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Karel Pecka

Probuzení

Fodkopy epochy vybuchly v urč ...nou wivíli
sesuly ste.voy poGvlltnýGh. c.}u‘rimů tyčících pýchu i:;vcu c..o z:.ete
Skleněné tabule výkladů krwuársXÝch krámů
vydaly skfíp6vý acorú tfíř.těkych střepů
a lidOt.í krtkové octli Be osleplí ve výhni exploze

Vteřinu předtím to vlectno znělo jak přiblblý fór
děti a huzaroní hrúci ce vet;elc srhlli

Z troEiek však povrtmla novS kapitola
smrtihlav vylezl zdola
a k hrlze hráél za v&lchou
propad.ly sázky
Tom co Hli brinit obrazv chrámů’
a valy pravd předem vyc.aných .k zborcení
ni;.iísto oceli di*evčné čavličky c.o ru.1.ou ct.óny
!iahoř'itlé podezření
mění kov sejmuté pěsti v rozbředlé bláto
a prsty chabnou v b cvfcni {. títu těžči.ho ki;.i;ljr:i
jenž skoró ne. poi;;w.t:ch chytráctví Coby

Pod rukou. prodané prapory
věnčené &lupmhl yřetvtlřck s-prorndných srdcí
zdobí ted sály obskurních •muzeí
a píseň zběhů. zpivají v křeči pleskejicí pysky

Do slepých nočnich rún vstavějí mu7.1 ocz c.lorioly
s prázÓJ:lýrr.a rukama .feátrají kol okruhu světli;.
o _pijí hořkou. bře:.iku. horkého benzinu
který snad pom.ůce projet koky-tem dalšího hne

1

Jiřího cesta k moci

r.ot:vá joem tidllal pcGledrí toěku.

úv&hou .cnd jif!kovskoo.

triloei! Bohumila !dhy, objevil s# ll!i knihkupeckÉm trhu t!'et! díl

Xa^itť. l.-agkélU?o kril! Jg!^P. « !;oděbted /f.?/• od y^e lava :;,rb&na. ká
ilťt ti.tllln!m liotě vro?:en! 19'EO. v tiráži -vžak l'i(l, já se k niir.tt
o.oetal sž lGtos, tedy opět o rok později. K.ni.ha gtejcě čekala dost

dleuho

povelem k expetovátá, a to j ettě mu.gel ve avia doolow

vynrttlit jej! srnyel ofieitln! ptedrí předetevitel dc.elini literám!
vědy a krltir.y Jttlan B^lahyza:a. Jeřtě uvid.we, jak to ud&lsl.

Vy^hnul j^o oe -ve sliněné ti.Taze ptedešlfa dvl-rna d.!lů:! DaeGtí

,;ěmirn:i. I>f'ode^íi 1:i nepřlpádaly ú.:!žleeky nijak zvlášt pozuru.hoclné, zato nvýs rozsetávániz všitých. představ o dobréa e dúetojnám
haei tekám c;ráll p(taob11y a* ke.cífakýr dojmec. A u nás Gfl ts.kovti bof-en.ť ilaz!

ní^

á vyvrecer.:!.

»• 12mčlscky

iege.nd nerado -vidí.. !i"et! díl, naw:v^s.o-1 Zrri-

od r,i'"edi.šl?ch d.íl'Ci pod.statně neliš!, žaslou?! sl

však pozornost z' jiného důvode. nirlany.nka ovšem v ducha. aouént.né

kritieké apologot^^ přirovnává Erbena rovněž -jsko j^i_lú ?i^^^ k
na:ielaw Vančurovi, eůiví c •Tsnčurcvakés pcjet! dújini

a

dtU

prosti x Erbena &t:. tora vynikQjíc!ch kvUi t, eledj « eplýv^ť.Jú dYOG

1^&! jeho tvorby /detektivní a psychologlckW v hintcrlcké temati

ce a v návEra prahlakuje ctilc-u. tri.logll sa •velký román v:1ohovný•.
•Ve sbltel;!:.osti vyř.ado.je dost vulkoa. c!ávm trpěli vocti kn.illiL

p?-;*čÍGt ./má 4 }O str^nn/ nebol — ci tu.ju. ;:^.J.zhy.n.,1u — "tr;.k j oko pc Ota
vám rom^im.i, tak nn1 čtenáf-1 dlouho i::^! jr.;.!mf '=ttyel l!ekonečt..ých

jednáni na é.němeah, ‘ snysl Irhičkovy dvojiiicoeti ••• " V t.o:nto ohlodu

rid dávám ^^.lci za pravdu. Dialogy, j c:2 zřejmě rcnj ! ;1skti t diplc,,'-

r.otiekým slcvn.íl: terc!fetv!m & utajenou. zllQdnost!, púeob! matně
a hlavllě nesrozanitelni, jed.notl1vé postavy .aej soo. doot ztotelni

olllšecy ve e?fch poetcjích. tak!e čtcntfi leckdy Lplývajť, děj
r-.c vuleanavě táhne bez r.tttfičně t-:rttdnce, e1 ce:cb.n:pcrzie^ kem ne po-

2
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děla ntina ŮBpěšného detektlvktře, nemáme až ekoro de konce potachy, co sleduj! neuetélé komb^inace p^ana Itátka a J1ř!ka apod.

Jitíkovo :rán.! je časově vymazeno tříletím. l:4}5 už 1437,

_plným diplomatického ruchu. ro dlouhfch

a

eloSi týeb. !edr*écd:ch uu.Mdl

na čeeký trún. konečně' Ziknmund, 'kdy* sehvá.111, resp. přijal koeipsl.—
táta jako zf...kled dohody s ěeskfml piny podoboj! a vUbo'0 přistoupil

na všecahy po-d.rcLinky, j Ell eby nž 1ttěl cva továclavakou korunu. na hlBvě. Spěché, je totiž etarf a nemocný. lolitičt! m.atléři v?tuší ev^

přiieřitoat a z&čnoa hmd kelec niho zatahovat avé e!tě. Ve hře je

pro případ jeho rart! hn.eed několik kandlditů na čcokj tr\J:it. p!-ede-

vším liabeb^árk klbreehtt &le. taky některý polský Jsgellovec, ahb!zí
se 1 ttor::nost,
provdá

*e

datLičká ^krťlovna ' Btťr-ťoon De_ po ovdovéh! ryctLie

český stolee

6

ob^d! jej! novýcu.5- iěkdejší JiříkAv poru.č-

n!k pan íiynce Ptáček s 2^^š tejna. janž svého e-vě!"ence tič.11 cyriiok-Jm 2áeadám moTOehtého boje , be cítí jako ryba ve vodě^ ’• fia t.2 to

lik nekťSe,' ný-C:rž jedná, Jiř^ ui je doepělf a &O.čámá -džlát první
semoctctné kroky na diplomntiekéti kolbišti. ile ja přúo^ jm Ješt€

pfillš ne::lrašený, te.kťe obč:n3 cu. u.stčdt:! pen Ptáček Iskci poOobnl-

ho

s

•^1.)r! moc. A ned!nj ne eni Dl prayc, ani li.alevo. ani

sebe,

chraň ee ohlé^ou.t, opatrně 2:vedéj hlavu^^ K.Bohu. ee můžeš iíve.t.

