kotoost?^^^. .Lobe^V. •»®4'ril11
opěoh ^a4le Vlacil ^^^ehet p^za
h'° alcva ae il^reJi U^nejeT1!1 a nlJek&ho Mwda
,u:,la ^uhuko do ^4ul4t ool
vocio k t^a, ie • J11 y "^^
^n&o^Wa
l i'ber 4 1 e m • k t • r 1
•vI•
a 1 h I I a I a 1 t r pě l s q
v l o. • ••
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-2^bvolul
Al..ue3 Al •J^Yil s ^^&rrCm ^r,sto,
lo mu.
patid. Ko^tnasin i.ebuufv l\o ^^sion d^u ^súobo-.i. l^^neT)m
čoko^deu 1
e^Uom a -^>
Kqi eo
Ků^ziUn J,altodT ^rláhle atratil
nor-n/iao
nsl;rslo ileajl AluvjGYil:1 Ml •b.t ^eol tia siici a bf1 l-v •
SpoMtku Al.esa3 il^^cU4 nat^ro^Q
a
"Jlö^^^te» ppro l^áeku bOUť E.ověvlkc\ tt^^
mi ^Ž4ěm1 ^^l ea vJ^. fo se ^vkk nesetkalo s
AIgxsJ 4^xejevi! ^pQk
Wovo ^YLA&t
lmVctOCE.
Jen!e ©ani to n^^l.o dopö^^ Ale^ Hea^nc teq sloW. rVšl.uěi p^!Hň a J^^le 11pahil m
člověka^
\171
p^ie náz-^<,tu Al^^-jo Alouejeeviěo sgpůooblilt dát e^^b.u, udě^
lani ^rok ^^e(l á ^bNi 1 dáaniojně; o hl.a.m ^^^enou dozadu^
ssačani apívati
Ua bari.kddy
voi^ehni v;,J^deltle t
t

A

fa

$V-O^\lo4U

se
a ^anik-.eo I
A
• . GKo to aa^j! '.Polúani . si Alexoj ÁAl.Ollsm!,
přidu^pnul te^Qekem, lU\Stevtl klobouk a posila
elpa Iť^u boit1% $o p--^mábalo ti .Alexej Alclt83ev15 jpak
uf jen d!^^ k^
bea Jí-dl.a.
Ilo 3a1: so pa^£, kdy-i tu se w dvuadradátis rooe AlaxeJ Altujfsi! •^i.mil a 31 et'1a %^vanom I^ftnanoem l'U«
^^3'^^^ kt^erl na Bennim aninaWot! ^rodá^&
olej.
Pir^rJn pohnal Al^^Je Alemjevičo Ao kav^árrq'^ ^^siil ho
opn^vclDY^ou k.ávvw a po,3!^Jo a
sd^^k. w-1oni
mu
3ék4hoosi k^ompllko^^^ho po^^hot z čeho! Al^ueJ AlexeJoTla psohoppil ^^0 to^u.ke le bude ^mu1t n!oo uclll4t a ^bude
u \o od ^^^j^na deatávat ne4o^.ttkov4 poUu^^« Alexej
Al.oaJ^"11
a
abf ho pon^^Ui
•
pids^^il. pc4 ato^n d4ft
^^o afcabl^m oi^,-nt

i

t

-»e'"

«

UueJ Al^ueJevlě pot4 pH^cháGl. kallU
k
VQYi na. \nt. 4.ofl&l od ufho M3^rá pilp^Ú7 11 neiitff^^si pop()6-

I
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jltlT a se
^nsitek^ v-zalto bylo v id.1ů
a jsetlile bylo loto^ pl)cat ^^ukoldk,a vy-^Q se podle
joTO^'ch
po nJUtrl^šjšťch ^fodoch. tftJI ^^^l pap^^1
4°'tul něJtlk4 -ho^užy^ ^a.alosil i1® na
ne.t,o na vo^k a
vvell,r o^4vGel ^Mla4, k
^damd* Aviialt
kbyl
Ueu.S Al^wJeviS
sv4é oáňk1" k ^^^j01'Dd bitu. pMtot>
p^& k »€• lft nli. je^m s nich 'nt wjeAsiakéla p^l.áiti, a
=--ep-tali aei •^^^^^te e.o Alue-s3evf" řotua Alo^Je AlexeJeVile po^&111 do aut^&bilo a odvarJ..1 ho de viseni*
t 1 výsi^teu Al^^j Al^^jeVÖ nic .ne.,.chá^,ai a ß^»\ile
jei,.
lo ^^ll — ^NVOlo^d Yl^tt Heno byl odoouMJln na 10 lot do V7h^uanhi v n^vertúch čMateoh nli vlasti.
Ka-,l 410 Alouj AlaGXltJesi! T o^^^oátéll reátil do Leni^ngradu,
vs>^omML si
M-^^ nßkdo^il kaaalo, pcstesil
folodo^kcho tí—41' <Mno^tó nrátU hlavu do^^. přidopnul
^.mt"l,ek.om a ^zpf^val#
;
Ba ^^^fcíq
vaiolhni. ^4^4-t

"•.naro-ho

&.-»a —v

-hom

se ^^ěíťmo a
Jwšo 4o noatečll eazp!'ft.t
dv^^dt a už, -ho vezli.
m.tt^^bHilea bee choka nškea d^a k A^^tóité* ZZem :Oe p'O IWJA
sl^ehla*
. B\\le 1 to 30 teby s^^nl llvotn! příbběh ^^eni tcho
a v^lutenoo Als.x.eáe AlexaJeviče Aloujova.*

£1534 - 1036?/

34
Kariéra Ivana Jakovleviče Antonova
Bylo to „jeltě pt<,4 NVOlUCÍ*

Jistá kupeová e1 ^vle • d.ei b:u'oy Jí -wlftla kuuočb«

Pftběhl. kup„e,' pftiwlán mmlelčinti kiiken 1 o^lts.alitl
pochopil cc ee et,!\lo a ocbr.Ytl $o jak Jen tllCtlM dilvtlpn,.

Od té _obv!1e byl znílre "iem f tyvatel&a 1t1ěirt.e e .evclili. ho
co S^tu.

Jenle po- ityl-eoh letech proe v Senátě ei mi!^ct^' kupec
„ješinou večer sívnnl & de huby mu vletěla ktlksťke.
n-1bt!Ue lcupeevé, pllvcl^.ána ^ni^lovým 1tl""-ikaili a aaOw
vola •• j&k jen metne) 4ůvt1^^»

Věhlea „její vynůéZ-1®vc^t1 •• ic-£letě.l po celá ;;ubGrn11
a t^^vou ccvozll do tll.cvníbo m'ěst.e, aby Ji líkáaal.1 mttrcp-olitovi.
letropolita ;:,o-«loucool dlou.t>.$ j-M:Wh kupeovd, zívnul
e óo nutzy mu vlotila klJkelJkefilc.ae

P.l'i!'.:iihl Ivon Jfeitovlevii GrfeorJev, přivolán mehut^t.l
tnetni;;-ol.itov)'ia k!ikc-.m a ^^«val ee jak jen í&ofno ódvtipně.

tv®r.t:3 JfekovlftV ič$ G.riť41>-l"Jev& ss to p tJm«flt<vali ne
?von& JWo-vltviča A.nto,miv" a pf-tatsvlll lr.o carovi.

Nu!e I r..yn! je Jil a?ť! jmé, Jak doeethl. ?van J&P) vlevil
Antonov ivó uariéey.

8. ledna 1935
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i.
hlí? Michelangelo us^^ r-,.A hrc^du ctbeel, poťpťró. ei
hkavu dla^mi, 8 --ett4!ná pf€6m.jilCtt. Vto^ jde kolea kohout a
llai.1í na mali^ Michel^^el& ev.sm 1'kl*tt*'.a, zlntýme c!lma.
Dívá ae a ne?t.rlmU ě!'^ř ttichnlnnghlo zóvl.M hl.s\.-U & vidť kcnoúta. XQhwut .ne^uh$.bá poiilode.m., nerurká g i^nebit$ "€$••&• lEt.t-;
lir l:.ichftlangelo klop! zrak a uvřdoaaJe si, h ho páltIJ! eč1 •
£&líř Michelangolo si mne oči i^^aa. Ale kohout u! Gtfltt neetejťncatoj!, nýbrf edchán odchází
klrol..cm, za kklnu na
cljpíčí dvorek, na Alepičí dvorek ko avfm alep1c-Ůl*
1

I!-, mallf> ltieěhel.tmgel.o vcrUvá z hro^q eU1hel ftfpávd
«1 z kalhot červonj cihlový prsch, uanezuje fctóielc .e Jde
1

.ee ttvou lenou.

ženu má mlit Miehelengelo dloul^tánekau, přee dve

*

pckoj^ d.lcúhoou.

Ce!'t u pQtkvá m&lir Michců.D.nrelo t-.omarova t cliytá bc
za r^ko a vo tát ^0dť ve J l"

Kcmnrov

60

eťvá a vidí k.::-kll.

"Co je to?" tepid FdO^wv.

Ji&ko

A ei10be b4e

throat "?o je koule%

•Tcklct J&kd kokl.et" ěeptá Kaaitl'Ov^

e r-.J.Gd!q1rt pj^^'la t •

A z nebe hrceu s

iU'áv:r,

KeJ.W.:rov- s waliře Mleht^ngel.a usedaJt do
a
eetií e1 v trávit J&,ko dva b!hky • žrti ee za ruo\t a kauleaj!
de nebe. V-os •? 11a nebi twtťmá o bje1tova\ ot;rovalcl. l.t.!ce.
lo to má bft.? 1o n^^c neví. Lit!ó ut:!i!t;;Ji a fJctu,váv®j! &a
ťl,owa. Zsv!raJ! ivf , hvÍNjí oknf). Al4? co!pak to llldlo pt&cst'T BemáSe t *o ne;a.le pcaoci.
ee
V:c,ro.tt!nám s. 1 kterak v rcee 1.SP4 Ghjevil& era cebi otyěeJA4 tei:teta, vel.!;4 ae! Jeako pcirtúlt. Šla s tcho h:rSo. 1 tel li!co.
ne hrabe t meta ne tekovt ůkd^
1

Zo.yíret o^kna

g

dm£et

36 ,.
«k

*■»

CeŽ-psk to ponuce? P. cd ntboskýn úk&zer* tě prkno neuchrání*

V :nulfom e.cr.č b:?é.J( EikolnJ Ivtir...cvič '.Jtupin e te.n illá tecrli,
fe ví ecko je k. ur-. To:.:!/: :cine vicako není k--uf .. Ctná te kruř
sni vůbec ncj!. No.trm. t.e není v:\Lec nic. Jt pouze &dílt:-ní
A mcfrá te 1:mi sdílení není• i.'ě!.kc vJděte
■
JUen v^n^^jťcí melit> prš csezwal kohout&. Pozt)rovt„l,
pozor •f<!J. o čti^ptl lq<;i?rv0:c!čen!, to kehůut meexiotuJe*
1

iHil! ř- to poyodél r.vářiu pMteli, a pf>í tel ee del de eudchu.
Jtik tc'.l že neexistuje, povídá,
tuhle, povídá, tillúe etcjíf
a Jtí pevíeá, já iß gte,tii>lnb vidim..
1

A velký r.;ž,J.!ř oklcp il hlavu, a Jek tak stál.l, ee.dl at na
hro^!'.1.&0u eihel.
vte

18» zéří 1’534
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Pohleätö, láhev & vodkcu, tak řččcn< fs.pt íltiir. K voile
' vlčit© Htk Iftjc Iv»aeviČe Serpuch.<vs.
Z láhve v.ycbázejí_i:plr'itii©ov, v:/l-'&r.f Pcinootc, Jsk
Miterlsj lv«re-vič t;erpuciov <t:-chá no::.;em_. Viitttjtóte’ ů1, jak
te olizuje. Vt^r^te il, Jíik s-e elizuje jak s>E cu.:lť. Cít!
se zF Jmč velice p.fijf:ffně, hl^v^ ctvte-m proto Že Jd" e
ipirit.us.
1

Věnujte v?»e"< evou pnzorn:;$t tomu, i.e Zb z-.tíiy KtkOhja
Xvrnevič^ neut »!<:• Nikoliv ©nad v tom
re tom ntxí«;,tcJí tkfiiň nebo kc,.mtid&j ě1 vÓbt:4 Ji;co tet:.:>vlho, !rlG vďu&o .
zde tam nein, t^. vzduch.. Cbcetfli,
c cete—li, ne
v s-f'te, ule ze z.ldy lUk.olaJe Ivcj!CirJič:o nein t.-ni -v3enchcpr-i:.Kdro, nc,.c.li Jek ö& f-íkli, r;yitovi ,ter. <-iť!, noíute ivč4rli:i není t.ai.1
ntc.
vc!'te

t

i

!.

to si ea&oztejzá j>t Odstavit vč.M-o rolse.

K» t© «e cvšen t&Še&e vyk»?l«., M» z&Jiaá pcuse ž-riritas a EiiclsJ Ivsncvič Serpuch.* v.
tiuže, HUtt-lsj Ivsu:ievič ŘArpucwev bern
ru\y 1{ ..ev
$$ .. Epi.ritutea a p:riklA'1.á lli Ji k: r.4';1{<..;,;. ,a^l.(;.j lYh,:lťi\tič i i(l.wá
•
tuje ú§ty- j8kc isr^ík•
/,

.1é is ěaee X'ici, f:© n i c tun! j{"m ze «<éy Ni;cöltj,j1.P
1'n.tlCviěo, -nýbrl také p •td niv-, tL'.:c ti 1'"j:f.c pftiJ Jyh.c trudí
.xic .a .nic tt.k$ Mni kole rť.+ho .. N-prottZ o_...®o.aec- €-ni
koliv ^ietsnc«, neiGli jů sa kdy-fi vvir.-ktv&lo; t$tllbyti
v <ť keréhe bytí •
„„

s•

nein

Obývej»« kg všt?C r,c-uce tpiritu*ea a ?tik:cl.fj.Jc:-:. Inic viSern.

F .’eittsttvt© lil tute &1to$g1i titkolrl Ivrn.r-vič tw"k:uh.uji:
do l ái:ve ao 0 : 1r1tuso.a, pc-tó ji p!i. hliluje ktJ rt'5.01, ůhr1<.cí
libf:v ďnsm v&h.ňra a pljtl pM1nsvtc; ei, pije, g1 v:;:;-č Jf;
Vi.o.httn spiritus.
1

to ee mu UélJ j-vo:lloI filkolaj Iv-novič vyr i l 3-.ptr!tue
e aa«-rkfl\l^ fo
t-ti pev^’odlo I Tcn ví j&k no to I
Gil

i

38

2
i.::,.- ovňem r'IUSIao na< pověait nLil&.:1.uj!cí i peprtn:dč ř^čenc-,

ooho t

nlkt-liv pr.u»t’ za ss:.kCy '41kcl.s.je Ivbneviče • f;ftd n!m o :k1e1
t!le n 1 c n_"tiylo, n 1 c
ne^istcvalo ani uvnitř NikolsjQ
Zv1)noyiSé»

Samo:z.h Jaij,
viooko •hl.o bit
J$k hylo právi !' čene,
t.: áátr Nikclaj lv<-.novič aotll p!-itc.m m.-krásně exist-vst. !ro lze
so^zftjEě prckázgt. Jen.ttj upřímně reěeac 1 protlám spoěívt v to®,
fe llikl& .1 !vt,ncvič necxietovnl. e nee.xiíStuje* V t:ffl jo práví ten
pro

ittltete st& ptát; A co IMiev so äp-1rit^t1.11? i;trsl:)6k 4fl poděl
ěplrltue, jeetllff: ho vypil necxJ..etuJíc( NikclaJ Ivar.cvič?
Lábctv, čtJ^e tcmu, s’^txl.b. Ale kde je ěp1rltne? ?... tu tzyl,
e uf t.rdy ncrd. Říktt$ pf*ee, ie"Nixlaj Ivs.nc-vič ňierltťtuje.
„1ak to vlsotné je?
I totiltc \J4.dě oe 1 my musimtJ c;t-eelt ne poréré dooody.
Ale co to vl<;tair.i povídMe? isylo ti eČGriiO , !t> ant wnitt
oni vně Hlkcls je Iv2i.ncv!če nie r4Cexiatuje • A jeatUh r^cxletuje nic t:ni uv.nitf, ani vni, p&k nepxivtuje eni Uhicv. Je to
mu i+ tsk?

Obrtlae ny.nť p aorn ct m nf:CleóuJ:!c! fekiitf. čnc:ati I jt..stl!te
Oylo fečeno, le ntc noo:xistu,;;e a::i\. uvnt tf/ enf vni, pele ovl(ll/t1
vzniká ot6&1:eti & uvnl, ti- ft v.ně
^co efeJm-i
Je, ml.U):!
ex.iatevet, Jtiníc mo^^. iie neu!.r.tu.j^ Vroa pak ale t!kkánte
Huvnttf" a •vně

a.ne,

. Zde #jt:t.l! se zřejmě dctttali ť!o tlepé uliflt;Y^ I* sa:ai ncví&;c,
co m to ř!ci»

fi© eklsdanou.»
Daniil Dandan
13, zlří 1954
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X

Eeoolloy etál na lsp!ěkách a bl&aěl :ni to obličeje.
Bylo mi ta i$>fíJemnd. Otoi!il Jeea ee s-trt?Jiout e1e 1ttiindllov JUi (ftiil'.1 e Gptt mi hl^ill do oblÜeJe« Pokusil Jiuta ee
IUlL"7t &e pi',ztl bndilcv^ ncvir.ft.mi. Ale Kandilcv
přelstil:
mi
ty v.epltiuly, Já je pu&tU n :tem e Kančil*y
mi opit hltrdll do o-bliěeje. Pol'hlu jsem hfal ustuircvat,
vklouzl Jsem sa s^ín a Ze Jsem ai nějakou c;hv!U odpočinul
od Ka-ruŠIlovýeb dotirň eh pohledá. uaj odpoě1n$:k vlak netrvsl
tllouhc. X!lllelilOY vlezl po ftyteeh pod $^^Ď e sde1& na mě
pohléel. loje trplllvoe, byla u kobce» uJaiiouřil jrtcm oěl
e kopl. Joes Kaněllcrta do obli!eje.
£..4;yl Jeea ©tevftii eěi, etál přede ^u Mndilov ee zkrvaven._$i keiehte^ • a roJShltou hubou a Jeto pft;4tím. m hltdll do
o-blidejt.^
/19)0,/

40
Svátek
Seděli dve ne. str„cie jei'iooho dr.;m;u e Jedli !_ibe:nkovou
kali^

Najednou ai Jo:den voeele zavfßlmwl o nW\l a .bpsy
t!llo^^ kapes.níltnílt Dostal vyni^jicí nápad - 2^4 za\ to ka
pesníku ťtv$cetiknpejk'u 1 ll'O<iit to vkeko ůc,ld m ulici a
pczorcvst, co z t no> ?zeJde.

Druhý ten MpM oktlmiitě pochopil, dojíedl po.ivtnkrrvou
Uši, Qzokal oe, ol!zl si prst/ a jak t1e pozcrov&t prvníhe.

:Av!1clc oba dva byli t.4 p!<-:f.proyY po^^u s dvpo♦tikepojkoo.
ll4.hle vyrušeni. Na gtfvše, kde
aedlli, éoélo k událO-f.!;ti,
k:it}rá ncmtohla uniknout Jejich poaorwstl.
'■D0t1it;vt\ťk Ibrchla pf1vs$?."1"1e.l ke koninu Clouh.ou tyč e v-,r udljfe pr-ř porea •

;Jeden t druhl se narás zeptali tW-ihi^;, co to znaracná,
lis ttól: Ibi*&him oópOTěAěli *:to snvnené, i-o ve I;..ittti Je svátek**
"'A J«ik,ý svátek', IbrMit:.®?* zeptali se Jeden 1 druhj^
•Ale te-evátek, i.I'.:! náě mloveey básník nGpsel novou
po4rnti% řtkl Ibrshi»*

ť■$

A tu e® ob^, jeden 1 drubf, ze.styděli h
st a rozplynuli e.e w vzduchu.

9. ledna 1935
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Čepička

Fevídá
s
,jc%
V, že
jo ngviCál,^ povi4,1 .:"ruh^', ”kdp. jéi jho }'Ó..r,r ff-:i:::c-í v&l Čt:,:t.Č!f.U?_.
*SíevidCl

drápánu

ýv

*Jsk

Jel

-:-

ťso t..o jo,povídá í den, ^čepičku jiťi... ji1.i . al.so^cv&l, alo «<.a-v ir:C:1 ’m je» •(kptllk je to l:l!oĚnú"' vt vidt. drUbj e £lo h, £i
8

„

5

voue3 • "1.To • jt: v íeá prvn! "r,cl.n:6 to j&," a ua^ vi:i e e ixdr;;--nsi
tb,ty. l:ti to -Srur:ý, ten a tloukli vo-u$i, pfie^cčí k modix::::;;t.6—
1

1

!m.l, o fe
mu^í -vrnvr.itltt, jak "'ť. t.c čJo!:.rw,. nosesovot l! Jt:s
Septiku, a rr.evt.ott jf:» J.le siodrtJústý odttít, pstla'l voae^t-tcu
mu

viai:v£tJuú t pokyvuje Llsvca a wní vá t!Ei asvtru.

i-Crri laty•

•Ach. ty pnevítt? jť:<.k<. 1" ptiiíóá !:r;u voti!.S:t.t. ”Co t't!ě tf^s

frtila,^!I, r^, t.ťt.eréh.c člověkaj Pci-áč.r.ě si cCpově;.} e tlotlbrd
trii tl:evu* viděl Jei je nfCo nevi.dul?*
Prubf::: ten n'!Oárcú&t;-r, ee jett jednou uotél, t1 t t m
ck:amlieni emleel, ■ jen ťeplčks vlet:’ -la viset
v.adu\lbu.
vfJ

•?«\',= iakcvý t;, Jsi ptáček!f díl vo®$\f s"tK:-řík o. oopMLl

řulm po ě.epiěo.e, jentt čepic}'S dup na etrsni. StnMk skoéil
po čeptčee, sl.e čapťiěka uJmulo, ne n ne so 4alt chytit. Letí
pe*knť-stv:í It .:Í, k::iú'.rt iť..zrd.

čepiěktt po ulici Někref.;cv.e, k::1
r.;

'•J"".epu

e ._;-4 li'""'"""'

trt1 Víh

t

...ij...,

..,,.

e

fc.e vr&cr.j! čo vjěcpu. A et^Mk UH

twp!'w"-,,.o

zc:i

u

•

-lí"'"';.

čer,iČkct-1,

il.Jls.-c.,

t

i.-.0p:ř-nhuJe

kupředu, pl.W; .ot.ivfftoou; v tií.ot. ako1i1$ v;irf..z, voutJj ot- tf ocu u

vlae,:, :;u trčí, trčí nn YféoPr^ ot.rt-t\r ju&> pobí*
Dobltl. Sto-fík &1, na Ltt.6Jnou, ole 1.;)Jll Ui
ailicioni:'ř &

t::

..,:i;Q

„
1...etí naproti

11!ii něj-aký obč.an v ťo-Jó& otločku» dh/tili ^ivo-

ěelého 6t f !ke .e něk!if$ l'° odvodí.

Čepičko eAt!w. c^^^a doprovt.i u puotile Ne s:1^rt1á t JLvěe

Jť'<:1en člověk ji zahledl ns N)hu Pe.nttle jsxooké, f:vě*k
no 'l:"Ohu Furět&také ul jl ne\l iťt.el nikdo •

kl. červenec 1936
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Čepička

A
Povídá hoden
ártúíómtu "N^viť.ti. _i: y Je"? "Jsk t', ie .. ::1.
j-e ne-vi<1£1,^ povi.rJr.1 (ruh.:, ft_kdji jé! jini t»6.s nťlr.tiío"""'l čt:': lči!u?jt
"'
1-0 ho/’ v ciá
n "Č.epl.
vut wt3si:;x'V&l
n—
v
4""»
"Copek ho. to
1 ..
í
rl,U,6ý
h l.
voua3 • "Jo 1" píivíeá prvn! 1
tné to Jlil," a us~ívš ee r1.tid.r:;i-r,i
ú.E:ty. 2b tc JruJŠ, ten e dlo-i.:.hýJ?a:1 vcusy, pfie^cčí k moai^áe tt—
.5R1, n fe :rr.U £.uo:í vjflvr.itltt, Jak je
mú-tné,-m'.:::a:xivet l!Jc.m
čcpi.c;;.W, n raviót:t Je» Ale a^r©6stý oóm.Ít!Á p'-<let vousatému
vmMluú, pokyvuje blsvcu a usrívá re
i:;;.-dhornl hoty•
.

pc

••""""

•

4

yscit,!.

,

pcv

w£nV

t..á.

-.

.titi-'

,:.....,.

tc

®v$tti

ts

tzds

"..Ach,
prevíte jcdttn," pt-vi<tá rtu voif;i:*l<» "Co ně
t-rile.tIUt.tí'1, r^, iťtfirél1e člověka''', Pcf-átrk ně cdpověs o 0€:'tlb.ť\.
lt'!i t,Lh,vu* viděl Jei je aet,o nevidijl?11

r*u^::: te.n :i!odrctic.t,:1', ee jelita .jadnriu uooál, o v
ckam!cní emlsel, .jen depičs zdet.:něa vi::et ve vzduchu.

ty

tx

fafa tfckcvf
ji!.1 ptáček!" re ó. vousetj su:.fík e Mptlně
f"utu ro ěepiěcet jett> ěe něčte tiup a
St.Mk skočil
po Č^pičcCť ale e&pl<ťk&. uhnuhnlß, rt" n ne lHi, 4tlt ch;;
Letí.
Č&pičJi:tt po ulici Nekrasova, kněm pe):nf©tví l.f■kt.:lere Iťzrd.
Z vJČGJ.'}U viybihj! lité, ;u.í"'ítají :::: ?. za cepilkcu, ttvi tc, lS :óx,ec
8"' v^ce;jí ť:,o vjěcpu. . A stařík bcis;;í 2.t čepiěkcu, rú.eo neně&huJe
kupředu 1 pt.lť:u: rtť.v-.r€OOu; v ačíně. tkolnS v;ir&z, vouíj ..-.e tf at?u a
vlt\e; mu t.r-čí, trčí riGI vieobny něr* t\i jako ptš..f.!»
.

strhne.

tit.

.Dobhl atof-ik ei na Litijoou, tt-le taia u.i, ....a něfí ru:^^pro.1
a-llici.omf & c nfi;; nějak"J oběěn v ťedó^ oněe,"U» ťh/tili ativoěolé.bo ot f !\:a e něksm ho c-dvoů.1»

Čepičko eet.!m c^^^a doprovo o puatilo ue s&čra k ?,.-^vě»
J€<1en čl.ofk ji z9ně.£dl ne rohu Psntělejroc rwké, avřc:k
n. ťOtu :rurl.itřtf.\ké ul ji ru:ťvlťí'11 rúk(-o.
kl» červenec 1936

X

X

n^fťíllš vel oi^tu e; &lmť.n.te& v 01:u pM&el ke
čvcfíb t:raf1^ a ámtsvl tu• .J1< ho a&^^, lt}r..Oveii..d bot)" arif'ily
u to^er^-ah -etoh&dkO p.«^ WLfcu» &,1,čby Lot fx^feval)" t5eVtdtf trr-::fiey.
dvrt kr.s;y e ?án by VGtojpil t2e dv1JM. t.le
in se a nějokráljo d^ra&u t..Mte*U t jA;:nby cl-UI schválná ^^4—
vi t hJtvu cJ.hlt), ^ťl.jíei et: ®tf.--ci^. Ptn dchonee E.ojzul kl—
t Ot"""^!1
lysou lubh.....,t ""t:"'.. & . . ď"";'!"" .na. ttus, ho ba ""hohou
p^ttila :rfiv;:»u d<.l htt:W „.1r:rvy, prolcai'4 hoh-thon k'3t e uviza
" kkiA» 3-;t..;c..A ncwpuúl • Mkclivf p-_. .-w^
trf..'""' tívJ. --r ho-,lho~
r^ zoeysátel, yyt;á'll s b:tp.sy f>átekt cthol ei já cvl! čoJ ^lepe,r.,_ý
k.MGY,iíll t1'",'uk^:.Ui^ ot:očil te k ť.evat khord i-o kcl^ ruinc i:.::":rá ťiel'Jl.U «
1

*^u3tc klidní, pánevég já ul tyl cčbaván» J&k ručte viást»
raáa v pravda C’teu kamínek* Te- byl tahy takový jhoípcd* 3L jtes.
£1 :x& tc svykl* Tel už. s& nic twcahásíi**
A s témito e
&i p.1n .twa&dil klct::t:n;.k a cdéče1
k^, poiibaí^veJe auhocllÝ rlfN v c&pro-1;t-0r. toaú-u.
/1W - 19-40/

43.

Sešit

Dostal j&ea políček.
í:.--6čč1 j?©r; u zJarta. Vtoa vanku ^0!cc- hviz.ll.o. VykrJů.. J«r;t!'is.
z 01tné 6» tloat&l j,í;$G?l políček» Znee j eem
e&el:-oyol • I. te3 mi
a-e

ne* t’/áfi hxtív .éik ae dřív f-iki-v...,.lo t neu^’t«-l!,é u_.o:ctd
Tak* 'Tlou colv.st s u-rd^ j(E-"S' v životě przxnsl loroo jen je0n:.;1 ?•
To b,ilo tak& jti,!nt) krňení tl&!i".;8 netknid"1.tá dcff'S* jletchc l.a'tUé,
A£,nádhery
Byl
r;á
u, £vc.'1.':.tillrekf t^
byl ter* sét<1t
Oiw.iaíitl't j&tnj t&l.l a &tačol jpém 6.-o ršj
pMt vsr^c» ile kóy&
d.r;1'.n, r!cra£nf;lf\ki dottG jistého krále,
v idile, ie ř-1 do r-e-it1 tu r,ífo renečiťto Vfri:e, z*ekia; itOytzych
bylit ¥vdt!Ei
si E(m bu&eta nuncči..rto psát své n-Gpc-ve<ó.ná
tli dy t-yeti véj&i; bylo ttn ec itflk
^tlol.o
jves Ki, žr, ti de tc.1:-:o reditu bu;:etc zapisovat m-o-tilJ!'é e užl't,{;č?'lfi vety, kt<?rá vyčtete a knih". Vytrhl jtrna zt "(iltu lie-'
ty, které jsem pcpr-sl. s wát-ll je-rus e.eěit dáse.
1

1

ni

;r;'C

ll:JßS!£•

cp^vťc

1

£

e

t:hiie,
kdy£ Jeer; dt.st.-11 pcl:iČGk v <,krm, ^lil j$er.l
znány pocit. Byl to tt;l pcclt^ jék$ jcer; ©kur;i:t, ká,yi Joem
vrátil krátsnó dttťJ Je í sá^ierrný sečit.
nsm,

1-.

řisM 1:,)8
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O tom, jak mě navštívili zvěstovatelé

iV

brdinách brklo, a ke nmlO •pitltll »eviat.Gvďtol.4^ fa?oc«■•
pil. Jg&a t- brlulOó., !e 1'e runě. pl'i!l,1 s^utvvňtolě. Zprvu Juea ei
c.:,<t«l 1 Ž.e tH poklzlUy bo(Zii:t\Y 111e vtén Jf-e.i! &1 vklkltt h&01«
cy silie Jtlou a s tieJvťrtii pi-oÉ^vděpoUobnavtí wcr.aují správo' S&G«
'.fet,d.9 jsaw. sJ • etU, i{} je v pokoji prt\v.sn. J;
Jself. zo vO'divil s cö to J$a m'i.it^ cft. i. ilit.o.s, Jvcll.o"'- příK aou &££é t$t zironi nebravideln$ el
h,o!ln a průvan
m!.';tnt: v ti? Pf t«m$i1el
«jaes e toíl.\ sttK.4 na i..id.11 u p.'.':i!0v^ !'.i díva.Jo s'= m • b.-diJV^ kla:wtcr"vá r"uč.ič'ta 1;;;lt'.\ !Ml c &ví tce , hoč.iiw 'iá. ...© tll
6 tyl-ce,
z četbo!: ,r,y;il;!v-1, fe byle tři čt^^
c?t)'fil 'f'cd he4imo!:d vi-,
gel trhtc! lcmlol'ltiááf n l:ť.f t}.ey kt1len..1áře -v^lály^ jela'>by v poksQJi
vkl kllrý vítr. 5r:!.Ce ,i1 t..:.ouklo !i) bál. JecJll i<e^ t.ie 2trq.-t.lM věťtHi! *

-v

^u!':'i-::; ťle nap!t -;,ody", 'ekl Js-ea’. Vnf.J.'1: jaw tl.Q 14'\olt, a-tcl.il
c12'.\1án fl vod- u • ?Jw.tllil i^-j
ö ucbr tiil J"'^ ilbán.
*Vctós ®ůic pone-ci*, l-ckl Joe» a Jel se posvreyst vedu.
TOhCy jgem xx-ehtpi 11 t g ke . s.12, p:Mn-H OTěetiivste14, Jen£e
já je Ti-C^ba rx;1U1t Pii wa,. 6&.l
s® rtetpít, pent}v^l
leb-, ^ch mohl vYpít. &v&stc,vatalt1^ Ce> to itWironst ZO m^aselli
nic. Vyp!t ae
tokutln..• A jsou «nad =viet:z-:vt:-ttiEi Ukutlnéf: bchu t;J,e tr eg napit vod;,yI ne,rlira so t--clw tái. Ale nlletchl jet:in.
v Qdti nvjtt • Cl^il Jt1,c;,: po pe^Ji t°j kl«"al jsem f1!' lkaeil Jeem
e t.rčtt kl dti úet. J"csíndtt ol4) nebyl.$ t.c
::,.;,\rlil Je^. ei é:o
áii:t ksleoo.ól-, t^^ to netkla '904.8. Vyke-šllal. Jas. i!et f)Z), vodu a
zsčal je©a kleaat nijsVvt1tclti Jel.11t jok Je najtt?
Jré
pcacbejí? Vz:;^^1 Jací:; :::1, f e jtt(.m j-o nemetl cdlišií od vc-,a;;,
pt:dotaJ! ae tutl!!. vcdG. Jentť-! čc:-..?.u
;i-Jdobi votlt.'i' $tíl jsě-n a
pl-eaýflcl.
Ne>v!m, jak čťlouh.o ,.JC>lcm atil t: pt rťltif lel, ale ^je<Jnou Jt-etJD
!Hbc- u trkl.

:.H,ele, v'Od.&l" lslq. Jenm. _bi v r!iucnu. Ale rAb3la ic voda,
j&n mč ^evM11o v uchu.
&r.;či.l .. se a $1Ť.ýt1 t pti,,i akfíní a {";,0-Q p-oíftt.1:!, to % n! yrje e:e,
Le cyeb ta.m t.iobl Jisjít •„ud voou Jl.Gbo tWJetcvttele. Jente pLd
skřin! Jt:em
&e.l v pr-tehu je."l c<3. prs J?rokcuenutt m.'.Íček, b pod
ptete.lť nějuá t;kleooné sti'opy^

—

i
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Pod :i..ld1í Ja«m rnšol notej.ooenDtt kotletu. S..^dl Joot'.l j:11
e l.jlo
1!p»

.

Vítr &e u.t téEi:ť utUU 8 ht,étirz’ kllčne tiknl.y, ^ukauijice
pteen,$ čeel ti"-1 čtvrtú n6 čtyf-i..
•Zvr:1atov19-toltil tf^ :2-re.. jja&Již oooijH 1

„

f'ozl j^ém -s.1

zsč$1 Jr-tr; se př'évL1ket, &liych llxd1l Jit nu r,...1.hrttěvu„

$
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Vzpomínky jednoho moudrého starce

Bjv&l jeem- velice w
et...f ec«
,:o! Ul cv:iem nejsem, co J$em bjvcl a a\1.e ee dokcnce f'ici^
ta Mjee1u vlb«o» Ale bylo kd3el tc.tov4 c'bdobi, key bjeh katr:é,ho
z vá®, kdo byGte z& mrseu pfilll, :ner..1ec!i.i na tíhu; Jt'2 by t!tils
veäi duši, nchl ecll na hf-ícny,kttt"é bY hloOnly vatl
ke\,
bych katd -ho z v.fli ot-je.1 a r-tkl nu.i "'A:ilý synu, uklidni ae, ponivfcdl tvc-.ji du'*i netít! fádM tíhc. á v tvít: téle Ms!il^áv:6a
i1dn. břleh", s kntr::S r. v,6 l:J:; ode
cc.ťeůel. itruten a pln raéo.eti..
B;'v::.l jb'^. velký e ...ilnt« LldS bteři nú přtkáv&li ni, uliot,
tllclUi to stranou ... jd rrontbl ciev^ jnkt\ ifrOličks.
Jaito mi líbtili nohy, tle já nqnote$tovti,li v^ll j$e$, ff!
jr.er.l toho náden. rroč eycb r.J;l lióem ^unt r-=:1dost s t.e.*w . le mi
mohou 'V'04.4.t Qctu? ,í?plr>.íoc&t jM nlleebjěéj^ ?rulnliho ttl&, &ám
Jz&t ge j"'}^J.oil p:rilíblt z1 vbetni nc-hüh t.odl Jsc® si
Isvičln1, vzsl Ji^em <lt- ru.r-u lťvou provc.111 zwhu ta- pďitát.J. Ji k cbl1<leji.
Fo. ofile utít Zl.i políbit vl*JStrd palec u ncby• P$chtlpil jo^ št:ést1
čruht,ch.
Všiehni ti'1' nd 'tl$ttttl11 rtiijen lilo, tl'1 1 zváf> i viaelijeci
brc-uc1 o® pít?dc mneu 'r)1a:il1 b vrtěli ocáska i ecl top^ve kctft;:, l
ly mb Jcdooduře abt)I.ň.:;v»ly a Q};ico se
sa tlttplq • bdie-ly pf dG s'trlou kCykrliv Jaoia ěel -po ecbrdech.
V te <lc---& Jte^ ..zyl vé'rltutlcll velice -uóudrý e vlemu ,,isfil rozunnil„ l»cexi$t<:--valc nic, co 'by a:i m(!hlo eshrurt. 4o slepé ultč^«
fc1u\ka práoc !íi:dio tázr...dn£ihe> roeWtit, e t, nejilo!itijěí ot.4ak.f
byly Y-:.;;h,erq t!Ji RejJtdr.ciduiiít1 spnt-0^^« Zveli lo ť.oltcr14e do -Ótetii
vu i1r<> v/er.1:1.a ttti:aku e ďmzcvali si ue^^fll l'r1>'f crettr&t. ?1 tóřUl'
f.lfklct.fi,^fcu můj rozum. b dteelll zk0prnil1: •Nié -poúotoot.® j,;,,m()
v livt,t-ě ll..+vléěll," tek.i. protee«-» ?1.»
By:. jtezn lonet, !Svóek 5Vpu leou j3eru vídal Jtn zfíc!kfs. Žene
ee :lM b.álsi kclostlaor;,t sáhc rQa^u ji t!rtilnt fa feril neti.la,
om 80 třá;pla, il jtilcw lé Js.^m m ni jtln ?oh:Udlt ^ěínal.e' koktat.
l'Jlouhc jt^e tlli trpolu, Jenfe rak, eyalťm 1 nělalD m1:elaj pi snd
cl ul nevzpomínám•
7

1

i

Pcm:t • te Je vt\txc,e -pcCivný Jn • J...e: tálko si nice $i'l_r>am;r,.tu,,r^t:_, e-Jek lehce aspomirufatel Stává 1H1. leeQei zepo^tu.je.m.e- ...1
jedno a v^femt^ae ei na riec. ťloc*la Jinállo* lfd-o 1 ČlcYěk ai
něco ma_paaatuJe jon. & noJ'riCíhr.i. obt!ie.m1a cle ^t.o vellee p cvr.lě.
e pok e1 n&(!okáfe vrA;o=tenout YŮbec ne '11c<
to se stáv.i-t V'1 eta
h;;Gt\ rodil, &by no sv4 pat'!iti pop.rriecvsli...
j

r
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B)Yal j^em vf.dyclq cni?ev^Hv$ & rdbho J$mtt ssbJ^ari'!.a t1emlá t11, pc^vodl kdy! Člověk někoho f!6t!^ vídyeky áe rozzuří a
pak tc
prelev. llapM^lad d&t,1 se nfrdy nwaJi mlátit nr;l,m
nebo vOjhoc.čí^tlkcliv íel<uu1ni?-m & lény, ty tie nať-p&k nk$.ají bpat.
Peku.ů jde o tivočiciey • ti jsou prý od.oím • Avfifi'jk Jti v t.1:mtc 12,mtru
uskutečnil j:iGti5 jokwzy
v.ť©, ie ttmu tak nt'.;ni v2.cy.
Dik' evé prul.ho-fit.1 jsu mohl ěěJ.et .to, co rie:l1ohl ooilst
nikae jiný. t&k sei mi například podatilo vytáhnut ru.kcu z vt'!.J..ie<!
zpronýtané odpMov rt,uz:-y hlmlnici mého br.tt:::-o ktcrci trua n.lwaou
ví&pahla. l;0hl _jeem. t^ tt,;ey í:i.o.pf‘tJtlad echcvět 'V pcuěrnĚ malá: k.$u
o
u vhr,,•
C,vžem, b;/1 Jsea ,Ss:..:.oErtjreě 'fcn<-u.t,mll:nťl
t.Mj bretr z.iyl t:tlj t10,pE'Ot:.tJ opnkZs. prv»: cyl v;tf,lJ;í
Já a
&s drulú byl hleupiljší.
Mk&;t jsse
sp:lu nepf!tt:11.11. LčkDliv jiMk Jí.I/;'. e te přá
telili a dokonce ncdnk. l46Jalc Jt;e.t1 tc tt:tóy poplet.ir e-pe-u jřil-ie
&o nepřátelili, poněvadf
se stále bU!?ili. A pehtditli jsr.o
ee-epelu ttkto stál Jeeu. u obQ.hctu. Vydávali tem cu.kr-. Stál
Jt&& ve 'fronit. i enalil. i t1e ne&lyiat, co se :)(}vídá kcleit. Irtcbu iJ bolel aub ta !ilěl jscm, :aisernou ll.<Hf>du. 1i_y1't velká zi^,
vMohlli proto attlli v<t ntoveťných koliUiťcb, a st.ijno wzli. Já
te,lcy stál ve vatovchlm kctiilr,,, Jtenfe Ji'á n^^i.1, elfJ mrzly mi xruoe, pohlvmil jfflnt je co chvťli aui.lcl vytthnout z kapes mlyeli p.:etrč1.l knfr, kt-trý J$8C1 drtel mui niltua.o, aby ee ad neztrótil^
Vtom roi ntllfdo p-r-&1-til do zad. lleJ>"l)fi:ateln.6 t,i to ro^ctěilo © .
rych.l<Hití blésku jiem •• jel př' wýelet i jbk j)ti'tz'$sta-t toho dl'!oun&ile desíti®. fci l)NÍt111 do ztlČl pmlrtlhml Cely .jse^ ee nestrtxtU
hle .rozhctl Jsos ee, fe a.e ®eetoč!ca e budu dčlat, Jno te Jt;em si
ničeho nevltml. Jen Jtw, J)n ksIA.:; pťíp-ad, vzal <lo ruey ^^r. tak
uběhlo
Ják.)‘ch
a ně^o r.:ě praštil do Zfld pc.tí^^.
Xuhey jse:: $t otcěil a .uviděl Jsem mi-d sebou vysokého po&t:,.ril!^
ho č.lcvěk& v pani?kud cbnoi5^^a, ele nt.sle Je.:; ti pt^tém. vojendtám
kc-Mie.
•Co ai r3ite- pf!lt?" septsl Jcem ie lZU-olileii lehce krv-ovým
hissest.
"^x6 tifl neot.&!{1 kť.y1 \t někdo voli?zeptal se ten člo
věk.
Zs111del Jee,i se
ei beahea Jeho al.ev^ ttle rJh hnod z%oo
e tervtel ústa a tekli
•eo blbneťr Ne,’-t,^^vá.i Q? Já .jíSor.t p!'eoe tvilj brctr.
#
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Ž.-\í,

za

©ho

$(}

to

1

ni?

mr.ut

9

.-48

-J-

Jsea ee
dflta a tekl a

fiel.