Jen pozcr

cesta. i.bys

„ t^ ehv^^,

kdy5 vzhlédneš, neilépl do

pasti, k b11a, Jaký jet. Sám a nkrytý- ve vlactniLl ni^tru., Jistě se

najde chytrťk, kterf tt _prok.oukna. řokařdé se oblev! nějaký Chelčický. Tanatiij: lid! prostých, du-věf'ivýoh, dobr-Joh a ne11čenfch, 1

dcbroardeč.ných je daleko víc. Jeru většinou. Snahno sad.ncu na le;
tYých 1.askavicll Dlov a

dri od

liaruvvů a geat. A takové zesany z Cliolčic

rrohl.,dnoa a oeop! se. Fesnl je právom a nevč! je.

Wři je. V:,esě3 ee jin. Lid dobrotivý, l:!ój pana Jifíku, uaiU.š-11
to vt1_pni, ten výrečeh toU'-, se bude popadat za. bpOky a prolrýbnt

so v záchvatech řehtání? /atr. 1S2/.

o

'!oto poli tlcké Yádem4kwr. Je enacl dost prUzrt^é, evVm způsebem je to exktrakt mocenelcého cyr...i^a:n e bezohlednor.tl, joortiž se dootelo později atOt.Uitavnění

t

machia'V"8llÍEDU. ?rctřélost a ^hrubo-

zrnná ^yelncst pana Ptáčka mu at.á zřejmě dodat •vanču.rovrucoo.• re-

llesaněr...ť robustncet, ale oTšemže marné je to sn^flha.
V porledu na Ji!-ího jako na maže e nezříze.c(X. tcuhCU po moci,

pro niž je oehotee. jít ttebna až éo ptedpeklí, se Irbtíri ehodu.Je
e: tíheu, v tom tte oba drží historichýcb fakt. Itozdíl je« v t011?, ťca
idha ee vyhýbá všemu, oo by tato prraktiku koi=_promicnictv! ubizs.lo

konkrétně a utav! n.am Fře<l oči neustále dobrotivl.ho, starostlivého
otee vlssti e o!rot-./erce, zatímco ^i:rben n.aopl'ak .nevynachá j t?dinou.

příle,1 tost, aby nam ns;>fedvedl Jif-!kový podrazy,

cl:.ioaoe, záku-

r;&

to ckarakterizaje slovy:

liení ir1tr.ik'y a dotonce 1 -vraždu..

•zóru:epca, ktarm autor čtena:-f pfe^dkládá^ je ta1ť 6!.ělé, tak se dotfká uetálenfch pteďztav
dici,

žt,

je pro

m.nohi

I

Ideálnťcli p^^utkách, ' tllk jde proti tra

čteÁái'c pf-i;Jatélná Tlsatnč jen j:l.kc hra,

jako rozoarný čapkovský apo^!:ryf, který za -vz.nešenoGt!, za hrdiny a
ušlechtilostí nalé-zá obyčej.noet, ’ lid.J. 1 e jejich ale.boetml a Eámš-

ry, ěasto dost málo ušlecht114.•

’

Je-11 tato koncepce •pro r:neh^o čtenlfe^ pfijatelná jen jako

hrs či apokryf, psk existaji ov!uua 1 Jin! čtEillíf-1, .kteří j OOt4 5 to

ta.tc konccwci chápat jinak. Jak vlastně? Sa.::oz!'ejcě ra Jako !lm,
ale j2to eoci životně reálnéb.o. !1 jscn si vě-doc:1, že dvojakost,
úskok, lest, prerada. a násilí tvof! •tkanivo :lějiná, zákulisí je-

jiet seehnnlmtť, cynlckg proetředek ponicenf YE.ntdnnfm c!leeu Už
tady néě kritik dost jasně n^mčnje, že Erbenův rO!ltn no.a.t zcela
a bace zbytku •:f::pokryfta*, že v jeho jtdra j!I u.tajenu krutá _pravd.a

fi-yota a je ttoba joo adt odvalí si ji pf'ia.nat, nettne.t na ustála
nfch ptedetav,cb., vldčt •za^ ku.lisu di3ú, •za^ pcetoje hlctoriekých
figur, "aa* jejich vsr.oéenost.

4

4

Podívejme se tedy, jnkoi ro::;ánovm fikci oator rau.vin.tl, cbj
.ním toto své rteeTědčení, pro

&.o čtenářt: pM ja tel.ně j e.n jako

•hra% dokUT.entovnl.

XXX
Z ob;ma pro^^unioty ae nn počátku romlncvého deje setkůvc&ue

jako 8 přeavědfenfmi znstnci krile Zlímu.nda.^ .1>-šl&jí všechno, nby
u? aedel na r:es'k:lm trrůně e. tbi v t':eci orět zavlfdl pevný řád

r.lld; ží-d! oa prostě zájcra Btáta
di.l pokračovat v bezvládí

&

Q

ovšem i evým. Nelze totiž už

a v$ válce s cQilm tshdejšíc světec, li

dé j fi0a U!'i...eve:ů -a t0tr.ťí pc :níru. a práci, vf:ú.i4 haštafad o věra—
učné otázky už nitob.o .nebaví. !'er^ proto diw, že z táček 1 Jit!
pa^ílliaj! Zihr^.ndovi a stsvěj ! se preti: všct!!, kdo re cl:uirotť tu to pc>11 tielrou .nezbyteoet doby — k tč-m pe.t!-í. pf-e:iavším Eradečt.í, ‘^lbo:r-

šti

a .lan EohtČ

pochopit, že-

na

Siónt. ?o ocb.vile.ní koztpaktát je pf-ece nat.no

z^a.w.nd

u.ž nen.! tá uuri Y^^ytrali liška,

-w.n.