Jeho elovy, a on cpát ot"vřel

-Iiol^, brácho, sobÁZ3j! ml ětyi'i rublo na c^r, e cxtejit
z fronty bye mi líto. Pd^ě mi b\re, potos se vyrovttiÚme."
Jel. Jóec se přr 1lýtílet o tc11, prod br3trort echázeji ětyf>1
ruble, ale on raš chytil zť\ rukáv 3 řekl&
cc , p:ljě!š bratrovi těch pár rublO.?a s těmi slovy mi '
rozepnul1 "9atcvan| leilieh, strčil ei Tuku de népr1;n:!. kapsy e vyttbl mi p€nčfeni-ru.
•Ht,,le,^ ř«l-kl "já s1 od tebe, bratře, ypá.jčia Jis.tC>,i f.i^u
a: p6^lenku, p:dtvej, ti óávtúa zpátky do kabátu."
ti zsstrěil mi r,e2el.!enku <10 vrehn:! knpsy kolicbtt.
Byl jsf.s. simczřť jré překvapen, že J$el!l tele 11eěebně p-ttkal
brstre. Chvíli Jnem tilčel a pak jre= sg hD zeptali
"A. kdoptlk Jel byl dotdu? •

•Truc

•

1

•TTála•

cGpcvMll b-ratwa ksssl ukául rukou»
^^’.slt:l Jevrn šc , kde • jf tc ^em* , š 1s hrstr :rdr dlQl:l,bn.1 Co
beku o řekl:
oul'»,c j , u£ ;,"(u::, Co u2w.
no a.veř! obchodu js.ri«, vstupov&li epolu, sle nvnttf Jeetn t<e
ceiU
bez WlitN^ 11». eka^llk jsem vyhlbl z tronty
poaív&l
jses se dveřmi von» Bratr byl pr.ryC. lyž Jsa-1.,^ ee chtil cpšt :ci'»dit na 81NÍ z:!sto ve trcnti; nepuetlll
tam & ťkkonce m6
pretupně vyeti-OHi ven á
Ovládl Jeem vztek, kt..ttý ve ttmč
z t.c.bo nepořádku vekyfill
vydal Jcel!fJee <lom.a. ^^a Jaem zjititU,
le el. brstr vzl
pepálentq vhele;( pení=e^ -fehdi jsem -se pvil;e1i
no bretra ttr&ti:nč rc&slcbil a od té éolzy j11ue oe epclu ul nL;dy
nesmířili
Žil jsem sám o poutt,1 jsmu k eobě jen ty, ia.e ze. »neu při
í

tev

*

1

&

obéhtdu.

ti

•

cházeli o radú. Jenfe tekovjch bylo mnobo o aopEldt1lo to tak., f.c
jsew ne^tOl 1':114 ani vo dne ani v noct.
byl unaven
do tá m!ey, ie jt!e.1:l ulébnl m zen a odpoC!vsl. Letel J&om r;,S, ze$1 • do'kul e-io do E1.ni nedala zi1;;o; to JsCfti pak vfdyöky vysleočil a
e'1:čnl Jsem blhet po pokoJt, abych G.e zahl'41 • Potem jsom ni zc&e
tcdl JU lův!čli.."u a potky t. cv&l raey koulérau, kdo jo potťsnoval.
Př cht2e.11 ke sně Jet!en psa drtó^, • někdy élektHice ani ne
otvírali dve^. PQcobUo ml radost, dtva\ $0 -na Jejich utrápené
obl.1J:©Jt1» Povídal Joe!n. s.i • nimi, ele neustále j6ets mt»el ze.drLovat emích.
Jetim

i

.r

■
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Jetocu jsem to nevyd.rlel a rozesmál jsem se^ S hťdzou &e óali
na Útěk, někteř! utítali dveřmi, jlni oknem, a někteří dokcnee
př-ímó zdí.

.

■

Když jsem zústel aám, vytyčil jsem se v celé své obrovská
výšce, otevřel jeee úst$ s řekl jseriit *

"1-'ram ta rem."
Jeni.e vtom ve
vůbec nejsem.
(1935 - 1937?)

i

něco prsklo a m\\lie se řioi, 2e od, tó doby

Překážka

bonin pravit
•^te vůlctt knás^ ptttn.aocry.^
hi.na lazerová •převila•
"Ubí u vát\i
punčoer(Y1"
Pt"OnlD pravilI
*6. arc. Vc.liee.k A tíatJ:l $g jich rukru •
b1 řs0 pp!::v11n.t
, "
proč sťl. vtiIti. l!t:! f-é punčocřyl
P.ronin ptav U i
I\Taou •clice hl&dké...
biu 41 postihla !tU'krJ. 11 pravilo t
•, ppodtv<11Jto se, Jak vyao.ro satwjí.
Ph'onin • p :r-a--rU t
*Ach.,
ano.^
. IrXna
i
. "TočívtJto, t^^ končí. Tndy to. Je ul nahá nohc.^
"Aeh, jek nádhmwrá noh^" prsvil Frcrtin.
"Jfám tacc tltB\á n:ó?ty, "pravila Irh,n^
"'A pboe • boy Jtťd příliil !iroká. •
^^tta ť^ pravil Prcnin.
"To nejde," pravilo Irina, •ne-j-í.m ^lhety.1'
bo.ndn p!1)4 nt poklekl. •
b^bla prGvilal
^^a jste 1ti klekl?”
Prónin jí ^líbil na nebil IUJUt-bo asd p^^ahou s
prav 11 l
"Trobo • *

Irlna. }r,$vllat "111'-0Č d Bdviháte sukni'? Řekkl& Jem vtlrr.
^ece, lti n^^ k&lbo ty."
Ni^jnS Promn Jí EdvUů fll"mi a prevU i "To neverdi' t.e
něvectl • "
•J0.k bo i boto nvve(!"i" ))r tv ll.e
Avbek ytom někdo &a.t1epe.l na dveře. Irina ci r.,c.o
shrbila a^mi a Prrnln vsttal e. ponbovil se k oknu.

i
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je teem? * ze.pttsla $e lri1na
ttvete.
•0t.(!:vfete,^ osvel se cstrý hl.es..
Irina ot.e'Vfela c Co pt>kojo vstotq,il človik v čcroo1tát.i ö •li vysokých botách.
mm vstoupili dva vojáci aint.íeh boCností a pui!ka'k&.m.1 v mkan s
nitrl vet- upil dowcvrrlk..
Niiiaí Ik dno3ti ee poetirvill po obnu strensch évečí s človik
v Černám k&bátt pfi!!tet1pU k tris.ně 8 pravil:
"V&te jméno?" ,
fsseröv,,^ J)l'(l.Tila lrinr..
flVaSe jmánof^ zeptrJ.. se ěl.o':t Lk v ě<irrJá:n kett:: , o tricej €•
£■ e lt E1t0 nim vi.
J;onia p:tevil i
Jraenuj 1 fl ^^nin.
•Mte sbr&á?" sept.d ge ěloviťk v černúm keUátt^
prnvU Pronin.
=ie fl06.'4'l!te," pT's"fil člověk v čerám kboá*i!I a tiici^hl.
l?'ry)ninov1 m liť.lt;
'ronin ei $^1»
•A vy," pr:,vil ělcvěk v čttr-né-m lwbQtfi, obťilceje $g
k IťinČ, •v, tJ.1 oblá^žto kabét. BeuňJJt-e :musot jítSn:.4-ai^
";Pro4? • septele se Irtne.
Clovťk t čerl'Alm ka^ťi neo3pCYěděl.
flVJlsÍll aJ,i pkvléoi1 povila hil:.e.
ftlfe, • praúl ělcvěk v černám ^sbt.tě.
"Ale já 4'1 ^^-ím jeitě :-W<:o no $€Oe vJt,ít t" previls Irina»
•%$,• převil čloyfk ! bornán kshdtt.
!rint) gí ručk;f cblčkl.® Irotleh..
flV’Jchom,• pravila Prenioovi..
"Je uklumn,umn, psvíšet 4'-,pruvil človlk v černáma katáto»
•Já tenay b^u m^«t e •ámi"f" zeptel c(i fronin.
•/A!Jt^ pravU člcv&k v čerrmm kabátě. Ohl.e^tót.e lte.•
„
FnoJ'iin V3tálla
vě^éku evOJ ^l-út o klobouk, oblékl
s e g l)!'í'V 11 i
•J$-cť!I připro'Vel\^ •
ttJo.^G," pr€fvil člověk v Č.ernóm kabátt.
NU-4! hc«^^ »ti o acrsovn!k zobottpali pcclrúč^kemi.
JI-««

:t8
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V1101^i Ti $i.li llO ctwdbu«
člověk v hrném kebátl wv.řel 4vef^ I.rinina pe-k.oJe a

pele\U Je dvě.me hbš^dfmi peěet&nd^
pravil.

•en^*

Věicmil Y;Vßlitl'..l^^ cabt'uchl.1 dtmcvnť 4^^eh

12. lietepaSe. 1940*
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Všestranný výzkum
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J.«rfi(ll.a.,1ffi_ Dyl jzttll a. 1Jlinv8^ Ulcáž&l ml, Jak jo tilr,$. J'á
a. ilu Jalto e-v!f'c: J P^a na tdl hr!^« EU. tnov edvlhl pocí st\ll., •
rozťtt>.;pal. ho a odhtx!U.. dot!fe na iitjťi r.:.(rtr;y deleko.

P'-'!qpXi Sy 1c t.ry ^J!^s.vé ien ,jev prczl:-. umet • V'čda tíikává
.rahte zni^ .-> le priě^il\Y ji zče.jsou jalli'né Jede t}-G b:wo takcvé.sílll
ve cvalecht to vódci de.&ud ^Lohou tú:1. Sezr^tc.te mf: a inirv've.a«
ll'Ju nÝ^ku^cu pllulkue

J.cra-:l§iff.t .A co Je* te f riltlku, kttrcu chcete. Bi*w2vcv1 {MH:t7
Uokto:r I Jnfcu :;;Uw.ku? Já ru nechei dát ř-6.Cnou piluulkti»

Jer*^-lg,jgv.. Ale v,.dy{ Jetc právě tekl, !o su ehcete ďnt pilullro.
t-oktor* Tone, to ne* Xylite se» Ö pililc© ho©..?; xie&luvil»

Jwwjlfjrťt i'Q ai ti-: dy ^ro.rtinte„ ele J- alyěe! t Ž!! hote zluvi.l o p:iulec•

:

i\PJsitt.t Ke*

£ent’i1g4!Y!.

co ne?

1li}&t,o&t.. Umluvil«
l::ro ne}zluvil?

llok,k_\c;r t Vy Jste n^^wv U.
J't-t!l.&lt;J;eV J J í^sk to ;

jiU

E:9ktf:ri. V tom, co ilkát&, je p Olo KéllO e uCU.j s-tťile reco nt—
Oo I-eécn-4-ho •
t Já vám nci"0»ju:.nm* J.1lkp-&k nc.--"&xe&&tét.O?

®;tz;tprt. V.ale řeě je nsproeto t3picktá. Polykáte sleva, neopovíte
eo&i.t.ou pálenku 1 s^ch)te a z.ato,ktt4vtte se.
JsrmJ.iiQ.S. Z.uy jt;ittm se zskoktfll'I :Mluvím p-Ncg 4-0cels r,>lynul.e-.

Í2k!iPt> . A v toin právě tkv! váě oneyl* Viiíte? Z ť0$51l(;n! sám
ui zaS!noJí M£kakov1ťt !OOé ckvrey. t-echlodn,u vám rticq.?
211m. A prcaT
bk&r!. Jt>..n t5t^ To je. p ws:e :můj dolla. Ale vám ee, myelim,
dichát Ptooě ji :dstente sedět, ebyoté neupi:dl. J.nc tak.
T^ ts1 «cpoěSAte«
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J ex,;oltqev:_ Ale n*č to vCook;?
,t,eg;t.prx_

Pest 1 MoruzráheJte e 1 felssiv!t;1» Pckusim. oe ulcfeě-it

vtm vál úděl«
Jernc-li»5cv: Doktere, by sně lekáte»
D9ktcrf.i fell;; pfítelíčk:, já v£ň;l chci póscct. Tu aáto, resešte
g it hl.c. {; pel^téí te tc.

1etti*:l2HílvP. AchJ •fuj! '.l'U trň J.e bnure':.ě eťporoou chuti Co jtot@

i

ni t" .dal'?

T2ok:tcir:i Io nic, to nic. U!diť.nte ©©• *1"1 to v-e-11oe dti&rucy
pl"ó.f:tr ::!ek»

Jertao.ln.iev>
pektort

.

t

Je mt horko I e. £aě<na. vlCČt v&:eeka ge&feai!

Ovles, evfttťm, ov^et".:,

sU,

pt!telčkut ted ^m1hťt8^

Jt:Mi'lelPr4eyi-» Co to říkáte, <l{;ktoreT Ach, j6 to nevyd..rt!al
relct.w, I Co jste- »1 to dal? Ach, doktore l

ilrkU,rl

Dpeiki JgtE! v;;zltu!s.nou

J:( rffr. lajey: Z^antzňt

Zach.•••
1.,o&t9rt,

1-nlf tu

pUk^Ku»

A$l Aclil hmccl Se:..chu ,;;r.1itrt» ác.td

Aaht .Dýchát•••

Konec. t. nrd;;ehó. To tdly mewem, !.e
na f^1 nelezl cdpovčd. na tivoje ot,

^tfel. &mřd,
Ovle®, my

l&1::»ii jene povi.t4"li vi.sstr2nrJ: zte t.--m&'t fenenán «smrti.
21. Scrvm 1937
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h l
"Hr it!ce, bu^se nevětl^/y dobl"O* Jisti kuchtík
J<i!l ne kolo •o ns_eunw,. kvuaek pi'ad Y-e^^qa eJwútlimt zmiael*
Jestlipak v!, ade mu tylo čintt aotiro nebo- tlo? Mr:ho j1n{ pfípad t
jiet.3 -výtVE^dk ll!i krupil ko!1ch • Zánl.ivě tím vylxi^nei dobrý
skutek, mbo! tak praajěl babce, která m tel kožioh v-nouzi
proéale t Se-nb jlné babce, ©ví vlJtJtní ái,5itee, kttrd u výtvn-,r.nik.:a
bydlela a cbvyila r:;p&1.1.s v předsíni1 kam ’ten výtvarník kobich pcv{:s11, gp6.$otil- ruiptCllyb® %lo^ porJt"'!f.ldi ten kožich t^ nesneslt elnělně iUonl r-crrmnlin.er.t s ne.t't$línern nebo č;ťm, že $(1 ta b/J{ka, m&tk& tchc výtvarní A, Jdnca nom.-hll.t prQtußit i uzř\ ia, fho nase
Jir^ly ee jeťten ^sťolCB tla™^1 voď^ll & udšlal ta;:,;.ovj binec, ice
by nojgpíS $111, eárn pl^svn!k D1b1C nedoki.zal r\ ;obadilOut, Cfl bylo
dobře a eo tpctBij.» Itlieh lh od <icbNlw ateitku cdl1Ď1t jen velice
obtížná«*
&tsin ®e .tl:fid F^icvjmi •s.lo)fJ ^Z&.llyelel a gpail ae'Sidle»
"Cha - cti.e t" J'C1tl, lek« r..a ^dluze, 'flel\1 - crd. ’♦

re-d po^^čov^t *ffebo ltsU. V'ypad' ja!W 4 brc, ale taq
vypadá Jek.o
Us. Je:.m atNně b:lo řefom mi.lu.Jte se, j'iMě
ft& druháuhá straě Íádn6 rczmskt.iv^M • Tft/ba b'g, bylo oojl!p vů—
boe ric&.1.lov$tT Clš bylo teaem milUj-te ee • A kdy-l milujel „
ta-t ro^&slujeä» Co má člov&k 411.eat? 1d liilcvnt, ale Jinak» .Itanfet pproě potoni lllaj! v!eáky ^^tói. st&.jré clovo _'1ro wilowtni tak
1 pro ®Ut>v4:ň Jt^nak? Jdf?n rýtversúk .nept!kcd miloval ncu
1t1nťku e t^^ xrllcval Joo nu _ml:ad161'o-. buclatou'šv&.roou i!včtuu»
i mtleval je r^ně,_ íilMiůbu buclnt6 Svorné eívílini dšv^ větli
ě6ttt svého vidilku •. Múťka sti!lla ®at čatJto • «lad, a cldičk-d t:uclotá • šverad f!včins ječla & pil.s zn tiž« Výtwrru *eva Chtka r;yd1 ela v předsíni a bpalá na/.:ae.mi 1,&ctímco .mlooičlcá bue-latá jvarná
e ivěiiá měli k .:dii'}poaicl ddva pi^!má polroJe^- Šv&l.M .divěiina :utěla
ětyf-1 ki;ibAtJ a motu jtn. Jfli«r^ A t1u1 .výtvarník vsl)l.-M:t.ce ten
jej! jdUcy kabát $ dal a .:n!J Svnrntt ^v!ir;v uitt $l^wm1-. Takto?
tval.-?rlOu dívčinu výtverník :r1:>amatlcva1^ &io l?.l.atku n i .roz.moalcvtsl,
njti-1 ji milov.i lištou láukrni.,. Ale • .I.Qtč^u_v tnerti ao výtvarník
lekal, r.atímcc- arurt.1 »ladUké bueht:á avarné dívSit\l se o-elckal.
A kdyl Katka omhele, v$tvernníJc pl&kal^e.le kdy.1 tva^rná Sívč1n&
vypadla a o^lm& a toky uzh U-, vjt-Yar:QÍ.k nepla^^- tl;}(brl si nače1
novou Svernea .dtvitou». Z bob.o- tety '7pl:fvdt to 1;.atke J^ uniikát,
nl.cc jekc vaiená tetea, kterou nelze Sl.úhrsdit f.údnou Jincu1'
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.-.Šu _ lu,^ f()kl UySln,

na z^emi, •cha - eh&%

. "fao 1

pokne.ěoval '
•íow.i oe tedy tům čletá lá&k$1 Je tekovd láska dobsoT
JeetliÍe taková lá.eka ne! dobbr0 jokpotom iUilovnťl Jedna. mfttka
milovsin sv4 díti^ ?emu dítěti bylo d'9"e a ptU reku. katka Je
nosila ;do parku^ eb;y .. ®1 tem hrálo ne. pí.sku. ftky iiré t:atky
aem noally své dčti. Stávale ee, že ee na písku ehromubOilo
do bfe čtyřicet óěttčcťk^ A co' i:;..o neetal.o 1 do parku vlétl Jed
nou vzteklt poe, yrhÍ se bo^vnou na děti a aW . Je ke uaat •
ketq ze s křikem vrhly k Citem, net.1 ními t^aky tia noče motk8^
1-ledbej!o nebczpeě!, ewe Ha k psovi a vytrhl.a mu
huby dítě^
dcnmivsj.íe fle, že je to Jfi.jí 4-ťtO. Jenle^ tdyž si v-šim.la, te
to není jeJ! aítč, iioe:^^ 110- &af-1i pcovi, aby ,l!lc-^hlu chytit a
zruťhrán.it pfrd ^a,mi,t! to evé, 1-:toré leželo vedle. Xdo mi c,dpov.!1
je:aU1 ta maťta zhfe!iila nebo ^feotl&.l& dobrý Bkutck?^
1

$

^!!1 — li!!,^ f-ekl. lyt'in, v\11/"ti se na. se:mi^
Facl. pokreěPVel: -ill-f.lší enad kási(tn'l Hřeší "n&d fitrQru?
Hr(!ží &na.d zvíře? Nebo hl,eii j$di.n& a pouze elovékt"
^1a —
• řeekl 14;y!4ui ,ne:slot1eheJe Feolovýrn. el.ov^^
-itllepíby - klep*.
Peol pokn^val • ifJe$t1i. Že hřellt: pouze s Jí:<lir1;£ť, člověk,
znamení to, fe viecq- h.fial\Y &'Yita Jsou ob&ež^$1\Y jedině v Člo
věku. Hfích nevstupuje do člov^&a nnfbr! s tlět-.o pcua vycht.a:! •
Je to j&ko a J!tUon, ělovik ^J!& e^é dobsoty, a Ýycnězejt
z něho vlici nepl^^. Na evttf n^£ ni.o nepi^laltihO, Jen to, co
pr-oIlc člevlk^; z^ aiio stát nepikn)<m. 8
4-,f, .1e!tl ě 1n a pekus U oq vetat ae země.
Fec,l pck:reččval: ^"Kd.Yi jeem ml.uvil c láeces mluvil Jsem c
cntcn naěieh stavoch, jimi oe- říká -JA8ka". Jtť to chyba v jazyce
nebo Jmou 'rio^^' ty staYy totol-nát Uska matky k d:!titi, lácka
eyn,a k aetco, etojnf jako láaka mule a !.erv, t.o je moť.zl,.i yiecko
jedna Jédiná ItbtU?^
-Vrčlti;fekl byěin, polqvuje hlavou.
Faol leklt 1\rá se ověa domn.ťíváro le ^detota láeey ee ne
míní v z.:v-J.v:lollU na tom, kdo koho m.iluje. &Méuiu človikú je
dfna jlst.i konstante látJby^ A katdý člcrik hledá, kde j! ui!t
enil 'by mlinil. s^^ d.eaJn.. C^wlení t.$Jemst-v! vzt8h6 a tlcb neJje^mně-Jiícn Ylaatnt:,etí naši 4uče, která ee pcdobá nmčsi pilin. •••
t

•
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Daniil Charms

Jelizaveta

58

B a z

bcvfolky, stísněný* prosty pokoj

1«

Realistický »eietraa

kcusok

Sslizaveta past

Go neviežt. hne o. te* &e ctsvřou óvořo & oni příj»

clou... Určitě přijoou. ©by «fe sebrali e eastIX

z povrchu ze«s<ého. Go jso-v oufelala* vo jsuís ucé-

lala. Kuybych jen vtuiěla••• utecah Ale kat;,,'?
Tyhle cvefé vi.ldh na ©chody. jenž.o- ns echoaech
j^

pctkáo. Vkn6s. /VyhliH z okno.i Uf! Tg Já

vejšug... Cotuc nfcvyskočisi« Go t-ucu efelat... Gc
je to.? $lyái1 krofey. To Js-eu oni. zamxnu t.Jvert:;

• neotevtu. At si tlucou. jak chteji.
/''Tlučeni n® Gveře. potea hlas z© scénou. výhr&ínt»./
Hles za scénou;

□elizovc to

. ctovř to • /řauw•/

□&liz©veto Ba«. otevřte.

hles„z Pálky:

Tok co ta® Cálá. ž.c neotvírá?

Kles z a dyc řc- i ;

otevře. G-alizavútc Ger,» o.tevrte.

/UúlizGvwt« use se vrh& ne poetel ® zacpává ©i učí./
Hlesy z© cveřai
P-rvnL: /hlaiitt)/

č;1@1l/;&veto san. rufízuji vtt:r,., okatai.it-ě cituvrtc.

Pruhy: /tiie/

Kaknite ji. ž.e jinak vyrazi;'!u t.lveře.. H^lu-já
to zkuaim.

Prvni: /hlaGítě/

□es tlib hne-Ci reo tevtue • vyro.z.iffl.e cloofe.

Oruhi,

Tfeua tem neni.

První: /tik/

Kd_-a by byla. '-'"6žQla po ochozech nahoru . uvo.
re Jaou tu jtm jadny.

tě./ ^lizawto

cy se potihle. /1llnai^

riaposlecy vél;;; l'ik:J,,-i..
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Yy^rů ta I

etavtrfta•

/Co^^^^ta

zdv^ih' h^^^. P^rvrd a ^Druhl

„

^pokoulo-

4^,,.,... Co^^^rota

.11 • allterali^Ynial

^a.

v^ihá oo etl'aau setiny •
Druhý:

^áU Kli?

/Mna. ;Ja^^^«ta HSN ^poato^^* • ^»enea ^vystrčen ýffs
vpteci./

N». zkuste to raaenss.

íP^rvni:

NejH to. Pf'Kke.1t^ %:k^£ to Jalti takha.