Anti

krist, proti .n^ěmn! se postavil e-olý nt.rod, teO je jedinou .nadějí

na navedení ?édni :íi!eslté aprévy. Ji!-! zcudí taktoi •Jiná vláda je
rc^^ntu^ Chci t:ít zdědtn.é statky, : nichž mnohé js au. rozobváceny. A a:ír v

/str. 3^/^ I. když Z^^^ohs ll^té rád, přijímá

ho j rcko nezbitttost, j 9 pžeca reá^lný poli tik.

Ze náhodných důvodů všsk zeč^^ Ji!-! %. Ttičkova .nčvo-lu. b^y
po Z^^^naově koru.n.-oTacI n&vžtfvovat ml^a.dičkoa ktilcvku :Sarboru..

Froteže o ffillostný flirt r.emilže jít, Ji?í je totl, něčaho tohovéhc
orgun.ich.--y m echrpen. j cho zaj ú' každý — 1 žona — jen jako nástroj

kam mít!
politiky, nt"tnšíme,

.
Pochopíme později: Jif-Í ji &aplétá

ao

f.Vfch tenat. O=f.u.k.ává ni ji pro pf!štť •pou.Žiti", aby s ní Kohl
kelkulovst ve e^ch. plť:.oo ch b Uz.kjch 1 vzdilsných. iiou.kojená narbor.a v tak pro ďiplomatickli intriky na^ p* iliS poohope.n! a vrh!le eo

bszňl!TYi do n$..r11če uherskěho pána, velí tele ku.mé.noké j!zdy l;;.ic^^a
Crrzd^ha. JÍFÍ využije obr.nt.ne i tohoto codovcle.n&io postru, po&fátí
cilenoům, aby je mU t hrsti.

5
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Sáóně se etQSÍ £al:.rcči t proti 21kml:.li:lOY:tm nepr-i t(;l\.lJ?., p?ede'Y š!.n

proti .hradel. I te.dy j8 prostor pro diploft!atickoa l--u. Jlt.ťk vba

taje t:' c%námí ..hradeckému. hc j tnanovi ZZ::Aichovi, Se proti Hr&de1 vjrrnz.1-

lo cí:;a!-t>k& vej&ko v čele & panem. Viltimem loetkou z Postu.pic^ podpLt:í rtricha r,l.nýa váčkosr., a tem. v r,oci taj.nó .na_psc.!le v cele Hra

deckých cíe.u.řcke ležr::r:.í. rez_prčiS! je

a pana IbGťka., JI?:!kovs spo

jence, znbije. Zdielsv t:nicb je všnk tu.pec, .rerozL-měj íci gloži too
ts» & j Q.cn.cctem. poli tic.kých tahů, prcto srsUe r.a!:a dvé'ma hrdi.niun
všelijak ko::p11kov^t :Z1vot. Itáček mu. hez serv!tků pohrozit •••.bu-

demu. tě cuset dát S'.t1b!t anebo tiu.:iet za'bi t. Y Rrod.ci Je čest takoTJch.

co by to ;:ro náo udělali, Knčg i„mbrof. kdybj. ee dozvijdči jisté "Vě

ci :a-a =1 ma je v tom pf!psdě takn^e, i!m.si b.na jint — by byl

první, kdo by tě dal no hranici.^^ Naštěst! s6 všeahú.o k dobrému
obrtth °Zdislav t.nleh eo da:lu'Vl s te^tfmi Rrd.edcý.v.:1 a pcbij! v^^
né bratry, ktet! DřišH za .ná. •. il.noho Jfra.dock'}ch bjla .z mi:stn V)-

hnáno, beE majetku, c hcl.^^ ^ru.ki.aie, £vdlaf line.z l&tě:j rrootředck
u tekl stes lai k J^o.nu. no!láčovi tiá f51ól1.

lakše zůstává dión. Jan Loháč ja Ptáčkovým etrýosc, znají ee
i!ebfG ze o-tnrfoh čaeů řpoletnóho boJé^ Ale srš&tý airotč:! hejtman

ntma k !táčkovi velkou. dUv^ěro. fl^ů2e. proeti. pf1et-ou,:p1t na Z^^^da.
jako .na českého krile, nedltpe objekti,m:! nntnost a opov! mu ne;řá-

telBtví • Zlktiti..."ldovi cezbýrá než Roháče t:.n.ič1t vojer.rslcy. PaA Ptáček
!'e nubí^citle s eá: postav! na své náklady zcz.ekou. l:otcvoet & V^.ne
ns. F ién.. Ale chová se ťOd.ivnt. C nijakém dobýv éhí kraa.i. nemůže bft r-"l
tečl, n.av.etiM:.jo ^obát:e, př'iteleky oe s nU. vybavnje a p!"éavidčuJe

hc, 1c. Zlkmu.ntl je ve !^^iční tÍEr..1 a že Sión je vlastně v bez:p8č.í,
on eái ho dobývs t nebude,

s .hoháčec ho

do

^ctra.žll pf-eot: na ZitmtLla p.úat n spola

n.1. cvrl.no11t Po.n Ptáček muní dát povravit nikoli.k fp►

!lÍlt ktd-! ,mohli cíea.F-i v:,-::rač1t, 00 oe děje i4t _'.::icnu, Žt se llebojllje,

!e v(;jeko je r:ietn7oviZ:ené,t!!ké kusy nedottt?-&l1.1ji na hradby ntd. V ttol:

G

vzrušených dnach Ji!-!k jesdí ho:-ečně od :lórJ.U. do :-rt..h:, r r: rrchy

za eíc&fem do Chebu e. zs.se gpft. Cosi má zs Ill.b&i. ;.l& co? :?!-i :po-

Eled.ní ceGtě c.ji,1!-a _rrahr tajně, doprovázcn j

j edr'.. !rn s:brojfln-

ce!!. Ldy! dojedou před lnžen.! u riónu.ónu. pr.nhodlle rvéhci p!':..vodoe

chl e.čno\'.:revně zezadu dýkou., aby .nezůstal evěčtek j cl'..o centi • Jde
totiž vyřídit pan.u itlčkovi, že Zib^nwld se d&l jormodir;;tnor:tí _pfictt k tc^, aby v:,clal proti [ióna pozlln.^ vedenou — ovšemža —

královr.l.iný*c milencem licl:..:;.lem Crezághem. rtáček tuto novi.rm
ai <JKohdčovi s. na:i^vf .nu, že se epolu. e A!m _posteví pTOti

Crtr.záehovi. V .noci v:'Jnk tajně r;výa. vojálwm. rnatíd:! zr,t!:i t postavení

a u.pr.ev! 1 ttPrré blsl' tak, f!by za^éhovcl.y hhrad. 'Ieo je ción kcnoč.-

.ně vážně obklíčen,
F.drž do!'"szí Miche.l Országh, má k

Ipbipu té/.

,F&n itáčtik ti to feč:

Iťcm, tv(X! oť'idan.cct. Lásku k Jfij! lťiloa:ti. Eárae

i její llnty. k’á«e 1 takové liety, lcter6 je.te nikdy nepsali, s. cvl

dectvi o vašich schůzká.ch/ I o ti:ek, co ee .nikdy nekonaly.^ ko?ná

yu.ne, že se c!t.!S pod.vadn.n .nebo zrazen. lic takového se nestalo •••
1c .nebyl Úskoku Ale l.6st. SlabSého proti sillějšimliml i.atía. s.lebš.ího ••• • !::á prosti 0!'5&ágb.a vit své moci a ců!e ho vrdat ciso.M. Ee-

tt.sabéaa. královrJ.na mlle.nol aamozřejmi Aezbude nic jiného, .ne!
tornou t Zti je den provaz s panem : táčkem. hrad je nemilo.erdni zp^^

tofso.n,• obri.n.c 1 J'oti ti či ::.ajati, mesi nic.i 1 JtJ.n. i.:.oháč. Později je

po.tu.pJ:.£ popraven, co:? vyvclá pobco.ten.ť všech •věrných ebchůy^, ktE.
rtoS p&.:-: Ptáček teopomene fádné popw.di t.
Sadr, v:-ch.ol! •h.rs." p&na rtáčks a Jif'!ke, tlo:!1tá politická

intrika, rJ-o nil bylo nutno obětovat spousty 11.dekýcli 21 votCt, i*,;t-elo a dokc.nes pf'!bux.né, -v srl.jcai vitčeněho a dobře utajeného c:!lo:

zdistreditovat Ziklmnda, meco’.nit ho v techách a vytvo?it ci^tóci
;!-tn.nivru _1:iro _pf'ccvzetť moci Ji!-.kem z Fodt:brad / v te:a:tu. so o nim

několikrát hcvo?í jako o pP.í§t!m krá.lil. 1» tady ^ak7 rocán J.enčí.

7

Z.ničoný tJtacy král. oljiž-di z nevdi:^čn.ých l::ec.ti. fo Uher a oeatoa ve •
Znojmu u.:n!rá. Otevírají sa nové cožn.ceti pro dalf.! d.iplom5tlokoci

"hru “• ale ta u, náš E.c.tor ncro^vLne. Sonluv .náe pouč!, Se pan

rté-

ček ť!o::;pčl k evécru. • c ill• "u.chodil, ilonU, pfQtohl" vyehytra.lou

šavou. šelma. Zi^^^da, tukže trnra p^s.na z li.rkšte jia ••• u.pro vii.l.e.. cea-

ta. _pr'!!t.!mu hati tské"&l. krťliil lro te:i.to u.šlechtilý záměr se 4ěly

všechny ty dlcuho nepochopí tellli nákulinn! intriky, te.j.nl jednání,

zrady t.t věrolom.ncrnti, zákefnocti a podloe t!..
nážualo nad. tskovýlZ! otrazěi.t našieh nt.:--o:.n.ích dějin napadne, že

jtlc o odvážné božen:! ner.tinantf^ilc!l

r:ftll,

o kritika, naš! ochoty

EUiileahtcva t ai historii a j ejí pte^ál. postavy do podoOy c.ndUgl::y
čietě a netknuté blatol!S. zápeci. Takto pochopant ^iktl-nií románový

pr*íbtt'h, vyvrcce jíoi třebo.G nad.naio.oi: a jednoetra..r"lllě c.šlecirtilé le-

ge.ndl, by jistě jedině j;ro:apčl LS!,emi lll!rod.^.n.!ma "Vědocii, po^iltil
by je k hlubbí,:a
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ä

správnějšíma, viděni -vlastn! minilos t1.

vy^dovaloi uby l:ri til: v ru,.tcrtivých internách vylo

žil trilogii jako sá.ečrnoa negaci, kritika, odsouzeni, rak by susel
o^kam.?itě ,pookázs.t .na to, že z runors.liét.icl:é Jalsa.c?y •vša je dcvolenc,

co tloo.?,1 potřebám /nás, vlády, coei^ ^hnllt:! Btd./^ :.,e zo,la vyttrnt!..
hw,e.rlstieký Mysl icilí o mravn& vyšší typ lidské npolečncsti,

raktertet1e^ pro tiue! tst'v!, m.v.gel by poc.k.izat na dii-:.lel:tim proEt-

'ředkť2. a. cil$, od&oudit srelmtlvizovan.OG. sooenskou eorál.l:a jcko nebei;reč:;.ý zároiek po%dějš'ích tt:-cri! .náuil! a ptipcce.aout, že leet a lei

meroa E:l!a!l cdt dočasná Ů6rtch, ale ve zvýoh. h1et\')r1ckých dťlcledc!c:t

fe nezbytné zevcltt rozkiad&j! ka!dcu apolcčnoct, byl

g1 .navenek

kladla sťtbcšleehetr.ějš! cil.a, e ^iny zděra%n1 t, že chjb i-U s_po-

lQt:nosti vnitřní konetita.tivn.ť prvek pravdy, je odsouSen& k smvním ůtedku a pocta.pném rozkladu.
Jenže o rdče:n. t:Lkovún .nen! v doaloTU nn1 elůTkol stan^ ee

pravý opak!