/^weta pr^^Jt. ali neohrí.raj1 ••I

Co^^^wtp ea.1

t-.tevr. vVM^ dokud at ne^fenet^ co ee mneu

c^»t^ udllat.
To víte ^»a neJlip. co

^tnmts

y"

toká.

liesvvia. Vy •i c^hce t^ uW.t.
^8udeto pfl^£ pot^resténa*

c

SteJni Na neutototo.

Co® i
&
ilfl^lfmtt s.,

Co kóybpte •I ^^lt. ce 3H1: "óllala?

Vtok vy ri ta I
^^to. /Dtlpa./
□•w z^1.K^1nec. ^^^te. a^^^u ... roalliU.

Cote ů.ottnec.
?!4^!ft!Sp a.:

^a. •

^cba • ccba • ^cha. To al ayalita. b ^cudete

ait fiat, aal^ML. key£ al ^^ijets?

to

ttY!]1i
,?-l^!r!eftt ;a:

v

^ciNela

v

aa

evvtdseto.

tm pfli^paGI. bohutel. ^nDMta av^icioai. /Od.tiltá./

2. ^&nr ^realiat^i.c&O k^oaedUlnl

P^^f

3ak to* to naoto avidoaí? totto Mkola.1avlii.
ona fial. to naaina avtoooď.

60
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Vy ul dbec. l^vane
^•le Y7 .'Jíte ^pneM
Jo denbik? ;16t &'•• le J' j^M ^^^hoke
Tak pfoece ^£kltjle^ lv^w
Porota
^a.a. Já^le
...
.. • —• Petfe IU.k«leJOVlel. to .,•• Jé
byt
dantb'-k.
Ale tá N ^bne6 Mur^^jle^ ;Je^^^«t^
Pizu...
kruhy*
Ale ^polkal le* Petra NíkoleJw^J.U
ai
#ekk—le^ q J^^ jj byt ^dare^^T
Prvr.l»
Tak u1 toho ^nechtel
Druhý t
T^^» ^podle vle J^w toeda
Prvnít
:Jio. ^rohokll I
Achh^ tákl J^m teby ^ptMJle
J^le tO ttlk?
//;Jel:S.^zawta
pob^rt po JwiltX./
Zalrle odttnáť T^who JedtnU A to el t^reuf6 1U1
t..o^w od^wi^^w prkle ^^na N ^le •levUle
• vy^luled z^Mte
j..o by ^..na^....
bral* ^k ,-tcia vy^padte? ^ko blhoctl
Q^^t i
A V, Jate ^2-k ^rtul
P^££i
Ivan Iv^enovil J^ ^^v^ke
Te v,.. neacl^puatle.
i
'-''-•• .. •I ^aw. a^rtta a aa^hadO.
ÍCXť&'
lm-!Yn!ll' Zkll8h te. ^&hŇt^ ...
Petr Mlk^leJwili ^^•'-^
Uedle*
/^l^^wta
etvi"' ^ctwre. l^_,. I^van.avrii •MJ'
• berle a Petr NikelajevU

ov^^^w

na Ud.11./
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.... :

MÓo kritkj nlfieky^

etsct8
I^van

s.

^pk9 1a J^

kriétkt ^Jaly?

ú

Yy • vy I

cmT /lva,a 1^^^^ ^^^^e

na Petra ^^olajeY^U../
a. a

Petr

Cin.

ftíkolfl^^i Co^^^to

;aell^Ws, 8E&
. a!E

mluvit";

,lak N op^^^J^to

proKT

P-^Á

Jho ^^^»c?

Jat^ tyla z^^^na

Petr Hik»tJ:tif\rt'

hl^uu.

^^MUla Jcte a

a

lu.Ji^ s.i na 111. Coza
f>roč?

Petr _Co proč!

il1!rrtll _

P^NIC l^m

fetr

jakééhokoliv

jeta byla

lve J!lfl^ &

^Zbltvane Jak^..,__o!ÍY hlea&a •

?!:Alffflff 8lf1

;aj

nebyla zDaVSnae ^fW:ete aJ. to zj!.Stit ^tíle

^^^na"/^^M. óenar^» odj^&i • p^^nalti

1.1. a p.k.

3. nahorOxn* mosíck© naivní /iinr/.

fllsJ[ 51rf^1atj$: r

K

^,...la dejLt.

PNtaVLl

J^n u

^thleflL &tra!

• pl'i •Pena^«- ^rtró-n, I^van I^vanov.U kytno

•tranou*

?fli^R!!tf.

i

^^ďte« ^^te ai

Pptr ^Pe^it^či Ta k811Ujta. hJ

vYáa

„ J8ke cřK:iM>

údva, ti'!..

4o

^/Petr ^^ela3a^M
“’$• za

Col^^^tf ^8Pi

na

lilNlti lk^ytne a
Co&t6
pr^^^ Wa.
^z.new ^tytna,./

1^"811 Jwaovit
aJ^^^./
/Petl&ae •^m
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6

to t161áte?

i!fllz^mJI_ e—i

/^OpakUjie PeNe ZNYU MfU tkt ^sloupku • 1J^ ^.,at

eyt,./
Pet[ !!M§kollffYlf i

Te j^ docala J^dnocit,cah6« l^vw 1va^wl6l^

attt •••

pr^...

Vahi rád. /iítaYi

„

To J^

^^•^ /KfU.i./

Po-,i

m

v„^»y 6tyt.1 • k^»

PlIJelS. ek^robati.....i..nu ul ^—••^

^^^ta m • Patr iij,kökalaj^vU, Iwan l^^vii

Pfaovaite ^naa ^nlGo.
Ivan Ivanovlčt

^BuGa ^n6c potl„nd.i •

Petr - NikeltlPně' Al.U - hopl

/1.1« u atavi na h^^a Sal.a

,;IJl11^U 91!^

Tai hnoc. Tač ^hnecl*

i"iE

Tady • ^neni kd^ opfit. /^4i na ^UMaJ.«/

Xlyf!!pvit r

i!A!aanu @pt
/tf:a

/koketuja/ Necteate r^Mk7

ptl^cházi tatínak •

ů a

CU.vaj1 •./

^lm ' J.^^U 1

Prot?

Jiel^^25i

;ae:nn tak^ Ch1^-chi^-&IU.^-ch1”^

1^9" IV^W^.1

v,^,ect^t^ pta&vaplvi plknl.

;,11,^a,,;:51
l^pa J^^^^a

^Alie? A prně?

Y-y^^y-,. ^;.ntv^U Jah ppoaninl\ka. /H^lNIt*
IkytW
;Ji j^»

poanlnUnlnU Opn^Pldul A vy J^t^

/^Udil^ lllwhý •••/

19

wwfM a

Sv

ieifz^IBU

.!li i

^lm ^U!Mi

^ee1e1
Tul^^n*

roz^ádich/ V^lica ■s.u .

a........
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/a^wl

áovalit, Já si v^ vtrtou.

Tatíneks

/^t>u,oa/

^ďllyvata B,e$:

/fc tatinkovl/ Hned ptestenu. tetinku* /rta^a

;Jelizaveto nedilej hlouposti*

k I.I./ Stcsupnite oi na viocky čt-yfi.

/^lizawta Baat uaedna na bobek a noh&"la aa op„o a pafoz./

Ivan Ivanpvič:

Když dovolite. Oal1%avttto Svábevno. pCJdv raGiJI
d.m:CA. Ceká na r.ii iene. riiá plno děti. jelizavetc;
Ivábovno. PrCffilř.to mi^ b Ja'@ra byl tak nudný.

Nezapomeňte na ;!:!I. Takovoj Jé u! jSGE človtk•
Viichni mi vyhániJi^ Ale proě, pt&Q ae. proč?

Copak jelita nikomu n4co ukrad? Hic JSOB neukraci.

□ali.zaveto ktíuardovno. Já j"m poctiVý človik.
Hám. CIMa .fenv. Zena lá děti* Plno ůiti.

frod hodné

děti. Každí': drž.i v zubech krabU.ku zápalek* f'ť.ueite

ml omluvit. :Jeliz.aveto r.achajl-0vno. Jdu ómO*
/Petr Nikolejevič pfiatupujc k tatinkovi a k mMinea«

t-"4D!1nka Jo s niči:1 nespokojena • odchází na pi"e<i&cémt.
Ivan Ivfimovie s1 obléká kožich a oécházt. Jallzaveta
pPivazuje provázek k m:r.11nčin6 noze a d^íty konec provaz.ku

uvazuje k i.idli. Vltchnl mlfi. Maalnka pfaatává zpívat*

CKicháil na své aiato a táhne a eebou 11dli./
našinkat

/zpivá za doprovodu hudby/

Jitro
zbarvilo vodni hláo
a ^vysoko nad vodu racek ee vznes

•to*
řetr Nlkolaieváč. a Jwí t»tíy i

TgtiO,k a ___

Sláva Dobu. /Qdchézi./
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I

4« Realistický, sravoličné-kosadiálnl žánr
.Je11zaeta aam,

A ty by& chtěla?

P!::'miilka f

:lgllD^l^

1

,^,.._lttkaa
;Je11i.U^t&
- -

Helo. »•ii. neehcei ee projit?

Str^nčl

t.:O• Jé nep6Jou.
%Jt!ai

i

PoJLr,. no tak poj^OIM
•

Tak tedy pújd^j^. pOjde.inaa

mainke s

/Odcházěji» Pr6%c!rw acé.na./
S« Rytmicky /Radix/. Rytauo pdelc autora.

Ivan Ivanovlč ;

Kde. kde, kde.

Petr Kikolďi&ftič t /přibíhá/ □elizevcto Etta

□elizavato uaa

j

□alizavoto uas

Petr Nil9leJ.ov1č8 Zde. zi.lD• zdG•••
Ivfn Iv&noyU; ' "-

Tas • taili• tem •••

Petr kikol«J.«vi£, Kde jame ae to octli?

Ivan Ivanovlč:

v

jakěrn j^e to tíOift?

Escia ty v zajeti.

t;a£r k\kolaJ^vli Te Jeou alo zmatky. heetrkeJde do rm6.

Ivpn 1va9vif.i •

T84y &áte litru. kemitc. pOt bez piti.

Petr fUkolajevičx IC.depak. J&. ;J6Jlizeveta ea.r.?
lvI!) Ivanoviči

Co ji chcete? Vás de ptáš.

Petr Miko^a^ilvič i Mé být zavra.ldifta.

lve, I"fJJovU &
•

Ocli^v^ta Bam
•
na lavile^ ••tit ta.1z.

Mr r-41c.pljJ^vJ.,É i Pryt I Nchy ne r^ena.
/COba b4U na slotl./
/Na pfeaacénu pfJ.N.\ioJi poleno. • zetiilco P.N. a I.I.

bU1. dva ho-rci felou poleno a skanduji./

8
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Dup,; dup
n^^a,;
.

aluulf.e

z^ hcrasa
PoQ oblaky
puf,; puf

iokomettvni^l dýfiý
hut. huf
.zakoppany peta •

6. MavolUný
x!MfP:tfta

R-adix

&(

Hledét^ mne? /V^táv,

g

odcház.i./

Petr. NJ,,kolpjpyič i váfJ Váňo. tOdyy j^
/kuliH ^j tiei e za kulisou šedi ;Jeli%ovéta

Ivan Ivar.ovU,

./

KG©,; Kde? kcal

fpt.r_.NikolaJpy!!^ Tedy pod tou iegrácktUh

/PfiGhaú .t.ebrók•/

l'!AD ..tvanovie.a

Vytéhnl J1 ven.

fatr N.i;Ppla,3av1!. a ••Jde vytáhnout.
/ti. :Jellawt6 ^n/ AhužnUku. soudružko.

Líbrákt

/V.Okté,/ No Jo. pfii't6 td budu zk^ulenějii.

^Zrovna
:!.8lé3fgvotp

a

... ai to Otecko ^^^nab.a.1.

/k .teurákovi/ ^kn! al támhle torllil atrojoov

/Ukez.uje na Petra ta.kalajevi^./

Pp.tr fiikolaJ.ovlj t /k I.I^ koktaviö/ ^Podlvwtj •

co

dilái l

/Na ac"iu vjlUdl etGl. ;Jultzavete Stul k námu pftsu-

nuJ^ tidl! a aedá aj../

Ivan %V8't9v:1$ i

Vykop6vjaa pařezy •

:ftbráA a

Alaulnilku •

Petr IU.kplaj^vil a /k hbrákovi/ Oilej I Vlez t.. I
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s •
Ruk8faa ae opři o kl811icriy •

lvjn Iv9novič s

fetr.JiikoltJ^vič: To J^ pro nlj »'8ličkoet. On si porodí.

/!obrák lez« pGd kulisu./

:t!Jr.Xizavpte fiam.c

Ewdniitet ei taky. Co tck kouktit1;1? /Pauz.o,/

Ivan Ivanovič:

iJiky.

.

fetr. rakolajcťvičs Tak a.i. eednem. /Seaaji o1. Viichni mlč.i. <^c:i

polévf{.u./
^l1zev6ta Bam:

P.Oj muž nij&k nejeie óomei. To ue ifíu&el rlikée
ztratit.

,eetr Mkolajeyt.t • Viak cm pi'.i.j(;c. /Vyakcč.i

a

líihá po joviiti./

^ry - ^ry.

Cha^ch&^cha /n&tirui ne Potra fd.kolajeviče/.

jbyan lygftavič, >

Kcie

jo

tady g^-;?

tuhle za teu čtrou.

^lxzevista

fotr J1ikolejeyič: /plácne Ivorfa Ivancvil.e/ A jel elopá bábih

/Ne ocánu ptichéz.1 tatínek e ptatim perem v ruUG&./
Palizav^ ta Bas s

Ivana Ivsncvíčl. bifcima aero.

Gh©»Gha»cha«ahe t ju

Ivan Xyanovič ž

nenáfii

nohy*

Patr Nikolajavlč: Tok Lál po čtyřech.

■

Tatínekt

/IU>

hledl6ti/ Pro nit •toji palmo^

□elizaveta Ea-:

Kdo je elopá bábo?

Jy1n

00» cha-cha-cha. v kalhotách.

Ivanovic:

,f:ctr _ takole,;tev1"č:

/opoletčni/ Chs-ch&-cÍ'l$-Cha•••
Galizavata Uast

]otinoč'

Koporník tyl vynikajiei učenac.

Ivan ivonovlf í

/padá n, zoe/ Mt.i:a na hlav6 vlaey.

Petr Nikolejovič:
;JolizavotB

ea;:1a

lv,n Ivanoviej

/épclsčnč^ Gha- cha-cha*cha^ha»oiT®«cha •
Galy !®ibüa na zaai.

67

lO
F.tf HikflajevlQt

* /epolelnl/ GfeeAch«,

ifjHY!SM.-?
actnu pMchizi l'la«d.n!ca./

:laliyvey,_

S.^x

Tatínek a

Achich. J6 U n^ti.u^
Ku,pUj^l-11 pt6ka, clel ^^or^ aby

'

neail <zuby. □aatližo &ď zuby, není to pták.

7. Sla'V'nntnl ••lodr^ zIJCrazniný Radi.X^

Pítr N,tt\flgJtv&i^ /zdv1.há ru.kw/ Prosia • pyato ao Jat u petíi zapealau^ahaU

•• •fon alov. Vynb..čia •• va:il

..U&ate io kdd4 neltlett

K-y1 J ••. byl Jalta OoNle alad'f' llovlk. bydlel

J"^ v „ln ood • v^rqJlcial awto. M^i.iDC
•ne taa oyll j^n

1!)'11

a tvibl. Sváti J^^ vlude«

^;tek.alH •• "t^llo. ^zaakl J...

Cwř« • ^^al

l^pM^ &pal j„:o•• Mb$l jaa^ •• VLnec ni.c^
w.!ik!i_z< bycéneu 1

HiG

•nu

^,,_1nke•

H.a.c

•nu.

f1:lfplu ff mnou a

i• l

Jvtp Ivanivlt •

IUC

•nU.

Klavír»

l • 1

.t,ir N&:kolfj^v|j a N1c

•ni.c.IPAcf,U;lj^' Neail

.....bát.

l kaybj pfllli. lupič! a p^^lodall oe1, ^óomek.

c.
r4litlal

u

by ..111, tu.c.

1*1 /P...../

Pat[ NikolaJ^vlQ,i A kdo by taky ke 11'11 v neci ^wdil? Vic nLkcc
,,.•• •to no't,

"!nJ:J „•nu»

.....tf. ,,... ale vic?

^t£ wiktlfi^>11€ •
X^ilDXv^^íM

Ale

•••

lal^w

talhle

„ p^^rtsa.,,w

v.ldiii dwr. otevflant • ve dw^
Upftr.nl .. fl1 k^^... A

nlJali

aie.Ji^ Ui
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u

bylo cl..t ••itlt^ AAy •• Illky u& byle ^PW.llllu

v

^kaldu při^,-dl ;Ja— vlotl d^Mlo d^.....,_ ljt

•bllloj^ A bylo te •byloto^ Cahle //uka&uje ftl

, Co^^av^tti ^aa..1.

ona • t^krét

^toula •••• •

/Jeden ár^^te zakrtv^^I
Mni*

V^Phí1}

lvap 1v»novifcV

a.I

^reiela». abych byl.

V.taxtu. ;c nlboi byl P61'1un pfek^lo en9lhk9 i ^pakf je pontkud Jiné fl^uni replik 1.X. • f

Fflortuji

núek i^

„

tatu "}•

ha^U..,n^^

nctbot

dan^he N.1.

hl»

h jde él tGllt ..torizavattf /L.D./

il!liza,,_te Baa 1

IYID

.li.

Ivgnovi-S a

Co povid.6t^?

Pelvilifili. abfc.h byl* v.-yalia a.t. b pak by ®ohlo

byt p^él^ Ona «I aljii. lopzal J
to paU^

• JJ..

crji pocvicá^ iG • ntm e^lo ^wbej

na lavlo^ byl tel poctiví „uboJ • a Mni to Její

vlna. ú he zabila. I.lo. ^..yali ...

jaiza»

bila htra N.lkolaj^vUet

//kroai Colozavety
Colizawta

ba-:

Ivar. lvenovi{.:

?vana Ivenov^u. vllohnl oécházejl./

Hura. nloelho jNll nezabila.

Con tak pro nic za ni.c ^podf^wout Člevtka. Ta jel

•trainl dketn,,

^u^r^«

no Jo, udllala 311

to,

ala prK?

• PřaaoelvénX vylok
?flJgz.awta úe^i

• /odohizl •treneu/ uuuuuu^uuuuuu •

>vac_ Ivocovlč,

VUlN.

?9jlftva tf W1

UVll^WUUWUUU • UIIUW • U • 11._

lvPfY!J

Vllice • • • • • • • ••

• uw •

u..
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• 12

JteUzavatp -.i

/ohvlj^

nt

••I

U • t., • W • \J • U • U • U •

lw..ky.

t!:,n _lytP,Xia 1

Prrra •.pra • bita^ /Rukue/

gel1zava£^

R^dujtrJr •••

I

Jven Ivapoy&Ia

Nevtky ztrawN^ /Prat./

?!ll_zava811 Se^ a

Vran;

Ivan . Iv9nav1A,i

//lkrt, U811lk^a,/ 811l^iuva811^ ailjikue /lvan .

U1.0,; a vojjk ha nh.

Ivanevxti aa thoaa. rue«./
^lu.avatp BBfi i

Í

. .--ana Jako vychoz^JicL •luna.. /,_z.e ns
.

ltdl1./

Jv,ripOPnti

/..da

:at,&1zavita. 811111:

/laze V,1/ HU:raI tvic j••• n^htk1a I

lyan : Ivanwtf i •

/lehá el n^ u&/

;.1luveta

/zdvlh4 ruka,/ • ku • ne • ha • 811 — ne • li. •

I

•

i

Ivanoněi

r.•

..• ftic• ni.®^

va • ha • bauuu.

kaxa

Jvan

nohy jako akurky.

•l "• 811811k/

honba*
Cit.a kočilka

alilko

vařila

na polita, akotJ.la
• na 811c ek.e.l.a

i

hop hep
.-Cok ak.ok

,i!!l1;"f.!vota samu

/kf'U-1/ Dvoj^

Ivan lvtn^e!11

/^nadzdvihuuj^

vratu.

••I

koiul^nka. Provaz:.

P#1blhlJ. dva te^_.,i • ptají -

©č Jde.

,i!iiz.awta s-1

Kotlety. Varvara s.^jOf'Iwhae

Jv^n, Jvpnovlt a

/kf-161 akr& zuby/ T^anatn^iee na

J111llf8Wte

/vyakekuj^ ha jmneu &idl.1/ :J6 „U :dtia•

Bn i

Ivan lvahavJ.1i

/biti dopro^tfed ■htnoati/ kMbatuN tohoto

n.._ Mflli Z^^Ae

^811811raa. •• ot,Cejt • ^^oj

n pr^^nuj^ v kNJlnu.
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ltay pPiatrl-t Tatlnk •
ifllz^^t^

^0, i

n8 dRun,hf k^onff

l^Yiltl/ Ruka Ruku

•Jl^•

y. Krajinný kouaak

Ivan Jvanovič t

/vyakAKwj^ n^ fidls./ c^^^yt^nifti penoylVénakQho ^paatajl'o o ^paaM"é*á*

:tel1zav.ti

!9:it =

/vyaxak„jo na HdlW I^van 1v&^......

Tat6nsk
a
■■ »

/ukazuje ._reti!čku/ KratičKo z"' dl'<fé»ú^

Ivgn Ivancwif:

/u il'1lé/ Uka^-a^

Tatinekc

Tu

t,l8ainkt i

Lu«u«u*u*u.••

?flizaVlltll ^ae:

Na6la jm* pot.idu^^^^•••

lvpn Iv’anovi$:

Fojoas k Jezeru.

Tgtin^ka

A*a»uvu«u«u.

Ivan lvanpv1t.i

Tak

Malinko:

Al4• ale. ale ale.

Ivanovič;
•Iv^n
■ _

Rii jo. Potkal« Koukám, jde Kolkaa a neae JaOka

«- , .

dái.

poCX-í-i...

Jwa Yáa w^na potkal ^-Utlil^

povidáií. koupila jabka? ho.

id^

povtd -

koupil. a •Oral • a „1 dál.

!ftinek:

Lknitc

Ivan Ivanoovič'

ao. Tak^

111

no

pt6rli hele, ty jabka j^1 koupil

neoo u4-ra.:? koupil. a hl Gál.

ttplnxa,

i^pak ••i ial?

}_van l-V^rovic I

Nevla. ;len fakt

;i,,

povídá, ty Jabka koupil.

• neukrrad. A Ml^

1C« Mention stranou*
Tatínek:

koumu

v® ovou rovinách.