8

Kejse elovo 1‘. llahynkovi. rřevtde nú.n autorcvo otra&né sdulen! Go pojoově jnsnf *eči: •ErbonOv hietorieký rcr..&r.Jt n^e!Ú ,výprav-

ný\ ler.! thrú.1.naký\ není ,milo3tnf\ je to tyr,ick,.1 román výchov

ný. V tom mi snaj néJbl!'E k Orliou dvoru, v nilmS trbenovi !ilo v

podstat! o tctéS jsko v Pr...eitecht sb3 se ti tlac!.ť lidé, v jejichž

rukou. bude ječnou. osud ti.a&! v.^ě, mučili ,teji:e tomw- vlád.nottt

& opravcvať, řečeno olovy z rozhovoru e autorea v Mladé frontě v

říjnu 1$71J ta sleva &e týkají nového Socialistického evaca raládeže, ale Sohrs vystihují sifiyel.. • Jasč-tí česh&a krále Jiříka z Po
děbrad. Zaučit ee vládnout! Kdysi v časech, feudalisnu, byt u5 dáv

no n* absolutního a !le.n.aru.šeného, cu^l to

^W

vládr:out zvládnou.i.

panovník :! jeho rťdci. Zs. naiich časů, kdy c evém cvětě, - jeho b1r
dc-ucnoati st.e jn ě jako i:-ř í too:nosti, rozhcdc.jcce v š1c^hn1, mua!_ se
unění -vlédy pfiučit keHý. fo je nejvlestrlčjš! výct.ovn.j si:ysl Erbe-

L$-a vyfrávln:! o pf !b,zioh, čUech a
Ji-ř-íks. z "Polěbred.. •

šlenltich _ bt!.o wc ího krile

o kousek dál: •Zsbývcj! :!e /tj. ?ere.et1/

minulostí, ncj noo. jí YB6.k pohlcc^. strhuj! k přem:řšleA!. Uč! evt.-ma

vccett., ttoré eutorn d.ávro varu5cvs.lyt »pozorovat a pnzmávat*• u.či

zvé-dsvosti ne. swysl CtJ in, událoct:!, z č^íh. •
konán y^k navyllízi k ce&tě r--.a rozntúl^ ^m:rstu dějil".., udá—

loct! a.' ůL^S Afbrž za po’z^^!m zftu.Ueních nac^^Äö!,..
zákoutí diplosatických šarvátek, bezostyšné rvačky o moo a obratné

tiaskovsné dvojru.:onU.. Jak: tento roz_pó-r"Vy2vCt11t-r'1táš kr1 tťk:

gí

s tím hla:vu .nelése. 1'ro néj j a tento obres zdrcuj:!eicb. kl^e.rm, ;
lntrlk ..a předntťrúd Sk: o1ou učicf rni:n! vlndnou t. Ale ovladst
n ul!vat !::loci se přeee lidé odjrJ:Ž1vn u.čili r..e z knill, &le & p!>-

li tick, ;;raxe. ívfeale, ale .v. !:..la-liynks prestt: j on o!ivil a tad!l.6

zvu.l$arir.oval d::1w,ou tézi Z..!:tclla, •Se státníci a básníci caj:!
spoločnoo

tu. . .t odle .něj s^oč!vá

C(ta

t

tw, Se ne jen ;ioll tika, nle

1 l:r:inrUt li ternttlra eá roalln! učit vládnoott ' Věř t^ lltfbo riQVif-h,

^^hle cio&lova to

ileixynka ryzl!.
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Jen.že řecká Cen-:okrctická lit^ruturn. — cat8tně jako ka5d€ ji.ná

11 turrituru ho:lr..ó tOo jaLaa — se- nikdy o tekov, ?..ann, -vtci naoi:3..t-ala u klad.la u1 cíle v docela j inť r c"i!l&. :ťyla duchovní insfiritcokot1 n.ároč-učjžích mravních _r,03tojů néroclú, b:js zu vyštií lidztvi a
autentický esobni život,

pohrdala

knždoa

bez;-áteřncetí,

waloetí a

zákefriest!, od.Foa.z ovelr;. ^röli, ntsilí s. lse t, protože v clch Ti děl&
nebezpečí pre mravní zdraví nérods. rooíalietický kritik, Jenž do
cela vá*nč tvrdí, že dnes *rozhodujeme vžicán.i" /a tím sán nebe
usvědčuje z neschopnosti ‘pozorovat a poznávat*, tis spíš přezýšleV, dává výhost všezu. tejnu ‘dobráco. staránu*, jak říkával Al.IZsrtuškra, a používá jiného xčřítkai cěřítka úspěchu, co vede k úspě

chu» je posvěceno, úspěšncst je přeco ha hodnotové stupnici dneš
ních úspěšných na nejvyáší příčce, pro ni je rořr.ě obětovat vše»

čeat i mcrilktt, je možné ntco jiného cl cyB!et n nico plného ř!-

nt, protože ttspššsý vítlz- — tndy Jiří — riarj_ eouzei:., -v!tčs J!!.á prav
ea. Faeud ornoríl^ ů.F."1ěšno2t1 zastře každ.é podyby o pcu.žitýoh proottee.c!ch, u.ttlč! clas uvědoo:! :: do-jé. sc.:'.:! pevr^ rru:y eekejivtotu.
.Lest je v tomto pojet! poli tiky, n tedy 1 !a;.lt^y, zakalku.lov^ána
jako samozř'&jaý a nikoho neact1va.jíc:í, protože úspěšní pro3tf-edek

k desažen! a udržen! rocl•

XXX
■xíhův a Brbenův Jiří s lodébrad jako by byly dvě zcela rez díl

né postavy, každý sator na nfj Trhná jiné svetlo. !<ítův Ji!-! je

vva.tou.!ak, Brb>!nův pekelník• .r,le ku.podivu: morálka jejich príi>ěUu
je napret1to etej.ná. ?->u1o by eo f-!ci, že mohl-11 Jir&sek pro s ebe
shrnout jit.!ko't"rké dileea do hesls r.::h!!lčický, nikoli Ji!-!", pak •

obn coočasni čeští socialističt! rpisovateld raz! nové heslo a zo-

klídajt te..k novcu tradlc1: •Ne Chelčicl:ý, nlo Jiří!*

Cž

no hlodáni

cest k prli;Vdi n k omysloplnézo. životu, ale hledán.! ce&t k 1toci a

k cvládén! druhých. i;ebo\ je uc’^cuje Jif!ho vlodafokl, poli tlc^í

10

l.O
obra tncst. jeho pevná ruka v 'řízen:! veřejný cb v i;:cí a pohrdní všto,

co ti kiailo vyětí eachcvní cíle, vooci ta?1i •chelčiekýai", j«ž
-humanistické,
oi m.ncsl "dr:ftS:t cc2 t?,a". Je to pr..J-.;.lelr-á rwize ^ff.Jéťx0á*t40x^řtro11 ce l:esl:6 li teraturir která stila vždy na Qpečném stc.novlcku. a
tájils. mrnvn! tistct:::. c rovnou pat5f .nircdti e večlu ho k pfaEVěi!—
ř;en.í, 2«? člověka i národa nederní čoby

ho&ta jen Život 21tý v

rravóě, že ,bes pravdy, bes hlodání pravdy & ber. úcílí o poznání
pravdy cohoří postupně celý národní crgsinlsEur.