A tak hO _t,.. pe toa na^i^4 lNka^» wtt6n1,

qvudla na ot^vf'en(t proitranatv1,
t^^

plno zl.._

•—lt LkteMl na h^^adi^ Geól'e pat^tot
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- 1A 01 taa ^Kla ^YMala

■^ladfob

a ^rálly^ Jak &o ktará ^nella.

ty

•t^^ol potfa^^^y ^^^ku a vlaaky mil; d1^vnf
^Zvyk. k^routit

ol^na.

ala

na chvilu nepln

^valy itiodtat.

/Pfich.izi al^detin.6. ^^^li ubrus • kolik • Jidllell./

11. SSpoech
lvvp 1^^£VJ.Č&

?,1^^usta

Pfatalé. ^^xhnl j^w •• tu aktu. Hurá.

^9ea»

Tft^^k'4 flinka i Nurá.

Iven l^^^vif:

/rhvlJ^

h

a ikná zapalkku/ Chtll tych vál, rict •

ů od o«utiku aóho narozeni uplynolo 38 let.

• Tatinek: Hurá.

l^yp I^vanovU:

^SOud^ruzi.

cao.. Y ^dODi ak^. !:ona. Má plno dlti

PKital jNia

j^

ravnych olust kueA.

/^poéupári na alati/ DarJ■• Marj^ P9lagcj^ N1na.

Máslnna:

^^^rär • čtyti

^$Mi kluci?

Tatlnak s

13.

Kousek "činaraký"

x,11^^ta

^eu:

/olol kol^ je.Utl/

Trhla

^ode ^Yleho.

Trhla J^m .. • utekla.
Trhla l^— • •
Huslnkai

Oalazavata &a*i
BJlnpka

za

^^ak.
a.laba Ji.I?

Jil?
Ji&7

^akJU7
T^la jil? /^^./

—
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• lS •
i!u^^tl

!ft I

Mca,^\IT'I Jii?

Tftineka

-.Otlaty JU?

i.,.,Jnbc

0,1. ^nol.ky Jeou ^znavanf.

Ivan I^ypovU ,

GJ. ruco J^w zna^nf.

3!lU— ta a,in ,

OJ^ núti.kj Jzau z118adflf

Tatlneki

0.1. kfidla jaou znawby.

/Sadr za ac,^wuiZplv4 aotlY p,e^^*r«/

JSG-11U ote-vtany ti"'9,..

M„tn«a:

Na balkon

tvtn Iva^^ič ,

;>oj^ Jak já bych rad ak.Kil do tfet^w patra.

3!h^^^ta ^8-1

Trhla Jan

n

• utakla.

/V^tuupuje ^hudN./

T^rhla j^h — a utekla.

1Tatineki
_
■

Mol^ prav^ ruka • "" ,1aeu atejn'i čiala jMo

má levá ruuka^ vcho.
/Vilchnl. jNeft
Sbor:

"tika.11 za scény./

/^^^bni d^pra^vod na „uv p^^adry./

ll - l
ll - 1

povid' prk
a ko^laa paviaá

118 •rav

povíte ^poetel •

a v tá ^^taU phspavaé

■..a

Na ahlaoa^nou. na
!• l

I^ 1

j^— .1^ednou
I • 1 kcie J^ nak^^tof

^u..

•-Ae^

o^kaaa

P^m bra3^1.Uky ■^laaf Hcie

ne

Ne
II - l
1.I

l

—

-l6 -
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ct^evr.la • vraata

ukázali

' x - l /SVltle ^zhaeiM./

n

13. Radix

/devitlan pemza P*N«/
Jv«n IvBnovlti

la.i z^^^
fötal zlozan.
<Houales
— __
na a* nl na

na na lů NI
Zván Xvanavltx

v^znea —

derl^inas

ob^J.jl pel»^n.nu^
Housle x
na na lů NI

na na

lůna

Ivan Ivanuvlč:
^Oeza ^wt p^^na

dH.V

• nadejede

nanalůna
na na lů

Ivan Ivanoviř x
Tedyy úte ^•t
do pr^» • dejte

ůtu nade natu
z.k^Ut k^^aet—^

1 - J.
!•%

I - X - X - X

17
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Ivan Ivanovlčx

C..ry leti
tajdan za taj^^^m

Siréna s bycsn:

VJ.a vY1a - •
Iv»n Ivanovlč»

špitána t^^^a p^rvni t,iay
a^^ta ^^teu

a.1.e

/Postupné pflbyvé svitla«/

Slr;;9,

vu. vta. *V2.A, ^via.

lv"E I^^vUt

^Mlát 8 ^voda „Ji Ů Y.^ilOCle
/Plné svitlo«/
na na Ri aa

■houala:,
_

na na rů na

/^Ua, pt^^fejl Ivvana Ivanov^ite./

14. Klasický patos
Ivan Ivanovlfc;

Petr. ^^•laJ^vvUl. takntiza^

vy jata byl na c, ^hata. t^^^?

Petr Klkolai^^é: Zroviinka • vracia.
To J^ ^váa krá...
T^ ihai l^ • v^iuda plplno kvtUn«

^Chaloupka atoji tM •

v ^chal1M1^pca

^oheň

.aAaa.

p^U,el.6«

0o J^ro ^záre lett oetnl!lny

a ^rtni ^kolw\fi

tllueou • ^an.

^MOd^f.NuN«^ůllne^^st^^^ra
l^oupelnf lalak koz^toj«
Pn ^povltfl fat^^n

18
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a vyje do pr^^rn •OJ^ •J^
v odpovvll li.dl.a nev.lnn6

^rfí^váni
lv»n Xvfvpvičs

^eíoKu. jed .1« ^nNtbent.

a v

Jeaui

»«lodlcd«

„

• v i.t«rUM

rtké

„ ^cbvlJ*^

oh;net plápeU •

v t^ d^ku bydli kdo?
Petr Nikolajevll.x V nnlci nikdo neobydli

a dvaPe ^neotvirá •
trCJII ^aouku tla^.Pka111

jen myti v

• ^laapa

witi v

Jak re^^vyna

• Jako ^^tewnik v ^tacel9
Iv»r Ivunpvlč x

Pjttr

na paci •ci I-vát

A kdo ^^plí zapelwJ^?

llilkoletJfvičx Ta •viti ^—^ bez pt„Uni.

Ivan l^YIDRYAAa

Takevlt ^vk •••.latujak

Petr N:!2ltJev1Ji ;Jat h^wpl pruddM alova.
je p^feca Mk^^^ pebyb. /Na^ZMfi ^^doe/

Nej^ich ?^prv1c.O lahkak'9 ^Clech.
lilh p^lanet • lat ud.

t:lázn.1v,

ddne^ ^nec1.

dt^voaých zvilat ■oc a tmtv

a ^U.0.1 ^den8 NvUy
dkroy avlt^ ti^^^ vln.
IvanlvgnovK.1

/krtí
je

lil

K^mim • vak a
t^^U

•J^

lilky.

holia avtd^ewNti

a.Uk l^

pro^^ vYM?

19
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Petr Ni.kolajav1&zi =>sou čtyři« Ječ« poobldvet.
IvanoviČI•

Tody pOjdNl.

K-ezapuaeňta vlak. ta v noci

Již zejLit ú ;:Jolizaveta
Tstinuk;

/VGházi/
Kte rápak to ^lizav" ta 8am 1
má dcera. která je.

ta. kterou byctG chtll vy sG-ám

s oprátkou poslat do ráj&^
ta Itihlá Jako kaen.
at zvi to divé lesni

zviř

& celá naše zea.
A já teS nařizuji vás.

:zakl'-nám kouzlea vás.
puslto z hlavy ;ielu.a"--atu

ai zékon wzao čas.
Pa tr _hí kola.i&vjič t

jon to zkus nús zastavit.

rozd.vp4-a ti bez •llosti.
zkrvaveným karabáěes

zpforážim ti hnáty. kosti.
na vttachu v noci či va dne
ti eorvený kohout sedne.

lyen, IvanGyič :

Vi vlecko. J^ to eyslitol.
tan plitel m6j • velitel.
Jedinkrit eivn^

kfltdlama.

rozboufi vlny ne mcri.
•ekyru zatne Jedinkrát,

pokAci leí 1 pohsfli •
kťyl chca^ Jen djchne. J^ ten

htiod J^ • hned zaizi kllovi kam^

tPe
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- ZO •
Jatte,ks
• ruNau a9ch.

t^v,cb

z^^rine •1^^». pfij&le roc*

.

u óetoecb ztu^hna ••tch.
ty •

J'^

vejNaro v ti^Na chr^^

• triumfuje ^dcera •••
J.J.zave ta

^s...

15 • 6aled15uý patoa

dvou aJlikO
Iv::r,c Iv^wvlf i

Soubej dvou al^Ut
Taxt - t.aunuel krcUceytaJrik

hutíba - Vallopag • holann.ký paaátck
Choreogrefl^ - neznat ^^atnj
^^átak oz:n„i zvon

/Na

p1^^1.nlaiej1 Gva •tolky./

Hatl< /z rAzflýeh mUt ú15/

- aouboJ dvou aLUkA
• text • Easan^l Kkn^.laótayt^jrik

• ^hudba • Val15Na$. ho^^^Uj ^s6te*

- ccboraografu • nezNaoi ^pocoatflý
- ^^étek o^^Mi

/Souboj dvou ailák.6«/

a^ypn:

^e...

^bua. ^blia« ^baa ^oua*

Petr Nikol!J^ril '-u.-.oyr.
^eynayry.
aekalatyr.

liyky &1r1. k1n.. kir.1.

habakula

21

ho • la • 11
Hangu ena kudy

pera vy na 11tejna
ho • lo • li

ě&pu• egapali

tapetall mar
mat:.aloč:lna

ho • la^li

ratln6k i

/^Gvíhú ruku/

Na tlunee at zaletí

papoušek. moUort pták.

at zoifi vzápětí
Gen slunný« $taň se ta*l
Af prQtnG ticho praleaa
troubeni polnice.

Skfipá e pod6 z kol&&&

poóetavco truhlice.
A rytif k atolu uatid Již

•viraje v ruc^ •eč

a zwdá vz.h6ru • vinom čil.

proná6oJe svou tetc

Tu t14l zvedám k ptipltku
na zoravi mni 1 váa.

ptlpijtm nejkráanijii •
Je11zavcti 6aat•

To J^ji ruka ehlaaivé
laakúvala aCJ pléa^^
^lizavato

liva

buu néa ato tieic l@t.
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22

eJtr

HikohJev.fXY i Tak tady uětin...•

;Jan rKt» byetr. •ledovat
blfaU\rf tanec nal1d\ hvli,

kp které vrh& pnucce břitké oetl'i avó
• kt^rf® ...pak vli silou neCaproani tne.

Tetinek :V

/útočil
A tlju vpr-.G • visvo. vpravo.

kóe

auil apaa.

Ut iw:1 vitr nad aoubravow.
aed vykvet koler. náa.

a/ v polaké:r. 1 anglIckM pfekladu pronali tuto repliku Ivan
Ivanovlt.

f1 řldr^Ji

oe textu Charélievova vyu^ni. ponivaót

je v tomtc ohledu loglttijii. /f'oz.n.L.0.1

Petr HikcltJ^vič: Tich vlci kol.. miň ai vtis^j^

poz.orni ovhm cleCuj pohyt
blazných eantre. souatfedini
acrtelnfch eil*

TptiO,k&

Oceli • karborunau chv41a.
SpojMl^ k...n m d1'tdin1

a elektrickou svoji z6ri

al k ••rtl dlsi prottvnika.

QceU ohv.lal Bitvi ball

Ta rocechvtvé danalka*
jinocha ral.. 6i.n1 z etc"-

al k „rtl ó6al pretlvnikal
d. kfitUu •Itval Moudroat aula.
l^dJJ. lall nebotylneu

• pN tou akáleu ^vede

aarU.. •rt vit6 praltvntte*
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/Petr Nlk^lalrvif

Petr

H,1ka1J.13^vi!a 34 p-11 na z«^ porabn.
abohe^. :i.11:zawto
zt'\lte o:&J domek na hob^
Nlt6hnltc •• ta11.

A budou blhat pe tlb
a po ramenou vH

• ••••••••

11yi1 veNlé

o pou^t^vniček. lv,o..

Poal&uchej. hranu zvoni zvon

n^ •tfeli bis. bo^ bem.

pokorni proaiJR o par-den.
promiň, Oelizaveto 8am. /Zvoni zvon./
8itva ovcu 6llékG ekončlla.

Ivtn 1vfQiv£ti

/Petra Nlkolajevlěe odnáhji./

IG. Orle3

^l^AAfvťka 6-:

Ach tetinku. tys tu. No to J^m ráda.
z c^n.&atva. z oochoéu.

Zrovinka

Zrovinka j^M t^ kaiapavaala suitnovi•
Chtlla oyoh k ^loajl ^rtat k^kak dortu.
TgtHlfk'

•MJ.

itjlJ.MYISi . 215;:

A

T&tQk i

he ••.•••. IUpal jkas Cif1v1.

to Jkas

co J^i

a stralnl

3ffllsffypt. .

„ aale ut^ahal.

dilal?

jwi ka wtaNel.

Ivanovltl* zkakffta da pAlpt.volce.
pftneaale l^wv piva* JÓ • • h^noh.

bla.

•Yika^ hnch - •

p.iva*

ak.Ut ff pi^^ka e Mt^tui ^ue kas^

?eM:MY!sa-.

I

Ne p^^^^ky •• ai.
. fú.koUvao pt^^kae •

,,••
•ka J1t.

Ivan Ivanovu»

^
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,

TTŇ k.Uch v pllplTO1Cl eohovcw

• na h^™ Si nendM polohr^rách
g!11Z^Wtl §lrrt I

Ach na^ J^noa al poapilte•

■

tatinek .totU lttr,16 dl'ivi utahal.

Ach aany. eo2e ■Cj. naAcJi PGl^m^ Ani %.bla

Ta!inak^

.. v P9jwch ,-^^rnji. Prázdnota.

17. fyůelc,g^1Ck patoa

»t5lnkaa

/v^^^V Ta potvora zarohnuula ea-yho ayr>áč*&.
Která? KterÁ? ^/Mezi kulieaiai vykukuji dvi hlavy./

f:PlaQk,t i

Tuhlate • tím jeááta^

it!}Lzfv^S!

a... a

HHaialnko* maalnko. co to pov!dái?

/Ivan Ivanovic aapaluje zápalku./

ť:M^Mliá:

Tc-Jon kvOl.1 tob.i •končil .eho .Uvot roaúou.

?fliffvcY a.a,

Tak •i pl'ece faknl. o koc to aluvii?

I;1m,1nk1u

/s kaiaennou tvéf--i/ I.U.eh. J.lch. UJ.ch.••

Oclis!fX!'f

O.-*

vOna au ztlur.ila.

/TatJ.nek vytahuje kapesnik • t^amč na ^1et6./

tl!1Dit 1

J••• chobotnlcse.

^/Dekor^» H &ae£S.,,.Ji otal£at • krajliNI

„ p^roelnuje

v pokoj • Kuliey pohlcwji Tatianka a ^nJ.nkua./
aevldit pl"1.J'1ow. go J

if!JJ,pwta S.s

a j^

Tti.krllt ávvant ^tí

UGl^^a •

tilemakaát Jfl.M^

/^^m J^a na ^£átkuu.,/

1S.

realistický

3p1^wx,S!

uruu pt13dou„ aby

.a

•^^U • tratil &

Ute6u.

'veóou na acAcOy. a na

^.7 tyhta d^^

pot^kM. ^Oknoa
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- 25 /VyhliU. x Okna./

dchh.

Odt&Mi

St^^ho

V')iki:. Co budu Oilat? Aha„ n&kdo jde. To jaou
oni. 2.a:nkr.u dvefe. A neotevřu. At al tl^öu, jak

chtěji. /Z.iyká dvefle.;
/TlMteni r,a c:whJ./

.:leliuvetc Sa^ jiliénem z4kona vU naf-izuJ1,

Hlasy»

atiyuta ctevfala.

/Mlčení./
1, Hlas:

Naficuji vám otevFit dvsfc.

/Mlčení./

2-. H^y

/tiic/ Vyraziae avo'^

1s-H\Pt1

.:lellz.ava1:c 8am, otevtta. nebo vtc vyrazÍAé owfo.

^Uzavetg

!,tn :

Cci 11.1 snou chcete ud&leťr

Budete přicně netrestána.

f: • Hlaa:

?!A>.z£vet£„5a,g. '
4;s_Hles
Hlas:

z.a

Proč ml nechcete f'ict, co Jaam udil.ale?

:late obvinlne z. vretcy Petra N.ikolajeviěe•••
a

ycllxavato aga*:

cq?

to si zoópovite.

Ale já nikoho nezabila.

To rozhcane aoué.

. Hlga

:?!,l!za^za Slin '

=>.p v& vaii •oci.

Petr Nikolaiavlč: usánox zákona vás zatýká®.

/zapaluj» zápalku/ Půjdete a nůasi.

Ivan Xvanavic:

x/

k^£1 taat pelskéhG 1 anglického ptek^tóu. Tot GChantilj...
vOv ^vlek pok^^uJe^ /Pozn. L.D./

li. honos opary. Kulisy, přetímšty, pozadí i lidé, vše se pohybuje.
^lizawta.

J-=.

c

/kf'ifi/ Svalte •I I Těhnlza al za v^1-y I Strtt^
... do kerytal Nikoho j^rnuMalbllal Ani bych

nikohe zabit- ^»Anla 1

!!ftr N,k9b1n-Ui

^n "lid. ^Ilzawto ^9-1
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26

lvp;n Iv^pyjE:
Sallzavatp.

Oivejte ae aál do Ludoucnoati. /Hla&ltti lkyté./

*

A v doď;.;u. Jenž stoji na hofe u! hofi ohýnek.
hyii prúekaji fcus^a.

a

dd1 ivób ěvabo--

na

vič s ry!evy^ Uaatkem e v ruco sa sekyru.
Petr_NikglsjeviČs :Jiclizaveto Sam, ruce vz.tahněte vpteo. sklopte
fNó.j

uphený zrau ö riJ&leóuj te

rAČ •

uchovtivejic

pruincnH v$och klcu^ť: a noptti llach. /Tma./
Za

kjx'u»

eechíizejX./

0po r. e

Psónc od 12• dc 24»

Froelnee 1U-7
Daniil Charms
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Slova.
1. FANDA

I

•

Připutova.1 k náJ:l prý k Anglie - aspoň jeho označení. Fan v
angličtině zkráceně označuje fanatika, či fanatického přívrěence. Fotbalovfho mužstva, beatové skupiny, lilmov6 hvězdy či zá
vodů. tirmule jedna. Nai:ii předkové r:ezne.11 kopanou, beat, filmo
vé hvězdy ani automobily a tudíž ani to slovo: fanda.
Fandové se nacházejí po celém svltP. ne po desítkách. S1 stech
ale po miliónech. Občas čteme, te se někde pod jejich množstvím
prolomila tribuna anebo že se jich několik navzájem postřílelo.
Když hokejové mu!stvo USt na poslední olympiádě v LDke Placid
poraEilo sovětské hokejisty, chodci vystřelovcli rakety a vále
ní občane metali do sněhu kotrmelce. Několikrát týdně v Mnicho
vě, v iondýni, Pnříži, Barceloně, Buenos iires či v Fraze tornou
prfivody mulů pod klubovými zástavani. Troubí, bubnují,řehbj:í a
zpěvem oslavují vítězství. Pokud neaají co oslavovat, jdou aspoň
společně zapít trpkost porážky.
Jsou města, kde se na stadiónech či v ochozech podél závodních
drah sejde v jedinou chvíli více než sto tisíc fandů. Dívají se
na kopanou, býčí zápasy, na dostihy, box či automobilové závody.
Stačí písknout na písIalku, mávnout praporkem či vystřelit ze
startovní pistole a Ee statisíce hrdel se vydere nea.rtikulovaný
jek. Dav společně řve, společně tichne y hriifíe, společně se ra
duje, provolává slávu, společně se valí ulicemi.
FE.ndovství jistě nevzniklo až v našem věku, stejně jako se v
něm nezrodil fanatismus, oo však pat!-:! na.;emu věku, naší masov4
a spotřební společnosti, je jeho ro.změr. Jako by se fandovs^tví
sta.lo jedním ze ^áklndnich. postojů moderního člověka. Fandí svlmu mužstvu, národním barvám, své kal tuře, své s trnně. Fandí Háigre tort, primáři Sovovi, disidentUm, Borgovi, Rusům, Acioričanům,
Polákům, Afgáncům anebo číňanom, rcvolucinzáKuT, teroristwa, m:íroTlmu hnutí, emancipantkám, Ekologům, kfestanům, jogínům, Sta
linovi, Maovi, GhomeJnímu a.ne:bo ATE.ťátoví.
Fandit ^^mená, jak jsme řekli, f^anaticky stranit. Tedy nekrlt1ok7 pfijímat. Nevidět Tla^tní fauly, úskoky, chyby a slab^v.
Vidět pouze vlastní přednosti, pravdu, vlastní ztepilost. Hájit,
podporovat a povEbuzovat vlastní mu&stvo, Tlastní ideje a ba^vy
a ostouzet barvy, myšlenky 1 stoupence soupeřovy.
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Fandit však také s především znamená při h l í fet tomu, co se v aréně odehrává.
Kdysi v lidském dávnověku bylo ještě více konajících a méně
přihlížejících. Všichni muži kmene anebo a,AJ>oň větOina z nich
uměiA. vrhat oštěpem, stfílet z luku, běhat, rvát se a bojovat.
Také ui.nčit a zpívnt. Dneska běhá, skéSe tanči či zpívá hráč a
tisíce či statisice přihlížejí. Povzbuzují anebo pískají.
Svět fandit se neobejde beze světa hráčů, svět přihlížejících
se neobejde beze svXta kcnnjících. Fanda si namlouvá, že to je
on, kdo umožĎuje a podmiňuje existenci hráčů. Jaký by to byl zá
pas bez jeho povzbuzová..n:í'? Komu by se chtělo hrát před prázdný
mi ochozy, kázt na prázdném náměstí?
Je to ovšem pravda jen do jisté míry. Hráč se a.alf'ko spíše
obdjde bez fandy než fanda bez hráče. Fanda si namlouvá, že vý
křiky z jeho hrdlem, jeho bezpodmínečná poépora, jeho vášnivý
souhlas stimuluje hráče o ovlivňuje tak výsledek zápf.su; ve sku
tečnosti motivy Uráčů pH hře bývají odlišné od motim fandovy
přízně. Hráč Eleduje vlastní cíle, ty fanda obvykle nezná a ani
se o ne nezajímá. Hráč v:r, že jeho role je jen st2ží zastupitel
ná, zatímco role jednotlivého fandy je zastupitelná vždy.
Nejsmutnějš:í omyl fandův však netkví v tom, že se klame o svfm
vztahu k hráči, ale fe se klame o svám vztahu ke světu. iiebol fan
da. !1 nechce připouštět zántupnost svých postojů. Věří, že je
sportovcem, proto!e týdni pfihlílí hfe svého mužstvA, věří, že
je zkulturní, protofe fandí svému zplvákovi,heroi či skupini, v—
fí, že je vlastencem, protože straní národním barvám e to i v od
větvích, která ho vubec nezajímaji, věří, že je bojovníkem za
mír, poněvadž kfičí v zástupu hesla, která mu připadají správná.
Vlfi, že v záse.de chápe podstatu hry, kterou hrají jin:! a kterou
on zná jenom z přihlífení.
Fanda trk stlesňuje jeden z nejtregiltějšich sebeklamů moder
ního člověka: fe činnost lEe nnhradit pfihlížením, fe vášnivé
pfihlífen:í znamená jil úča.s t a. že tedy_ mlže dát ně je.ký smysl
lidskému životu.
iY&n klima
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Eugene Ionesco
Deník po špetkách

Participace, identifikace: Brecht odmítá magickou, citovou
dčast v divadle, nechce nebo vlaetně tvrdí, že nechce, abychom

se ztotožncvali s jeho postavami, chce, abychom jim rozuměli,
vybízí k tomuto rozumovému přístupu. Kouzelným proutkem se mu.
e
tak stávé. jeho ideologie, jeho myšlnky. Chce, abychom se podíle

li na jeho myšlení, ztotožnili se s jeho myšlením, totil s jeho
vírou nebo s tím, co za ni pokládá.
Vfichni angažovaní autoři vás chtějí znásilnit, rozumějte
pfesvědčit vás, získat vás.
Když mi někdo předvádí na jevišti policisty, kteří střílev

jí do vykořistovaizych dělníl^gáll, delá to proto, abych se magickou

sugescí divadla stal dělníkem, abych se vcítil do jeho bolesti,
abych se mu postavil po bok, abych se s ním ztotožnil.

Není to tak dávno, co se v diva.dle předvádělo, jak židé
rozkládají civilizaci evjmi podvratnými a demoralizujícími myšlen

kami, penězi atd.atd. Divák se mel ztotožnit s nacistickou
postavou, s vrahem židů.

Kdy! dnes vidím - a. dnes je to snadná, nikoho ani nenapadne
v

tomu. bráinit, nebot, zatímco tehdy být proti fašiamu. znamenalo
něco zakázaného, dnes se to smí a doporučuje - když dnes v

divadle vidím, jak nacisté masakrují !idovské děti, !eny a
starce, boufím se, chci pochopitelně trestat, jsem lid.
/Zato se v divadle nepředvádí, prosti ae to nehodí, jak

Al!ířan, vypichovali oai francouzským dlitem. Zrovna jako ae

nepfedvácú, jak Číňan4 maealcrují Tibetany, to je

taq oliametné./

A tak dále a tak podobni, připadni o nioo nevinnijia
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ztoto!nujeme se ae !enou tyrana, kdy! nám předvádijí mu.že

tyrana. Ztotožnime se s ma.melem, když nám předvedou jeho

ženu jako snáSku neřestí.

Kaldý tak zvaně objektivní autor, nebo autor spravedlivý,

planoucí pro pravdu, realistický, potírá někoho zlého a odmě-

nuje někoho dobrého. To je důvod, proč každé realistické neboii

angažované dílo není nic víc, nel melodram.
Když však, místo abych mluvil o zlém německém nebo ja
ponském nebo ru.akém nebo francouzskám nebo americkém hulvátovi
v
nebo o zlém mištákovi nebo o zločinné žhářce nebo o odporném
militaristovi nebo o vojákovi, zrádci adezertérovi atd., kdyf
místo toho vysvléknu člověka z nelidskosti jeho třídy, jeho

, rasy, měštácké nebo jiné danosti;

kdy! to všechno pominu a mluvím o tom co jsem nejdkvěrnijl já sám ve svém strachu, ve svých touhách, ve své dzkosti,
ve evé radosti ze !ivota; nebo když dám voley průchod rozpou
tané pfellstavivoati, imaginativnímu. konstrllování, nejsem to
jenom já, nejsem stoupenec čehokoli, nejsem už s tí^dle proti

onomu., nejsem u! s oním proti tamtomu., nejaemto už jenom já

sám, ale jsem zároven všichni ostatní, v tom, co je v nich
lidského, nejsem ul ten zlý, nejsem uf ten dobrý, nejsem už

miěták, nepatřím ul k tá či oné třídě, k té či oné rase, k
té či oné ^náde,

- ale jsem člověk zbaveey vSí stranící předpojatosti,
vyčleniní, odliditiní, nejsem odcizerý tím, čím člověka odci-

zuje oatatím výběr nebo strana, a přestal jaem už nenávidět
ostatní. A teprve zde dochází k hlubokému. ztoto!nttní, v tom
je právi způaobf jalt ho doaá^hnout.
XXX
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:Z^^^ mi obrovská únava. Je' zfejml pa,-chick,ho původu.
Mohlo by ae zdát, !e nemá žádnou pfíěina, ale já vím, co ji

zplsóbujez jistota nebo témeř Jistota, že všechno je marné.
XXX

..

;Všechno co vím ted, vím ul od viku šeáti nebo aedmi letí

vikurozumu.
Knihy, které jsem přečetl, literární i filosofická dla,

ale hlavni literární, protože mám inteligenci spíš konkrétní

ne! abatraktni, nejaem vědecký typ - knihy, slova ostatních,
pamltihodnosti a umělecká díla i politick, dění vždycky jen

posílily, upevnily, co jsem věděl skoro odjakliva: nevíme nic,
*
kromě toho, !e je smrt a ta číhá na mou matku, na mou rodina,
na mš. /Ted si uvědomuji, že jsem nikdy

nepomyslel na to, že

zemřeotec. Myslel jsem s hrazou, že jednou zemře matka.
Byla to dzkost, trvalá obsese. Ale !e zemře otec mě nenapadlo
nikdy. Bylo to proto, že jsem ho vídal zřídka kdy, nebo proto,

fe jeem ho neměl rád? Ne, jistě ne, protože jsem ho měl rád

a proto!e jeho dlouhá nepřítomnost ve mne, v nás všech, vytváfela prázdno, obroveké trápení, poraněni. Nemyslel jsem na
jeho:Smrt, protoie mi molná připadal tak siley, že pro mě byl

málem nesmrtel.nj./
■

XXX

Exiatu.je zlatý věks je to věk ditatví, nevědomosti. Od
Chn;e, kq víme, !e zemřeme, dětství končí. Jak u! jsem

fekl, pro mne akonallo velice záhy. Jame tedy doepilí v aedmi

letech. Potom, DlJ&lím, lid' vitiinou zapomínají, co pocho
pili, a nacházejí ai jakýsi jiey ^luh dltatví, které se u

nikoho, jen u velmi kalého zlomku lidí, mfcže opakovat celý

život. Není to ekuteané dětstvi, je to jakýei dluh zapomnění.
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základní pravdy.
Já^ jsem nikdy neupadl do tohoto zapomnění, nikdy jsem už
dětství nenašel. Kromě dětství a zapomniní. mtiže lSl.ověku. poskyt

nout útěchu z existence, naplniní nebo nebe na zemi a v srdci
už jenom milost. Na tu však dětství ve svém vzru.šeném neklidu

zapomíná. Žádný j^^' dru.h byt:! už není. Jak jen můžeme žít bez
milosti? A pfece fijeme.
XXX

Kdyf zde vyslovuji všechna ta důvěrná sdělení, dělám to protě

že nejsou jen moje. Vfdyt skoro kafdý má na jazyku. podobné dů
věrnosti a l.iterát je jen někdo, kdo vysloví nanias, co si ostat

ní: řákaj:! v duchu nebo šeptem.. Pokud bych se domníval., že to, z

.

.

čeho se zpovídám, není všeobecná zpověd, nýbrl zpověd jednotlivce,

vyzpovídal bych se stejně v naději, !e se uzdravím nebo že se mi
ul.eví. Tu. naději nemám,

tu

nadlji nemáme. Zpovídáme se ze svych

myšlenek s nemi^ru:zym s utrpením. Takle proě vlastně? K čemu. nám to

je? Děláme to proto, fe navzdory viemu si nemůleme neuvědomit,
nemůžeme si ostřeji neuvědomit jednu. sku.tečnost - skutečnost, že
existovat je neštěstí, !e lidský dděl jenepřijatelný. Je to zby
tečné, ale nevy^hlmtelné vědomi. Tím, fe je vyjadřujeme, děláme

11tara t^vu.
XXX

Od viku. pa^tnácti let, myslím, !e to bylo od nzych patnácti

let, toti! od chvile,akdy ml opwstilo v§achno, co mi zbylo z

ditutví, neboli tuk' od chvíle, kdy pfestala přítomnost a začala
mi^kloat, vrhající ae do budoučnoati, rovná se do propasti, od

chvíle, kdy pfítomnoat zemfela a nahradil ji aaa, od doby, co
<.«

»flrip nwXiínfflll. ěns.

pp cítil Ftuná H chtěl jsem žít.
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jsem lít. Pronásledoval jsem ho tak divoce, le mi stále unikal,

bežel jsem nezO.stával jsem ani pozadu ani jsem nepředbíhal, a
přesto jsem život nikdy nedohonil. Bylo to, jako bych běžel

vedle něho.
XXX

Co je život? mUže se mne někdo zeptat. Pro mě život není
Cas. Není tou unikající substancí, která nám proklouzává mezi

prsty, která se rozplyne jako přelud, kdykoli ji chceme uchopit.

Pro mě je a musí být !ivot přítomny, příto^mnost sama, naplněnost.

Tolik jsem život stíhal, až jsem ho ztratil.
XXX

Jsem ve veku, kdy člověk zestárne během jediného roku o

deset let, kdy se hodina vejde do několika minut, a čtvrthodi
ny už ani nestačíme registrovat. A přesto stále pádím životu.
v patách v naději, že ho ještě v posle^nim okam!iku chytím,

jako když naskakujeme na schodky odjí!dějícího vlaku.
Vzpomínám si na čtvrthodinovou přestávku na obecné škole•
C tvrt lhodiny!

Jak dlouho trvala, jak: byla zaplněná. Měli

jsme čas vybrat si ^hru, zahrát si ji, dohrát ji, začít si hrát

na něco jiného•••

Už dřív ne! jaem dosáhl veku patnácti let, jsem měl samozřejmi pocit, Že čaa utíká. Čtvrtky a nedile ubíhaly jako

voda. Ubíhaly, čili věděl jsem, !e ubíhají. Objevit čas zname
ná, pfirozen§, pocítit,

le ubíhá. Znamená to věřit, že přijde

zítra, být si tím dokonce jaist, znamená to čekat a žít v oče
káván:!.

Vldyoky mi fíkhll, !e ^ny jdou jeden za ^^^m, !e roční
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období míjejí. Z počátku. jsem samozřejmí nemohl neviřit tom,

co tvrdili dospělí a pan učitel. Říkali to, bylo to nepochybná.
Jenže "příští rok" bylo jenom slovo. I když jsem si myslel,
!e ten příští rok přijde, připadal mi tak vzdálený, !e nestálo
za to, na něj myslet. Než zase přijde, bude to celá věčnost. Ja

ko by vlastně ani neměl zase přijít. Takže se am nedělaly žádn'
plámy, nešlo to, protofe příští rok byl te.k daleko, tak ^níeko^^

Ostatně, po dnešku, přijde zítřek, roční období minou a zase

se vrátí - to ona odcházela a vracela se, zatímco jé jsem za
stával pořád na jednom místě. Slunce a hvězdy se točilT kolem

mne, a já stál bez

ohnutí

uprostřed všeho. Žemě se snývými bar

vami a poli a eněhem a deštěm se otáčela kolem ^mne. Nevím u!,

v kterém okamžiku. se stalo, že jsem udělal něco jako krok. Jak

se to stalo? Od té chvíle ve mne nastaJ.a mi^dlost. Nemel jeem

se lzybat, vtáhlo me to do toho kola, byl jsem stržen tím pohy
bem, stržen do víru. Honit se zá přítomností, to je to, čem se

říká být v čase. Honíme se za věcmi, běžíme s věcmit plyneme.
XXX

Uf dlouho si říkám, že bych mel u! konečně začít psát své
dilo, to pravé, skutečné dílo. Divadlo vlastně není m6 pravé
poslání. Když jsem napsal divadelní hru, poté, co jsem předtím

napsal pár jiných věcí, dostal jsem chut napsat další hru, a

kdyi se mi pak podařilo zaujmout hrou vetší počet lid!, puetiJ.
jeem se do třetí. Kdy! jsem pak po čtvrté či páté hia mil zaji§tiné !ivobytí, psal jsem přirozeni další hry, a nadilal

jsem u! nic jiného. Tak se ze mne stal ndramatik", profesioT
nální divadelník".
Mil ^••m dál peát pro divadlo a ziroveň psát /ach, jak mi

to ■lovo pait rozladuje, zvlá§t, kdyf není ^^mtichy apojeno

e předmětem/, a zároveň psát i jiné vici. Byl bych mil za aebou
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výrazových proetfedkO., jiné výrazy, byl b7ch zkonatru.oval jiné

stavby. Vznikla by tak, ne-li další svity, adalší díla, ales

poň riznorodějií hlediska, bohatší podoby tých! dél. Stačí,
aby na chvíli poninala beznaděje, a hned me přepadá a naplnu.je

touha tvořit.
Mohl j eem mít za sebou horu. práce, mohl jsem vytvořit

řadu děl, kdyby me asi před patnácti lety, a mo!ná ještě
mnohem dřív, nezačala zmáhat dnava, nepředetavltelná, strašlivá

dnava. Unava, která mi bránila pracovat, ale tak, odpočívat a
těšit se ze !ivota a umět se radovat, a také se uvolnit, a

která mi také bránila natočit se víc, tak jak bych si to býval

přál, k ostatním, místo abych zastával vězněm eebe eama, totiž
své

únavy,

té tíhy, toho blemene, kterým jsem já sám. Jak-se

přiklonit k ostatním, kdžy vás zavaluje tíhou vaše vlastní já.

Ani jeden z těch tficeti nebo čtyřiceti lékaři, s nimiž jsem se

radil, nedokázal nebo nemohl vyléčit

nekonečnou ochablost,

protože !á^V z nich zfejmé nešel až k prameni, k nejhlub§í

příčini té nemoci. Já sám vím čím dál líp, co je příčinou
toho vyčerpání: jeou to pochybnosti. Ta věčná otázka "k ěemu

to všechno?", odjakživa zakořeněná v m, mysli, kterou nemohu

vypudit. Ach, kdyby ono "kčemu. to v§ech.rlo?^ nebylo vzklíčilo
vmé duši a potom ae rozbujelo, a kdyby nebylo překrylo

všechno oatatní, kdyby nebylo zdusilo jinl rostliDT, byl bych,
jak ae říká, někdo dplni jihy. To tenhle plevel zřajmi vysál

vodu,:určenou jiným, projeinlj§im rostlinám, nedovolil jim,
aby ae rozvi^al7,vybujel místo nich aám.
1
•

I

____

XXX

Koneaný vesmír Je nemyslitelným, nepředstavitelný. Neko
nečný V1Jsmír je nemyslite:tný, nepfedstavitelný. Vesmír nejapíI
není koneěey ani nekonečey, konečno a nekonečno je jen zpe&.eob,

jak o něm přenýilejí lidé. V každém případě je však opět nepřija-r
telné a nepředstavitelné, že konečno a nekoaečno je pouze zpkeob

mýšlení a mluvení. Nemážeme svou bezmoc překročit o jediný krok -

před těmi hradbami ee mi dělá nevolno. A když už to není .hradba,
pak se mi u nohou otvírá propast a jímá mě závrat.
i

XXX

Ptám ae aám sebe, jak mě ješti mohou vzIUŠovat nebo mě
aapon zajímai ekonomické, sociální a politické problémy, když

vím,

1/ že umřeme; 2/ že revoluce nás nezachrání ani před ži

votem ani f,řed smrtí;

3/ že si nemohu představit konečný

vesmír, nekonečný vesmír, vesmír konečný ani nekonečey.

Žijeme, abychom zemřeli. Namítnete, ža výrok "smrt je
cílem existence„ je banální pravda. Stává se však, že 1 z otře

lé fráze nikdy zmizí banalita a vynoří se, vydere se na povrch

dplně nová pravda. Profívám právě je^dnu. z chvil,k:dy ee mi zdá,

!e zjiituji })o 1>rvtt, že konečným cílem existence není nic
jiného než smrt. Nedá se a tím nic dil.at. Nedá se s tím nic

dilat. Nedá se a tím nic dalat. Nedá se s tím nic dělat. Ale

co je to za d.dU, být loutkou, kterou stahají za provázky,
jakým právem jeam terčem výsměchu?

Nikdy se mi jeětli stává, le se divím, jak to, ie mi není

dvanáct :Let.
XXX

Kdyní, k^^i, u! je

to

hodně dávno, jsem usedal k paacímu

etoiu a radostí. Protom ul mi

to

dě:taJ.o jen jistá potiiení.

Pozdlji lhostejni, ze zvyku a dokonce jak:ai znaděně. Ještě
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nacisté nebo členové Železných gard, musel jsem, .když jsem si
sedal ke stolu, překonávat odpor. Dnes mi představa, le musím
psát, proste děsí. Když dnes začnu psát, probucú se ve mne

jeětě ostřejší, ještě nesneeitelnějěí vědomí dramatu, nebez

pečí, všeobecné úzkosti a chtěl bych uprchnout, vyprchat,

zapomenout.

XXX

Drobní vychytralci, kteří se dávají nést událostmi, jsou
vfdycky 15Jlpěšní. Drží se proudu v místech, kde je nejsilnější.

A tak jsou vždycky na koni. Jsou na koni, jenle neexistují,

nejsou, protože se pouze ztoto!nují a proudy. Berou ha sebe
jakékoli tvary, jsou amorfní.

Pro někoho je fít snadné, stačí dát se unášet. Plují po
proudu. Já musím vždycky zlézat hory,které ostatně nezlézám.

Patřím k ^vyvolenému dru.hu lidí, jim! je uloženo dělat

v

nemožné. Jsem, bohužel, zároveň jeden z největšíhc lenochu

svého d^ruhu. Nehýbám se z místa, a hory Jaou stále vyšší a

hrozivější. Když já nejdu k hoře, jde hora ke mni. Cítím, jak

se země chvěje, vidím hrozivá skalielta, která na mne spadnou
a rozdrtí mé.

Já vim, zříkám se všeho a nezříkám ae sebe. Má se to

dělat opačně.
XXX

.

Nemohu pochopit, jak je mo!né, že po celá a^Qetí, sta

letí aataletí přistupují lidé na to, fe žiji-a ^umiraji v
tfc^ale nesneaitelných podmínkách. Přaiatupují na existenci

• neodbyteym pomyšlením na smrt, přiatupují naexietenci ve
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finittvne. Jak mohlo lidstvo přistoupit na to, že je tu., že je
sem vrženo, bez sebemenšího vysvětlení? Jsme lapeni v jakési
kolektivní pasti a vlastně se proti tomu., ani vážně nebráníme.

Ani jedna filosofie, ani jedna věda nebyla s to dát nám klíč
k tajemství. Jsme vedeni, dirigováni, vodí náš na šnaře jako
psy. Už desítky tisíc let je lidstvo mystifikováno.

Jsem tu., já, člověk, a masím přijmout nepřijatelné: nechci
válčit a válčím. Chci vědět a nevím nic. Když si nakonec zami

luji tu. existenci do ni! jsem byl uvržen,

trpím, protože mi

sílu, ale ta se vyčerpává, stárna, ale nechci

ji odnímají.

zestárnout, umírám, ale nechci umřít.’ A to je právě to nejpara-

doE.nejší: milovat

existenci, kterou mi vnutili, a kterou mi

odnímají v okamžiku., kdy jsem ji přijal. Těch oamdesátieltých
_

v

etarcd, celých štas^tých, fe žijí!

Těch

dvacetiletých, mladíku.,

na S které padne bfemeno let! Už tisíce a tisíce let se tisí
ckrát kladly tytéž otázky. Kladly se tolikrát, že nakonec bylo
opotřebovaly se dřív, než na ně člověk
v
mohl dostat sebemenší odpoved. Lidé zač^íaají poznávat melý

ul směšné klást je

kousíček vesmíru., zame je ofoto&grafována. z měsíce, lidé znaj!

fyzikální zákony a vědí, jaké je chemick6 složení kosmu.. Zbývá
nám už jen pár kroku, kosvitleni hlubokých tei^tot psychologie.
Vidíme skrz tllo. Rozkládáme aamozřejmě hmotu.. Umíme předvídat
pohyby hvězd, jiate, jisti, a spoustu. jiných věcí, jistě, jistě.

Věda není poznání. Rétoriky a filosofie t)sou jenom slova,, sledy
slov, řetězce slov, jenle slova nejsou řeč. Až budeme vědět

všechna, nebo kdybychom viděli všechno, neznali bychom nic. Kdo
to vlechno popoatrku.je? Kdo je ta bytost za vicmi? Vesmír mi
připadá jako pouh4 odhladiiti neuepořádaných nebo mo!ná uspoř-á-

daeych předmitO., jako mobily vržené do neamírného prostoru., ale
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kdo je!vyymštil, a co je vlastně to, čemu já říkám prostor, co

mně se jeví Jako prostor? A.le i kdy! vím, jak, jsou zákony jejich
1

a

když znám řád pohybů i to, jak se disponuje li^dmi a

věcmi a jak dochází k některým mu tac:!m, transformacím a zrodům,
1 kdybych to všechno věděl, znamenalo by to jenom, le jsem se

jen jakž takž naučil maličko se orientovat v těch -obrovslcych
galejích, v tom tížícím vězenít v němž ae nacházíme. Jaká fraška,
jaká pást, jaká pr^^ední lest! Narodili jsme ae podvedení. Nebot
i
nemá-li se poznávat, není-l.1 co poznávat, k čemu tedy touha po

poznání?
i
Koná znát zákony: nemohu však poznat sciysl. zákonů. Jak je
v

možné všechno nevědět, jak je možné nebýt všude zároveň? Co je
za zdmi? Proč bariéry mého chápáni neprasknou, abych mohl

všechno pochopit, aby pro mne tohle všechno bylo no^rmální, dů
věrně známé a přerozené? Právě to, že se mi avět, vzdálenosti,

příroda zdají málo přirozené, neobvyklé, nepravděpodobné a děeivá,

právi to a je nepravděpodobné, neobvyklé, óděsné. Jsou

moje přaní "já"? Utvářejí mne, nebo jsou mi vnu.cena a přicházejí
i

odjinu.i? A kdo je potom ono "já", které je přijímá? Jsem to co
myslím, co si přeji, co cítím. A co potom epidemie? Utvářejí

lidi, které napadají? Jsem já dílem nemoci nebo jsem jejím
strťljcern? Co je vl.astně ono „já", které se domnívá, že myslí,
■

i

zatímco možná není nic, a které se, přesto, !e není nic, domnívá,
I
I

že myslf? Většina myšlenek a nápadů, kdserl mám v hlavě přichází
odjinud, přichází odevšad, nemusely mě napadnout a pfesto bych
byl dái:oním "Já". "Já" je ld-ižovatka, místo, kde ee kf-i!u.jí
síly

a Tile všehomíra, o jejich! ontol.ogické, prazákla^ní pod-

atati sé nikdy nic nedovím.

i

Toto "já" by melo říci ne, mělo by se podikovat. Měli by
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-12chom všemu nechat volný průběh. JeMe "já" nemůže nechat

všemu. volný průběh. Toudy ve mni vytryskují proti mé vUi,

úzkostné "já" ee staví mému, dyro^^mému. "já". V kterém
"já" jsem jéM Chci znát. Pudí mě to k poznání. Nemohu zabrá
ni t své touze po poznání. Nejsem pánem svých přání,

svých

smu.tků, svých úzkostí. Nebo jsou má úzkosti, mé nostalgie,
mé žaly mé pravé já, které odmítá bJt vyrovnané? Je má

úzkost někdo jiný? Jsem má úzkost já sám?
XXX

Společnost, kterou se pokouším popsat ve hře jako je

Plešatá zp€vačka je Dokonalá společnost, neboli Společnost,
kde jsou všechny administrativní, ekonomické a politické

problémy vyřešeny. A právě tehdy ^^^távají základní problémy.