Pil an Jungsann

11

Karel Pecka
Maškarní

ajezd

Bláznivému plesu skvll6 lustry :=...-víti
maakbráda herců -provozuje rej
Pozoruješ blázne komedii k zblití
Málo i::asu zbývá To co dru.zi hrej
Musky la'oufi ch.;ivu v kole zrůdných č.ějů
převtělené zvykem do. r;vých úloh tak
ie tmink vleptal ctnost do rysů obličejů
druhý cúytú <irda v kyčlích Jede vlak'

Hezmoůkej Do řady Za druhem
až vtici za sebou som.1::ncu se v pcvn.ý kruh
Chceš utastcn být !:X-ej blllz.ne. hru '
připfodně i fi zlem, přičinlivým
pisálkem co pilně pu.líťuje lež.
a: sudím butt jenž věří zvědbdn očividně křivým
a katem který poprevuje též

Vžéyt jsme toubor tmíry na j€Vi&ti žití
at už je kdo vůdce něho kót
.Tak nechí-nt.še hajzl_parta ve zlaté Ee třpytí
díky triku vmžiku saka pi-ev lékat
A hlavně siastcl být druh jako druh
blúzen jak blázen
Nerozborný kruh

i12
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P^e r petu um

mobile

Klidnt proud ternnavý teó;e v bezzvukén. souhlasu čcsil

jen tiché protnuté rýhy víří se kol- -pfídě člunu
•jenž jako kývadio přechází od věků řeku.
Che.ronllv pohled v!ie.k: zachvění ne::pozn& vid^ je vše oO.d.É.vna stejné
Lhostejnost ve starém oku
dávno už zvážila poslední ;;ocity prichozích
dfíve noz smaže je veslo pohybem načaté pouti

. Všechao se únavně opakuje 11 nové generace
zatímco'chtějí žít ve štěstí tvořivé práce
vraidí se nakonec v řežích za lživé ideály
: a pálí svá kr:Cč.la v plamenech exs.l táée
• tak jako m,!rj se pro světlo o oheň púlí

A přece se zdá že krúsa. zkrivú se každý den do novjích hávů
pfece se; v prchavé vteřině čaro^vná krůpěj zakleta mihotá
v horečce iiznící rty zmateně místo ní vy-pijí kalichy bolehlavů
n v hořkých depresích zítřka se td.ží pak po sinyrdiu života
I v chvíli -poslední
_ ’
.
dříve ne! chla^dný proud taje;ruié řeky odplav! vědomí
- a spláchne• jédinno-t jedince do stoky r.apomnčn!.
naděje s nimž se probíjel celým svým čssci11
jako by čekal Zb každým ohybem cesty poklady štěstí
.. na každ.ém rozcestí %.l&tý klíč ke brc.nám poznání
k fortnám jež všechn.ěm lsttivě ěeptaným heslům
a pěstem buš:Cc:ím o milost spasení
.
doposud vldycky zůstaly hluché
.
I v tito chvíli otázka věčná znovu zní

A není odpov ěa.
t

••

/di já nebudu nový ani já nebudu nový
Své pa!e převozník po veslech vztáhne tak jak vždycky čin!

io

~

'.:..- A f-e.ka plyne .
i
:j ejích neťe^^ch hlubin
odévz^dám. rezavé klíče
' je! pro. známky velikých bran zůstaly cizí
také pár děravých vzpomínek na chvíle světlé

- l>o

•

v^yrvané ze změti života z vŤavy z chaosu bez hru..úc
z potouchlá harmonia čišící mrazem
-nv§ak v nich jedině cítil jsem své bytí
zbavené pochybnocti
toliko v nich jsem byl zachráněn z poddanství tmrti

••
•

Snad se v těch césurách perpetuum mobile zastavilo
na zlomék přeskočil zoubek v ohror:mém stroji
nebo- jsem^zaspal jen na vtcfirni
ponivadi vzápětí znovu, se rozefval oceún
v ně.ml jako trosečník zm:ítán jsem bloumal se směšným trámem
a s !erd:C zlomenou pod mar.oou. vlajkou volání nemožné záchrany
spíše jen ze zvyku vyvěšené
'•

,:.': Tak n^yní končíma^spolu se rzivým Jrj_:íčem i sedranou vlajku ti dávám
pod D:íf jsem zbytečně trávil svou plavbu
namísto jednoho skoku odvahy do vln
Dříve než zavřená hladina smazal.a •by těch pár soustředných kruhů
:- svobodně smál eych se výstraze že je vše určeno předem
a le toto perpetuum mobile točící soukolím světa

má za mák smyslu
Je věak už pozdě ..

, -

Takto se ti.wím být jen trapným svědkem

který věe viděl
a právem dospěl •nakonec ke břeh!lm. Léthó
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Konfrontace

Udělám.tlustou čáru _
uze.vru. kapitolu
a s plochy etolu
odmetu fábory pestré
útržky číslic a slov
Výroční bilance s konečnou rozvahou ztrlty a zisku
vyzněla zmatečně
Kdybych měl zítra předstoupít před členy poroty
slovutní soudní znalci s lysými hlavami
-jenom by stvrdili bezvadnost součtu
Nel pfeq.•soudem vlastním
.
.
kde já sám jsem vinen a zároveň soudcem'
v. podobě nezvyklé konfrontace
cifry cifrují čejdrem. pf-es linky rar.trá
•repetí rvou se'a dkrtí jek v-hospodské pramici
Vítězný podraz hřímá s trimu
a staré prnvdy oc.str6-cr.é co ve!lkovftí strejci
přešlapují nejapně v koutě
Konfrontace nespěje k výsledku
ve spleti křižovctek zkřislých cest
šnad nezbývá víe
‘
nef putovet jako v zrcadlovém bludišti
ničím nebýt přetvapen a také nic nečekat
když je -vše lhOEtejné
Leč mezi autse.jdry se náhle cosi děje
Stojí tam Bdk a tichounce sa směje
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Jan Trefulka
Ach, jaká
shoda
/zcela nehratelná komedie/