PoTitika, neboli starosti, at už malé nebo velké, naléhavé

nebo méně naléhavé, nám základní problémy zastírala. Co se
i
dá dělat od odkamíiku., kdy už žádné potífe nebudou? Až zmizí
I

po tífe, nastoupí nuda. A nan:í-11 už aní nuda, na.stá.vá duchovní

úpadek.
i

Zdá se mi, le Společnost, po které touží ekonomové -

revolucionáři, je společnost o dvou dimenzích. Vlečou nás

k sociálnímu. konformismu, do světa odcizení, do světe, který
odnímá člověku jeho třetí dimenzi. Z tohoto hlediska je až do

dnešního dne tak zvaně socialistický svět odcizenšjší než
svět buržoazní.
XXX

Pokafdé začínám znovu. Pokaldé si beru čiatý selit.
POkažd' doufám, že to někam povede, fe to bude konetruktivní

zk:u§enoat, že otevfu nějak:é dvefe. Ale ne. Dřív než dojdu
k jakýmkoli dveřím, zastavím se. Stále táž neviditelná pře
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-iikážka: kdyby byla viditelná., byl bych ji obešel. lPráve to

neviditelné m& aa.atavu.je. Měl bych se aspon pokusit neměnit se

šit, pokusit se dojít až na. poslední stránku. To by znamenalo,
že jsem řekl skoro všechno. Ta překálka je vlastně všechno to,
co ještě musím říct. Je to ono neviditelná, zavalení prostoru.,

které se mi staví do cesty. Múj vnitřní prostor není volný. Ne
mohu dokonce dojít aní ke svým vl.astním dveřím. Aní k okrm,
abych si ^^větral.
XXX

Byl jsem student a bylo mi dvacet let. Sedělo nás n;kolik
kolem stolu a pil.i jsme. Byl mezi námi j.eden přítel, Štěpán M.,

už sedmadvacetiletý starý student, který se studiem nespěchal.

Říkával, co na tom sedje, jestli se stunu. profesorem, v sedma
dvaceti, ve třicetipebo dokonce v pětatřiceti letech? Místo,
abych pak byl profesorem čtyřicet let, budu jím jenom tticet

let. Třicet nebo čtyřicet, vyjde to nastejno. Uokud se cítím

mladý, radši těch lcrésných času. vvyužiju. A začal z:pívat pijáckou píseň, ve které se hovořilo o mládí v krásných, zbru.su no

vých ňatech a o stáří ve starých a tižlcých šatech. Rozešli jsme

se uprostřed noci. Sel jsem spát a zdálo se m, že jsem starý,
sehnutý, že mě tíží čas, že je m1 šedesát let. PTobudíl jsem se

plný ózk:osti. Bylo to na jaře, nádherné nebe, nádherné slunce.
Ach, je mi teprve dvacet, fekl jaem ai s úlevou.

Ted je mi padesát a sen se splnil, nebo téměř. Jak mohu

přijmout ten úděl? Jak mažeme připustli, abychom žili a čas

nás tížil jako oslí náklad? Vyloučenol Meli bychom se vzbouřit!
Jsem jako žálc v posle^dých ^dnech práz^nín.

přel.: jm

Čtení o

Josefu

Čapkovi- spisovateli
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^SDd l^enoa aaJ^alap^wjit edlitájoe ^^^ktho e1aw '1IO ltJ •
ed^ri!11 edporowat tT^^41, ta
p-rooea j^ n ^úa d
ee-t11et1 ailAě pOr^^ a přiá^^ a h to, ^čem • f^rt Uta^ru41 U-rot,
pwu s^dáJll.lYě. V ^otí e1 ^taaci 3e poéh opitelAi
ne^J"t.ůf pra.-.1 ti ^tv-ů.rtt at:tintě, ktieftry ^aarpi ^1aapl^ne1 y ^^leotc,
p^raxi
a 0:o11.aje o jej! myšlukné nli4rutU a Yý^kla4 — U^^
riFn! v^i4C a
ti.u:. .2 -ro-roto je je lo^glce
!e tato Yě^WW
nnp1ěJši Z.akt sl^owe.ao-ett • ješ'k nbofelši
o.et vměiaotó
n^arba - ta na pf'aee jen mofr..ost t?'c\ýl1t ne do nějakého ^^^^•ého
&4Tětfí, 'ltd© ne^^u tak' oe^^ 14aologické vctry. Of'iaiá^W U^^
r^énwvé^^ a 11 te^rimě^rttická fronta, jak ae ptí^^lvli fikér,
je a?
výjl^^ /^Jak jNo N(př. Sl.oT.r..!k l1ten5.mi teorie aetlo
'-;lff^nik ll terá^^cv skapin aped./ vypjatfla
aa^é •^an.sat.OY&noeti" a není w^bee a to podat ^kon
p^^^^
t: to apfš ae al.dí msnamMll
Uto oblaetl an, jelito!
phaéhm ^4na!ní obzor. Jde o «on^fti Jlfého Opel^a ,twst
P@.MkMk kterou -.y^. ií'e^^tri°" v ;,osoro"oto Mlé edaai
a!
r.1900. t.á 25 4 s^tran ytkladnélJc to^a, 90 etran 3e vdaov^tt
kkú z ^pkory tvarohy, sbyt^i: /do 552 s^^na ^roti nesby^tD# a^Parit.
ffebah —^^41 edice je
epOa iirlia dJneila & rdalit^oc1Ai
^nemá aka4em1ck§ ré& —
napyž^ v ^lm.l.N AlltllÍÍ
profit,
literatur,, aA1i Udat ed^ry pod čarou či &a textem — G^11l: •
svede pop^^rt.cá^tGrelí a nap^d.
ryse odfeoraoa.,
1 když !tlTOD. l'f-elaT po fl. r.nulíkoTi editoratTt Ula bnt!1. hpkA
T^JD!il bohati: př^^!itoat, jak
akto^^^^ /t3.
daěaaopiceekti^^ eled^^41 směaané predated. ^1 to byla AN"1i\
bft 4'ej!m přislr"9Ma^/• uSB ^Aáaět ,e ptece jen 114^6Al.J.fl litJ.at^
rlakf & ped^ st-roU re^gl.eantae .nakaklaktoltlleé
b7 pa^^l
do alijalt' e41oe te. eplonTOtele, daäy. v c^^^olit pok-roksvfd! oaobaoaet1. naU rnnl.oa^ ee ocitl pa trn! nljtóým 4.oppa.š^těldm M
boHm. Je nabit p-roble^^^u naY-}aroet ao^^41 li^teratory^
(}apkC:Wé -.j 1. t ^š{ litenito.t^ nlát^d poa^p^ea.t. ProroMU
ee navndory rit napřímil .Neni ^d ^ralitýol, apl^eofttolA kktltri by
'fli^^ ěást kriblJ.la tak bezO,.lad.Di,
a • aebe^Moemoa liatotoc n, pra^-n!J. A mbyll to jen ^^ri-.UčU vykkladall,
btotf OYšem aej^^^ ^^la ^^ďll a Útobl
•"'rá^TO^ a S •a^
•i&n^ní\ ale 1 F.x.l&^Ua, jenž m,pkOTet.oa W^ozt>a p-rosti
tel. c ^—nak^ po^^4141 tapkil • ,0. leteéh abytodao 41aro1.tla
'tlt j^m a tožn j- ryln^^mt • 6eak, ^dtar,, b7la bj
.S.cit
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„eci,
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pf'1Jee je nič!& docela j^^s, a.e!
£•• OT^"18fe ^T7Padnou ze ?,17
vždye^, k4ykoll ee oonoc s'tarf no^b o tom, !a •šoc^o ..,elk6
ilo phd ..ílkoa e k^^^cty apod. JDOU p^orute.M^^U ^loetlTl- st^^
nou tototo *v§.,,ic a
se tore na vedoaí fakt, !e t diltšrd
da.vatnlskt Tzorko^dcl ee vyj^{CQJí jako osaaělcl clas^ratickg,o
dn^^ Těiní eobi a ?-ta^ma.nJ.stiek^ěma pposl^ůd Uterat^tm, pf'e-l-lL'-! ••
že étlykovclr, poJet! ^takřka T!s.ec'h EstklatoíC- principů lidské
eoutl je v r,f'!krěrr: roop^ra s pcjet-'e d^ra.tick)te,o bojO'mictTi za
pra^voviL^é c^^^ckce kul ture! poli tikn. STědft to otš^ o tt.-:!il eoki
mohnt:loatJ.. j-až ee nedal.z. p-ctlačlt, ale
o něěem jiJ:lém: o tol!i.,
jak ll4é potNtbuj í. prá'ri tukOTom, etá:il.e TC8^j& • •^^tuj ící.
tu^&tt^ je! je zalc!ena na apiao19atelatuí jak^ aa t^ěfklim ndiUn
rcodnií a teitureí odpově^^^l, Aa epJac-. tel.a^rf, je! t 11.Aé dte
epla^nje svl a jtm evé bytostné e!J.: 1 etlekWn nemlciYmvot?it a od
pocá^ra do konce prceszaje poletí el.^ěka lako nob^odn.é, & tmltf
i SYobúcln jtnýc" tol.ercjic.! bytosti.
t)pe^l.fk oe- záměrnt & s dobr§'c"'
této t^-..ttce — f"eněae
pf'své?.J1ě Ide.olocieké — v;^fbá^ šintlokó ^ltm-dy •llM. dilu J.
^m1d jen. z!":í^^, t.sm„ kt!e mn ^tážnt ^evétlit urči-tf pf íznaliný do
bový omyl, pftpaa.ne v^rai:jl sd^^^nít Ylan^^
r^f', kdy'■^^rací žeč^ftovc o^n ^čell.!. t':$pkavi.rJh oiej6 c lton.co }C. let. za „^^
lenkevi té* —
1 to se týká pf'imo tvorbi, n.UCO.U ?a.r,kCTf.., '"oetaven!
v 4obov^ gápum,e o aměr •^oje. JJ.aak.' j ... J1ás antor pf-icní ne
dděA k
nl/',c SSkournícť a nadá..-é ae ru.lit l^áaa.._hd. hki2y
s
ani* s tne^ika
...1.ato p!-eemětelt
OTŠŠ8111 CapkOft alo'.ftard Woroa, ntkol.1
etTt, které eén. Josef t r
sa n, 1ill.sv:d aétJ.er. vp&Uk a
soovsta !nost obw t,í;o"to oblast! e'áWle na &feteU^ vyc>id e ni a
aladaje poz^^-ě proaäy t je31c""' nájemob p^^^ Vfnarná prob^^
mot1b. lilo^^é pt1"^41& k arči^tfa aob^^jtnía
je'- ee
^keJl U'9.ra^\ary. Ro«to^:na pf'tal.a!nfol'! p^r6a ^m„o obdob! d:)c.'ttác:t
k p'fe^ra^^io^m ..-,.J.níedm, 'loti! k A&ls^, !a j4e • prós;v ^eeoa^w.,
pfipadn.ě p^osději ku'ieUck^ /to • t§kt nlUU ZU-lTte"' "lub^^
p^-.fob a ^brleeal. t t^ěaito te^^my t.ak, Uterirú Tě&& - p^okml
na 4o^-4 ^Alkd.i .mOJ)er^n&^la. ěetóom p^^a ^d poe^d. pod Ual:te
naper:l^dSOftvsla. /11 a. ^h0ba4^m, ké1a — *..aa.oaV
a1
aaboa 11abúf. ^Opel.Ot
•pLI Je te^^ndml •m^^^^U.inallttob' Uatroje, J^d! ——
.1toa. ftloj^^
ú a ope^^w
3^ pte4\1kla4xul, a! ee Aik4j •M. :h ml ^tytelrni
^lonci^ni. tle — ateJae
!e k Mto pnbltt^• JWJ^a

—
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•^^ ale
al£do
až. nedos^M« J^
^te4y ttella jff •at Aa koaeo
a .Msůelat l^
p^ta6tli
a oUelte 3-9 tt^ba a!d§ ^núor lolo!lt. T31nitllt a podeptít •

••^

ff-fko f'ím..
li 'tertrtd l?J.attar3-9 ve*.... ■^Uct to Aázo^ •nik
a bude • nlai
Bic^NAi netivá .1ieté, !e
roz^ltor
al.eapoi o j. ^t)Qka D aoll^4A1 poT&^'ul 11es9arnon po^téUost a ^&4
pf-NYěde-1ff^t.pfl '8.2^' :&a Tl^aaJ, IŮ gf'J.pa^(laJi je.a Aikta,
kt.eSlA1 pi^rcal te.sy •
pr6tóo1'^ 1iac1y a!
aot.or ficU.
áotn aavfmi ecbjektiv^^. poclt3 a pf'e4^ta^am1, cd 3e •kabistickt^.
Tut aoao^^ 1e npcnté J ZLa nac^ j ^1.D§c)- aat«cv. --apltola
1^-6 jiotě TyYOl.á re^^^ecacenel A& někde .;Iši sp^7 o utito^ěnoeU či. šk^oclllvoaU ^räa^.micl, «1-iaml).. ale i tady au tor tuto
Tyčpalf ei,w pt-eclch^^^ll
^^^taa ~?;apko'vfO,,
ve
b^aralctl 1 11 teratn3-9 3-9 ma 4Ue!i tijIJ., .n^bo\ us.of!-.nje ddt
pn^ dmdněj 11.
Yata* obou bhra^ft byl. ^^3-93-9 • !lYotě nAeObyčejuě vf-elfe •
tvworbi — T^ialc od pebflte^ď epoJ.ap^oe vydal ka!dý s r.id't &a
pt,edn^to^ Utetera^tnrJ. CCpel.tk aen^^^ěn3^ •tl Ai.ld žád.non . •rivq,Hte^,
• M^fcOll do^'fikna zteteelaé po!e1111kJ Jc001tfo\'J' norb7
poEů.rltol! ,o. let • honoa. ^Esrl.o^von.
byli oopf'erd o etej.of,
.aú Úklady, ^^^^^11 ete^jM phnM^^, ale
.aeJe:i
1 U4^ byli typpaYc :růwn<. Opelik wllli klidně sletiaje Josefův
poata^^
od děj^ori katrie a^&cc bele^^e čt.-a^flky at.^nkí.1^-.t /oot. \tyla ^Xarl^owa 4^^^ k p^»to "1:oaba^fa.^ sy3-9tni
ab.11^^^ ha".^ftfa. V pol^la^ • Pe^f:inoa iololi, !e ^W1 Q^^^>
prtzetfc" 11U^ p1'^Mob a masi Jtc1„.avf,: poatnikea
3-9 ^ikOT^ori ^eotrr:laloet a f.a obě bto!1 oblaatl TJ'diftl.J' p^&j, v..,_
rie-taJ.iot • j^^dú dnc";OTn{
Ope11k eY6'!-o arit^fe ob'háJf ^t&k6
Jla4 3-9ho poaleBd»3-9 Gl^crM^.ara;fa projOTena. — .na4 :Búnlld s koeonceAtratm.í,,o
^la4y Bi
na p^OIIOO pa7cbol.0&1J. ••sd.akf ^m"i po
^rala^o46,
, !e
pfena,1ve ^radldní b4anA1ed
41ko^
ros.U^lu. o4 iebo poMte^d aftut^^dni en:k.1a.zťWJ.08U,
na^enos^ a! ^HtankO'ri
s poU-eby ^roaloaftt k spol^ré^^n apůůsob^, 3-9n! odpp^on^dal jejlcí':, Y.&:i.i^súi poesie,
3-9 —— »^áw a k^^^^ra^l:Atbo Ub^^ nalse Mf—lt bě^ýlllkritl„
^^t p^^^^ aa coCT^^stt ^n6t^oNlte -,ftT^^cní 1
liNa^tar, Ba.lel •tJ&lé
^takii Mal popa.1^^^ Salnt.-^Exnp^--,m
a •• tap^hll s období Knl"-a^iho poat:D^O:a a P^tao 4o
a
ae •
p-oate^MUs ••••^^^^ J1111*
/J.t./ tak llk'Yěl.
4nol!^crmť pr,,teiaWi a 3-931obf n1ikMt:t .. l>ex .na4d^s:Jcy
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do nrc,psJt.t,,o pine^^cn!, n^byl.1 pf-e1ohJQ"
do j^^^o ož^Dto
j^asyke. • hťiy dtllší liesltá ^^oba na oau4 ^Qa,,o ^llb-^oda, jel ae
probije jl evropské ^ltrtu.mi jfl'ilti je pro Jazyk^O'fOU bar^ra^.^
u-praTdn: r pfaoe prl.Ti bratr t^arel ee do neta Yypra^ll Jak&i •^^
.m^^ejmpr, b1.tz nácl^oho •cr^^e;aniscv^^’ phkkladateieé prioe„ jal:
ee • tc clčje dll.ea. L \ rádi čl nera41, ilakop4Táme tady o k^ámen, kkterf
:pt:lťk tar.tni cťbsšal. Je fa!i:t. !e něr^^ f.nc"iowe! yrojeYy nel.se
pM"!€'?ovCil.t jeélůn d^i,gt, nato? jeden
ptetlonkst, ori€lNaH118
j öea.no""e
ne.c.:! srov.na te 1 at- "'oar.otOTec e j^^ or 1s1r.a11 tou. rwjni je nlc fakt, Že nrč:1 tý- typ :prógy • prostě do eeb{; tjJ?e.vilg,
timoc j.tnf typ jde ěteruifi
ústrety. Ros^^t těc„to typovýoh
ť!t?tncť přeůetavuj!, ač te ^padá peradmě, Jo^ď a Karel l':apk^rt,
c-poaátktt epolntrúacl, " pos^diú& Těn protitladJ. stě:!:! aai cl"'jd.e
k •pf-eTrate^ v pf-ljí^lláa! elon-ani ^wor'by obon bratrL» ádillell Jo^Hje- asi pl"Orldy tie'°'ě ne-t^rarú, li tfebaře k:r1 tikoft
k
p!'-edrni:tt zko^^^ je poc""oplte^l.114, mns! ee eeůtlt n t!&, že Jone!
"•e.rek ncbuöe n.1.kd, •^Bovt/ ČteA, a tedy
překládin, al:- lecěim.
p'?1pt>Denc dok^tmee f^3e.1At-^rop^^'tto. Ale na j_,.,o E<t?'&nf ;e ptece ješti.
<mlt 'Yelki ifl.c malff'akj!
(pel!kcrrn s^^ografle by
necneela a!t za pozadí bemocné
pookney dneš.!.ie'- kri ti^^ge"" cficl^áli aby ^.ikle nad. prúměr. lié
epo-mě vědeckl Ikftli.ty a ,e pf-itoa peá^ ae r.au.j-etím, což je viai::t
i :sa atyln, cabjfrd ee dílCťa z3evem & Yalk"9o bellkc n doel'láú l <>-becnij lim aiza^N.Ct p^odllětntm pro děl^y mo1ler.c1 eeek, 11 teratur.y.
!'iJU!šl ^who nn^o uter1^0.0. npos^orfmje na ipoaetn e.oavlaloatt,
m.bÍE! nové pol\lady a neboji " ri^A^^ telar..!• A? na Ytj1^^
/J.Fešel:., a k='omě mnoha stadií e ’KUpkni/ nemúe e jiném spi^^
vateli modem^o l!-eelcé"'o pia^^^etTf
^č^rpÍT2.j !c! oonc^^^U
a pf-1 toc na tkné odborné n.roYni. Je to
ko.rurtntován!,
ještt ematněj š! 1«, fa tento ata"f nij&t ne^^ amocrntr. reph^^it^
toorůe dne^^
Milan Jungmann

„

103
Když sestoupí ohnivé jazyky…

V rukopitném svazku Tatarkových :íse.ček Jsem našel

lístek s ti tulkem i,di ční pGznámkn. J «K. pClG nim upozorňe-.al
čteníře ne t^, že autor pevažuje za Cefinitivr..! jen některé

čésti svého textu. Velice jeem se polekal. Lditof-1 se přece
ujásji dll spleovatelfl mrtvých neb© težce nemocných. rrvulo
éost ťlouho, než jse3l sc eovědll, že s L!sačkami je to zeplGtbť.t, jin&k. Dedneěks vlautnl nevá jak. ;..ni mě te neza

jít.

Souhře jiEtých okolností pros tě vděč!me zl! to, že Jsse

dcEt3li de rukou

s^m pnzu,

ne níž ještě ulpívaj! stopy je-

j!bo zrodu• Ostýchá«. se c ní ř'íci, že je nehotován To, co peia1vá, pefaSvt v úplnosti.