Paní Ma.rtinová:Jak je to zvláštní,můj ::Sože,j2k
je to podivné! A jaká shoda! Já také bydlím
v pátém pcschodí,v bytě C.8,drahý pane!
Eugen Ionesco:?lešatá zpěvačka

A když jsem psal své drama,jak jsem se mýlil.3yl
jsem napodobitel a blázen,že jsem potřebcval
třetího,abych dokizal ^vyprávět o osudu dvou lidír
kteří si jej navzájem ztěžovali? Jak snadno jsem
upadl do pasti.A přece j3em musel věd[t,že ten
to třetí,jenž prochází všemi životy a literaturami,tento^přízrak třetího,jenž nikdy neexistoval,ne:ná význam,takže jej musíme popřít.Je jedním.
z obmyslů přírody,která se stále snaží odvést po-"
zornost člověka od svých nejhlubších tajemství.
Je zástěnou, za niž probíhá drama,Je hlukem před
nrahe:n.bezhlasého ticha skutečného konfliktu.
Zdá se,jako by bylo všem doposud příliš těžké
hovořit o těch dvou,o něž se jedná: třetí,právě
proto,že je tak neskutečný,patří ke snadné
stránce úkolu,jej svedou všichni.Hned na začát
ku jejich dramat pozorujeme netrpělivost dostat
se ke třetímu,nemohou se ho doCktt.Jakmile se
objeví,všechno je v pořádku.Ale jaká nuda,když
se opozdí,bez něho se nemůže dít vůbec nic,
všechno vázne,čeká•A.no,a ccž kdyby se zůstalo
při této prodlevě a rozpacích? *
Rainer Maxia,Rilke:Zápisky Malta Lauridse
Brigga
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Os o b y

Muž
Žena
O.hlanec
Dívka
Student
Studentka
Ženich
Nevěsta
On
Ona
Manžel
Manželka
Číšník
RecenCní
Lekar

Velký pokoj ve stexém zf'mfu,který slouží jako hotel.Troje dvete.
?lné,s vyřezávanou zárubní do předsíně a do chodby,druhé,s mléč
ným sklem do koupelny,třetí,potažené tapetou jako stěny,na opačné
strane,takřka neviditelné.
Odpolední slunce vrhá na stěny stíny okenních rámů a záclon. •
Do pokoje vejde žena s kufříkem,plná,pěk.i.iá,asi pětatřicetiletá.
ChoVá se,jako se chová člověk v hotelovém pokoji.Na stolek položí
klíč s h=uškou,odloží kufřík na lavičku,oteyře jej,vyjme pyžama
a domácí trepky,pověsí kostýmový kabátek do skříně,vrátí se ke
kufříku,vytáhne ručník,mýdlo a kartáček nazuby a vyjde do koupelny,
Je slyšet,jak napouští umyvadlo a potom splachuje.
Do pokoje vejde asi čtyřicetiletý sy:npatický muž,položí klíč
s hru8kou na stolek,kufřík na postel,chvilku zaváhá,odloží sako
a pověsí je do druhé ski'íně,vyjme z kufříku pyžama,položí je na
prázdnou postel,zouvá si boty,vytáh.ne z kufříku ručník,mýdlo a kar
táček na zuby,odloží ručník na stolek a natáyře se na postel.
Fís^ si.
Žen ^vejde do pokoje,svetřík drží v ruce.Když uvidí muže,lehce vykřikne.Svetřík si přitiskne na prsa.
Mbžt/zvedne se,y rozpacích/ 2rominte. /K^l-iází své věci do kyřru,
oFuje si boty,oc lece s2.ko,vez:ne klič. Mezi dveřník/ Prom.inte.
/Vyjde z pokoje,žena usedá na l>lžko,zouvá se,obouvá si trepky•
.Ozve se zaklepání./
benat'Oka:1žik./Kvapně si nata-11.uje svetřík a upravuje si vlasy./
žrosim.
•
Muži/vcjde.V ruce drží klíC./ Nezmýlila jste se? Je to pokoj číslo
Tri sta patnáct.Je to můj pokoj.
. ŽenajAno.Je to pokoj Císlo tři sta p2tnáct.Je to můj pokoj.
Muž,J'řidělili umě pokoj číslo tři sta patnáct.
ŽenafrTo musí být
o::nyl.
Mužt-1.raky si myslím.
■
ŽenafMěl byste poZádat,aby vám přidělili jiný pokoj.
Mužf-/jde k telefonu a zvedne sluchátko.Chvíli čeká./P:fidělili jste

ni pokoj číslo tři sta patnáct»Ale tady už bydlí nějaká dána»Ano. i?ě jaká dána tady bydlí o-±řičla
přede dnou. Bude to asi jdrý-yyy
onyl.-Prosía? Ale já bych chtěl jiný pokoj./K ženě./ říká,že to není