?!s&čky nabízejí pc,hled na spisovatelův pokus zachy
tit jeden jediný zátitek, ztéci jej, najít všecBtny jeho hlu
binné souvislosti* Oč jde? Spisovatel lnrtcloitej Slziěka nedejme se m.ýlit ironicky nielanclio1ick:cu stylizací tehoto

jména, které jen zdůrazňuje svou konvenční .funkci - potká

na Sucbém m.ftě v Bratislavě neobvykle krásnou s krásně ne
obvyklou mladou ženu a po dvou letech ci t'crmou zá?.nemO. z:př!-

tomňuje hodiny, které s ní prožil. Listorks jejich milování

se čá vypr-tlvět ne několikerý způsob. Je to setkání starého
me s mláclá, óvcjjediným vtělením pochopiteln6ho a nepo

chopí telnéhG, nebot tak se vždy Uvot na začátku jeví llvotu r,a sklonku. Je to však i setkéni episovstele a jeho cti

telky, navíc spisevatele - živd mrtvoly, který up&dl v nemiloet úřadd a existuje hdř než skromně, zstíaca ctitelka

:má evět dokeř'-n ;mezi epieevntelevyými úvahami se mihne do
konce 1 stín podezřan!, le ji nn něho poslala vrchností.
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eiověk navyklj svému ■SUn ú4ělu pocítí zásluheu t4 feny obro
divý óctyk svobody s ilvetn:! nevypočitatelnosti. V neposlední

f>aei však jée o eetkání Oveu pohlaví. Jejich mllovtnť je ozvlá$tněne naobvykl^u ženinou tělesn^et! a serualltou« Tato fena zf-ejl&ě um! vychutnat jek tělesn$ styk s mužem, tak s lenou. A tak ee
ť!sačky znovu a znovu rozbíhají za zachycená těch prchavých ckaI

mžiků.. J.i:1 na jeónom řádku r.eé:sjí znpo;r.enout, že jejich hybatelem
Je Wsn!k. Tak intenzívní prozaický zápis jsem už dávno nečetl.

sliboval Jsem si, že &e buCu enalit e Jeho rozber, ale nedokážu
te. Ledovecu v tuto cbv:!ll analyzovat zpdEob, Jímž je poř!zen.

Jeho loE,iks, legika vf.ach fli^gres!, reflexí, esociacť, vl:ieho to
ho poNšovGn:! čaecvých seuvislort!, všecr.ne to překrývání epizoe

a jejich převypraveváván!, t^ je nespemě logika řásni. fGdhe^rá

urči toet a konltrátnost Tísaček je však prozetárského rodu. Je to
text šílený 1 moač6.rý, osls^vni 1 clrsně věcnj, ertat1ck$ i hořce

vtdoucný, etevřen$ 1

tejeestv!. Jeh^ děj plný irJ.lování a se

xu se pohybu.je aim^ meze cudnosti a necudnosti. láska je v něm

opravdu vhckc, ce se děje mezi dvima ličmi, kteří se rnilují.
Newr.ía. Dominiku Tatarkovi poděkovat za to, že m.1 umodn.il tu fas
cinujíc:! četbu. Jsem nad n:! ně,ey a těchto pár slov nechce víc net
být toho důk&zem.

Milan Uhde

I
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Americký konzumní

rea1ismus

;ár 1€.t se u nás obj€vují překlady románů amerického
c.utora Arthurs Haileyho - a jdou dobfe n2 odbyt,jako jistě všude
jinde na světě.Haileyho knížky jsou bestsellery a náramně přesně
dearostrují, co to tGkový bestseller je a čím se liší od. toho,co si
kultivovaný Evropan představuje pod pojmem dobrá beletrie.
Zai:;něme vta.k přednostmi tohoto amerického trod uktu, který
odráží historicky podmíněný násor na literaturu jal:o nr výsledek
v podstatě řemeslné činnosti.remeslný výrobek mueí mít dobrou tfchnicKou uroven - t o ; e první po drnínka,aby se up latnil na trh u.frůměrná americká próza. je.pokuG ji známe,jistě na vyšší ťrovni,než
ěená evropská beletrie,která čcsto nemá ani to běžné minimum
femesbif zrucnosti.Hailf:yho romány jsou po tito s.tránce zdřřilé,
jinak by v konkurenci neobstály.Autor, i:terý se ve svých prózách
stěhuje z jednoto prostředí do druLého,jako by ho nějaký mocný svaz
spisovatelft nebo litfond neustále vyháněl kdo terénu",runí si suverénmě všude najít charakteristické rysy i zajímavé a itavna,té. detaily.Lmerické letiBtě,e.merická toVrna na automobily,americká ban
ka atd.atd.,všechno tu funguje správně a věrohodně.V náležitě atrak
tivním poměru je vypracována i fabule a její dynamické prvky,konflikty a lidské charakterye
V ži vé paměti máru Penězorněnce, ktefí vyšli pomě:rně nedávno
Ve vedení peněžního ústavu se stfetávají dvě koncepce:jedna z nich
usiluje o kontakty e velkým svčtem ’’supranacionálníchn monopolů,
eby ve spolupráci s nimi našla cesty k závrat^fa zisktim,druhá sází
na drobné střádání,omezení všeobecného zadlužení,1nvestice do zlep
šeni 2ivotního prostředí a menších domácích fires.-Zloduch.em č. 1
je představitel velkého kapitálu i velkého světa peněz a politiky
G.G.Quatermain,který je vybavený všemi známými molnostmi korupce,
nátlaku,vydírání a násilí,od přepychového letadla,reoidence,krás
prčffj

2
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ných slečen,prodejných fotografu až po gorily.Jeho "obět" a exponent
ve vedení banky,Roscoe Heyward,ctižádostivý,zapěklý po^ytec a jeli
mánek nemůže skcnčit jinak,než špataě.Rosumný,niuf.ný odpikce Heywardťv
a jeho vysokých stykii,Alex Vandervoort má sice na první zdání jakési
ner::ymp.8tickť škraloupky - jeho tivotní tempo přivedlo jeho nepřizpůsobivou ženu do blázince -ale v rámci svých možností a lidské sluš
nosti ss je snaží napravovat a kromĚ toho má sympatickou milenku
Margot Brackenovou,která vymýělí všelijaké důmyslné stávkové akce
v meších zákonaje? r.utí příliš' dovolené zarněstnevatele a podniky
k fstupu.Aro ženy specielně je tu vysoce emancipovaná vedoucí pracov
nice banky Edwine D-Orseyová/mari2el novinář/,r,ro barevné kladný,leč
trocho. tvrdý ''bezpečák" 1':olan Wainwright •• konečně, - le.st but not
least - hraje se také v druhém plánu:kri,:iinální 'zápletka kolem peněz,
které důmyslně ukradne zaměstnanec banky Miles Enstin seznamuje - po
patřičně napínavých peripetiích - čtenáře s otřesným prostředím ame
rických věznic.Lhostejni neto podplacení dosorci,homosexuální "ochrán
ce" - 1e nakonec stejně všechno dobře dopadne,je tu přece poctivá
a všechno chápající jihoameričanka Jua.nita Nún0zová,která pomůže bí
lému provinilci vrétit se do chudého,al€ počestného občanského života..Eezitím Alex Vnnčervoort se svým "týmem" zachrání banku před kra
chem a americký život plyne úspěšně dál.
Je to mimochederr: až neuvf3řitelné,nakolik se ter.to americký
konzurmí rec.lismue podobá takzvaně dobrým, tj. aspoň slušně napse.ným
dílům socialietického realimr.u.Americký autor samozřejmě nemiusí tak
moc hlídat každé slovo,jako kritika ekonomických,správních a komunál
ních ir,etitucí může být ostřejší,jeho hrdinové mohou mít pikantnějlí
lidské vlaetnosti.Ale princip je stejriý:hrdinou je nakonec nějaký
poctivý,prattovitý,o málc víc než. Etřední kádr 2 pro střední vrstvu
společnosti jsou také tato díla psána.l-iení to žádný úplně hodný Fridolín,má svou Šest a svÉ tradiční africké /nebo velkoruské a socia
listické/ ideály.Bije se s neschopností nahoře a nešvary dole a na
konec vítěsí.Román bývá tzv.odvá!ně kritický k jevům,o nichž se u!
dávno v příslušném systé:.u obecně píše,nebo které vláda tak jako tak
hodlá potírat.Sovftský hrdina bojuje kritikou a sebekritikou v rámci
komunistické strany,americký hrdina v rámci nepřekonáuIných amerických
zákonů a soudů.Ale celkemi vzato,pod. kůži se nejde,podsta.ta,"věCné"
principy a posvátné pravdy-nepravdy zůstávají nedotěené.Vůbec v posled
ní době pozoruji,*e i díla renomovanějších amerických autorů než je
Hf".i.iley,napf.Updikea /Krélíku,lltíkejl/ mě n€jak neuspokojují.Uoiějí to
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ty lišky americké
příliš, všechno je přes-ně- vyvážené,dobrota
a lumpárna,spád děje i poutevost a jedinečnost deteilň,koňská dávka
Freuda,e.le co je to :. l8tné,kdy í",i ty knížky připadají jako railé,
dobfe propité a prokls.bosené dýchánky,kde každý jenom pro klic. svědo^
mí nebo kvůli konvenci předstírá,ŽE E€ stýká s lidmi -a ve skutečnosti
ho vnitřně nikdo & nic nezajímá.i,le pro život to vět&inou snad s-taČíe
111:ožná jsem už starý,nebo n?;jEk moravsky střelený - když si takovou
knížku,nezapírám, že s chutí, přečtu, j€ mi naj Ed.noi; smutno a musím
sáhnout po F2.ulknerovi,E"..fkovi,Č e-chovovi,CarnuPovi,B0llovi -ale coi Vančurovi nebo Čapkovi,Eaf'.kovi nebo lxi1balovi - a je to,jako by
člověk v tn ctvíli držel jiného človčkc ze rQku,cítil její vl.».host,
tep,Crsnost nehti - a bylo to to jediné,čebo se mt.f€ držet v temnotách,které ho obklopují.

jka

l.S.:Je to bícia,psát česky.Kdyř už js;-ue u "románu. z pracovního
prostředí'': t&kový Páral je ve svých ne jlepších kní?t kách o dvě
patra výš než celý Hailey».
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LADISLAV PECHÁČEK. jak nú 1nfo!'lllule ^ál.o&a Jebo pro^i.ckfho debutu AIU'r-EF.I (Xruh Ttradec K^áloYf
je Ityflcetlle ti praktický llkař a- &1.Je na c^hruddilsku. řlámlt jeho
nov6l.J J^ prost^&J. 1'lad:í lu-4i.1.nov4 - studenti — se rot:.hodnou,
naatudu.1í Jiháskovu tucer.uu, nastudují jl modernf a
po :aTlm, to Jest s Tlastui.111 hwlelfn^^ a poetlckjml vloika111. 'Pro aWj Hpad sískaJí i fadu 4ospf1/ch ěi dokonce vá ien.fch spoluobčanů. Baru naakoulěj!, geaerá-1i:t akculiku :na&oai i teleTiae. Hlaffd htdiJfa, :ttert je autorem písňo-rt-oh tex
tu ve akoulen, hře, stal! y úvfreb, aclnl uoiel7 proměnit
STOj1. platonickou láaku y lásku sumou a opouě-t:í tak eaa st,hc dltstv! 1 čas nedosplllho Yer&o^flin.í. $Tit pf-1:lel o b4mťka 1 o ^amatf'ta.
jaae s1. •uvldorni.H hrani.ce avých ulnoat:í.
Bi;adou z l}áa &11!1 a budeme se mít VC^IU.XU dobfe•" Utsevíri autor
STOo ji prosu.
: .PHl'llh 1 jeho ^trakte^^í, ^Qollletakl prostfedí, n.e4o&pfloat vltii.n;r hrdi.d, kolorit #^^tfrakáho divadilnictn 1 fllUy
&lc!rování pfipomene T*ran.I proq ŠkTOnokfho1 kd7i autor 11e• !n-o:r-eoklho .tabula.b.t schopnoat. Takl 4oba 41je cproU
kn1hu.4.m akvoreckého poUoČi.la nejmlnl o čtvrt století, bihe.lD
nlhol t11t^ událost! poatr4cela Doho se sn osobitosti 1
"blearnoetl. Privf to, jak^ sJlscbem ntupuJe .do celkem 1dJr-

ta

llckiho (a:!st7 zdlouha.vlho) Y7právlní skuteěnoet aedmdeaátlch (č1 snad šedesátých?) let ml na kn1&é &aujalo.

s-.it euterovjch hrdtuů je svit pfiroaent, di se Mci t.radienť. Foh.Jbuji se v nim lldf, kteM.-no^rálnf li.jí, praeujť,
mllujl, ba'ri se, p1j1.1
11 j&o\l IttíčU, pfe 4evŠ!JD viak
dosud JaovoM lidskou feěťi pfiroz.enhl Ja&ikem. Vtdle nich se
obaas
pHblhu marnou ještl jiní it4^ ( 3sou to nsmls f^^clonářl), hditel poCmlku, fieditel.ka iltol.r, referent
ho vjboru, telertmí režisér. Ti viichal jaou pfedstaT1-tel1
nepflrozenlhe ST!ta.. V okamllku., kdy ae a zdili hrdina aetki,
aanne - snad v Jaké.asi. aebeobrerem;.ú raflen - poutivat jinlbo Ja.&i1b., jas;ru ÍT^e. l"ráz1, j^akkoll-. Je absurtoi a nčšse dá vieo)mo T.J'&Tftlll, omlurtt, ed6ndnit, aast.Ht.
- to Jaou 11:1m.1kr7, kte.r& ei. l&e anebo Ja 4okonco á.hodno al oblinout, kd;kol1v se ěloTfk setk, a oficielní®,
lihdnill aTltnt, &vftem moci. Jenom
novlk dle existo
vat, Oo^aAnout c11^ Oatatni to
t&k chápou, a 1 k.d;i
to, co hrd^ina. t ttakových chYÍlích vypcul.tí s dat, je &cela
zlem1$ blábol a lTl!st, zíaktri si Jim ob41v a s^ytD:patie ostat
ních. Cllápon totli., !e háji jeddilým mGbl/a spfasobem Jtjioh
Yk.

11,,

^tak'

Jejan si j1ata,aa tato podoba roadllenfho svita je vlraum autorova ^talrut rebo &4a YDikla 4o celkem nenáročné

ho pf!blhllu m^rodl-ěnl, at tak ei onak Je pfť^naěnát svit blá
bolu 113^ vfldlt ST§ta 11.dSlho, dotjkA ae hc, yJAdJle mu. Je
ho' tfeb.a aspoň y nlkter:#ch oka.ml1c:lch respektovat, proto Je
1 třeba o-.l^dilcutJeho feě JakkoliT m.ť alusurdul. Jenom tak
ae •• n'1s mohou e ‘ t 11ul1", ktefí ae budou m!t *VCELIU dob.hi
1k
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Raději o hnoji

Ludvík Vaculík:

/fejeton/
Chtěl jP.er. peat o nfčcm. jiném, než budete .nakonec číet 1 ele změn:

jaea: ilmyel. Chtfl joem, 1.» už jse::) toho mfl odetevec, pent o en:1t'>rl)ci,
protože zas pri asi élvecet 1 ieí chce se z této zemt vystěhovat. iiínll
.m- '

Jsem, p uE jeem/u<čótek, uvBJ.ovlllt o torr, jskó je to pro nás vlechny po-

rt!:.k&

b

ztráte, je Jíž E&kled byl podle r.it eei pfil hodiny trvajíc! uveh;

poloien iie "Jelezničářakcn: pl eoe„ roku 1977. Větu o to-:r. jDerr. p&k ele
tkrtl, jelilwŽ ae nechci bez řítcného é-^yslu hácet e Hojdénkec, e ne

dEcysl nemll jsem chuti eni čo^u. Bejčlnko tu jmenuju ne c potmtlllorti, nýbrž z respektu a nouze: vfélyt on tu zbude z oetr$ch hédeču pome

lu aác::, kdyi ti, co opouštfj:í toto elzsvli údol!, etrícejí kc eporOm
e

pozůstalými ti tul. Vidíte, podobnou v$rnnf,ěnou vttu k eitie'rantO.m 9tl

jsem, i v tom^ prvním ooetnvci. Jeji jokdsi neeprevečlivoet mi vĚ&k s ope.trn.octi vaclll), proto jsem ji ócprovoCII uznéníc-, fe ku.žčý mt právo

zechrfunit se ze svého nebezpečí, s jt mám sv.;' ch rt.arosti Čó11t. Pek
js&iT: ae .na ten prYnf odstove.c, který tyl o poJovičku kr&těí než tentc1
tři čni ncechop:.{ éíVEú, rw.'f:. jsem po:n!\l, proč t:i.i to Ct,,1 nejde: mueel
bych zač.it peát o jis^ch zlsch příhočách, jejichž p cht>,telé r.cptejí

si bSt Jmenováni, dostrill jsem elclllénský etrBCh, vytočil jee-m ze stre

jc list zkroucen$ přemýšlením, roztrhal ho lil spláchl.
JJčkOl U on:! jsr.n octorr, hlečsl lepl:i téme. U!: jec.. ^slíl, fe ho
mám, když j enr, jednou e.odt: v eu.bohune bl ízko !' ioiče trlyLel z jeho V)--

idlačky nesrozurnitelnf vzr-uUord, z něhot pcjccrxu ^-nikl zřetelný t-iCici

hl»e: * Vyfúsnřte f;tltl!u

8

vyeoCtc ckno, et mO.žou cnstuJíci vy-

stoup1t, pr.epínóro!" FředP.tovil jeeit: e! eenr.sč.na
eutobucu

!'

ct.u toho ^uhéto

Jol: ne et?! tvlití ti ceett:jic:!. Jeitl' rxž jser: \'jetoupil,

eovrdčl joen: ee z vysílačky ukončeni tť uóťloeti.; “ Zran(,r._i mezi cestu
jícími f.tdn&."

f.

tol nebylo o čem

e'1

pře,cyčlet ani pE5t.

1;tle jeem t.leael némf:t, snedr4 e eapoň melebnj i kcyf ne 401.e^it:
oie VylOuči.l Jeon: zshredu, protože o té -'eem

minula.

p

tu kd...!
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jsem v cetru jc.1 po EChočech r..nhoťu n nedržel

fe se mi oZkliv:!,

zeznčl polyn:

se té černé gumy, proto-

'1.Jporor:Ít..jemc cestuJ:!c:í, riby

ee čržo-

1! pobyti !vjch r:inCel. Ncupcrlr-chncti ml!e t'-$t pckutovéoo t" On se m,1okec čržel,
při f)1(i:ti

" te1 ur. st' tcprv nikdo
jizd[ S€ včichr.i tuc1emr

net:ohl chytnout, zvlóťtf'.
ťirfet,

ale

Já. Snad

teč pfuci ťicbul\cm(1! loMJ-

ci čtlat tajtrliky. Rozpřeíl Jmen ťvahu o této obecné potřebě ne-díle-

žitéhc odporu, r Jak

mč schody vynúScly, zvedala se

ltd

jícímu rrecléru ntótu, které ci už domyslíte. - Já ne,

mysl k vynika
Jť. Jecm Je už

nahoře r.r rovin? zemití.
Y pcclcdnii fejetonu !:?-'l

jt'-e-t!: včtu, if st! trtve u r.tLs zh posled

ní roty stele zrtrrcenč nízkou. Jeden můj ž patný

známý,

s nímž ce pr®-

vičclnf vídám, mí i tuto skrensnou narážku na poměry vytkl, protože Je

tc prý pomluv®, takže se nenám divit, e£
Fřektn- ile KČ, t!c tc říká, a zeptal Ječe

vznikne

se, kdo

fehl, vt lidé, kteří se ncymne hněvají,

kampaň o měn. Životě.
by Ji měl zařídit,

tady Či v zahraničí, z če

hož Jscr poznal, že tady, i v případě, řev zahraničí. Protože tento

známý r.ikčy neříká nic bez
ho slova poznamenám. bale Jsem

eůJ

mírech 1

o pel itice c c vl 6d(,

účelu, rozčilen?

Jsem převil, Že ei Je

řekl, že udělám pokus:

psát

netudu

o po

zcholt'ka ae tomu vytou, e pal: uv Ičimť,

jcttl!. rc ni nakonec vůbec ťcv01! peét o čGmkcliv. 1-uau schvlllnl óodricvrt zákony s. stone ae zc oř takový dodrževeč zákonů, že nts oba Jed

nou, mne i jeho, bude t:ir.iett-rutvo vn1trc vyEtevcvet vycpané.

"pk!

ti prot?it:1,

stovcG dokazují,
nouc:fmu némťtu,

Pt ei kefcý vtirr:.ne,

fe

slevo čcdržtujc. Pf-ečcbos::! od-

n jakou oélpovVdnou nmnslou jsem pe vyhnul kafdé.mu p6chi když mi ležely v ceett.

:ne.héy večer tt'lef'onoval Jooef a převil i te mi příťtího dne dove=<:
ten hnůj. truhého dne. brzc rf.nc jpem

tp...

ne zese

tamtéž. jsko v posled*

r.ím fejetonu^ sbych doóévku pfijal. Ir,ll přijet v devět, ele sdrfel ••

o dvč hodny. Zetím Jsem prof-esável kfoví, pfemýčlel o lidech, kteří
se n& m:

tím způttotem slob:!, e pot.orovel nízká ňec!é oClski,

z nich! tu

a tem vjipetUt! krupke nnfhu r. znchreetile v 11it!. Hnoje bylo pln, ná-

J

111

klada! auto • Joeet JJ ehesoval do br^ty a Já ho odválel. NeJprYe
Jeem dal pár kolečok k ryb!zu, potňo na záhon, kampříjdou brambo-

r.v,

d

nl>Jeké koleěko pod Jnblonl. HnOJ po&dfJ1 zeryJu. Pek Jaem ho

vrěil na hromsdu u zdi. Keh, tfebe ae ani nedovím. nic, vldJlt okoro
nečtu noviny, a kdyby to bylo moc dr&I, tak Jim oCpovím. Ale oni ani
neumJí peót jináě nef blbf, tokEe možná bude nejlíp vůbec si toho

nevlí!met.
Už dávno
Jeem teO

ee

boJ:!m, že odvá!ením. t5rody

se

zehreide tmižuJe.

Proto

1 pocit, Jako bych Ji zachraňoval. Zeptel Jaea sa Josefe a

on prevll, !e "1.e vjzk^^ zemi na poli ubjvat tolik, kolik ee jí odne-

ee ne kořenech rostlin, Jináč ne. Kdyl shodil hnOJ e Guta, 111 Jsme

evečit. přitom j!'em chtll Josefovi platit, on vlak nic nevzalI Jedlnl
zs naftu. Pli hovoru náhle zaitlrchel elrkaml, eof ml ut!ivilo, e tu

mi vysv"Od generální opravy muatm pfi at&rtováni sapalovet auto
sirkru:m•

fiekl j11e11: •Nechceš, J' ti d— na ceetu drobn4 such, tříeky.“
odjel, ptiel íbll mi Jel ti je&iu fůru. C-dvé.fel Jsem pak hnůj

do esmé trny. Ae1 šest koleček JeEm nechrů. soueedcvi, kter$ ho obdivo

val, jek je prolr1!el$ e mestn,. 'Byla ho znsčru1 hromadě, muerl Jsem ei
lát !očnu e nevížel Jeem JeJ ruihoru, aby sablral mdně místa e mil co

nejm.onií o!pefovac:! plochu. Jer.ti ho pnlť pokr)'Ju hl:!ncu. Celou Oobu
Jeem pfitom myelel na to, !e Jonečnl dl!lá pro zshročlu nlco ned pou^
koloběh hroty. Nfco, ro čew nerOetéveJť v zemi prízdnť vyratovan, díry.

/.t

cokol 1 nnplťou, pofěd budu 1 eplU nel oni.
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