omyl a že stejně nenají jiný pokojo
Ženau/k němu pfistoupí a :přebere sluchátko./Musíte přece tonu pánovi
dát jiný pokoj.Pochoptepže tacy nemohu spát s mužec.To je přece na
prosto nemožné - p=osím? - nep já ho vlbec neznám - to je nesmysl9
měla jsem zamluvený pokoj,náte ta:::r. přece telegr^.
1’užéJá
měl taky zamluvený pokoj.?řed t='emi neQěleo.i..
2ena#do telefonu/ Ále ne — poslyštepbudu si st8žovat,ne:nůžete lidi
riutit,aby spolu byčleli - ne»my to teda vyřešit nernfil:e~e,to musíte
vyřešit vy,slyšíte'? /ZvoLYJ.a odkládá sluchátku./ Říká,že ne:nají ji.ný
pokoj.Že
to máme nějak vyřešit.Budete muset odejít.Byla j3e8
prvzil
’. říuží.AnOrale já jsem si zamluvil pokoj před třemi nedělemi.M6!.
nutnou práci.Kd.e rtlL myslíte,že budu spát?
ŽenaíZady ne.
Muž^/s dro-nnií/ Na tzl.ici,v parku na laviCce.Na dídřaží.
ŽenarVidíte.Náte fantazii.
MlžtZato vy jste bez fantazie.Nedovadete si představiiljak je noc
dloi^uhá,když člověk ne:1á kde spát.Když musí přecházet z místa na
místo, aby nezt^uhl. zimou.Jednou. jsem takhle prochodil. noc a ráno jsem
usnil na trávě a nevzbudil jsem se, ani když začalo pršet.Měl jsem
oči :plné vody.
2ena4Ano?
MužfMá.., na pokoj stejné práv0: jako vy.ile pnos^^Byla jste zde dxív.
Co koupe^lna?
.
ženatTam jsem taky- byla dřív.
ŇdřlAle já
nemůžu. odejít.Nernám. opravdu kamíPochopte to.
ŽenaiSnad byste se mel pokusit pochopit vy ll..ě.Tohle snad není jedený
hotel ve městě.Do večera je spousta času..KSžete je obvolat.můžete
je obejít.třeba se dá najít něco v so^aromí./Přistoupí ke stolku
a hledá v prospekte^^Jeden z nich vybere a 9cdá muff.i./
HusfEudete hledat se Inr!.ou.? Já na to nejsem šiko^vný.Ženské spíš vyhori.
ženarTo se
zdá.Oil třeba vyhoví,ale pak si hned^každý myslí,ze
Ůž si zaj is -til - polovinu úspěch14lined vas beroa pod paží a hladí po
vlasech.Hned vás jdeu Qoprovodit a diví se,že je nechcete vzít na noc.
Mu;fjTakZe vás ne:aůže překvapit.Ze ,/ch.cifs rail zůstat
noc já.kuebaže jenom. kk.vůil i;o:nu.. abych re vyspal.
ženajITenamábejte se.,'po díva se do prospek—u a začne sama vytáce+

zě:e/'-v

číalo./
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levé st=-2.!ly vejdou Cb.12.psc a Dívka, a oba tlačí bicykly.Eyteire,
dnes
sŤ^aro:uo;cc:Jllí. Chlapec a i"iv.,..a.,^ii dalS.i pcsta^y,ktsré t2.kto
vstupují na scénu,nejsou ze snaAlřeci nutné je oddělovat od Euže
a Ženy, výhražovat ji.m jakaolijf samostatný prost::r.!:ohou na je
višti zůstávat i mimo svij cystup.Předměty,které 8 sebou přinesou
na scénu,:i.ohou na ní zůstat až do konce jed.Dání.
t.ena znovu vykací císlo.)
tívka£ Já už dtl .nejdu.
aCHb-pecf
•
• Ale •proč ne?
I>íykat. Proto.Iiaminka ci dovolila jezdit jenom kolem pa=ku.
Chlab.eccChtěl jsen ti něco říct.
Dívka4T 3k :rů to řekni tady.
žene/□.o ;;el.eionu/ ecepei,pzosíI:4/Dívá se ironicky na muže^ktery
stoji vedle ci./
Chlapec£:iechceš si sednout? Takhle ve stoje se blbě mluví.
/Opře bicykl. o pohovku.Sedá si,snaží se dívku, stáhnout k sobě./
Žen9tPot=ebuju jednolůžkový pokoj na jed.nu noc.
DívkatPusť mě.Já budu stát./P..raje si s pedálem bicyklu../
Chla-pecfTó nejde.To se nedá mluvit,když ty stojíš.
Dívkat:?roc? Tatc mi to pojd pošeptat.
ŽenafVšecko? /K muži./ Všécko je obsazené.To je k vzteku.
(Muž pckrčí rameny,žena začne vytáčet další číslo.)
Chla::iecÁ ?ojd si sednout.Ka tom -přece není nic špatnýho„
Divk2.tl-Te.Eolky říkají,že se chceš líba-t.Já se nechci líbat.
Chl2.Dec#/vstane,brube uchopí dívku za loket,otoCí ji k sobě/
Tak proč za mnou lezeš? Jezdíš pořád vokolo.Ale pcřáč,víš.Jezdi
si někam jinam-.
DívkatSeš sprostej.
- '
.
■
,
ženai/do telefonu/ Kcnečně.Rscepci,prcsím.Potřebu.ji jednolůžkový
pokoj na jednu noc.
■
Dívkap,lůžQ si jezdit,kam chci.Pus{ me.Seš sprostej.
ChlanecťA ty seš blb^Ty zaručeně^ani 1íbat neUI!líš.To je to.
Ženau/dn telefonu/ Vůbec nic? /?oloží sluchátko./
Mužf/zvědne sluchátko// Te5 to zkusím zase já.Neštěstí v lásce.
štěstí ve hře./Muž vytáčí císlo./
_žena si sedne na postel a potkává si s pantoflíčkem.
éhlapci se podaří v^irhnout dívce bicykl z rukou a opřít jej o ci=uhou. pohovku.)
‘
■ '
. .
‘
Divkat/Stoji bez opory ř£dítektdojemná,bezbranná./Ne.Sec:!nout ne.
Prosím tě/Vlastíku.
.
\chlapec se k ní přibl.Íží,lehce ji líbá.Dí^^ mu položí ruce kolea

-■ ■
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krku.?oto:i se od sebe vzdálí a cčcrdozeuk»
■'.u3'Jhtf 1 bych j ednolůžkový pokoj o - !:s=.áte.A není žádná r.aděje.
}.ni večen.Cože? Jestivai lidových ta...icu../?oloží sluchátko a usedne
vedle ženy na postel./
Ženaj/rychle a dotčeně vstane/ Nesedejte si.i-Iusíte odejít.Nusíte
rychle odejít^
Euž£Js:ne na tom oba s íejně.lfechtěla byste mne říct kam?
Žerlatkdyž už nechcete s:pát v parku, je tady jistě bar.Eary bývají

Ótev::-ené do čtyř do rána.Kufr si můžete nechat v předsini.?o čtvrté
hodině vás sem pustím a půjdJ na procházku. To je rlušná nabídlta.
Ale musíte odejít hned.
ElužíJe to od vás ohromně laskavé.Ale co kdybyste šla se mnou? Sedět
sám někde u stolku v koutě,d.ívat se,jal-: se to ta:n všechrio tře a .....řipravuje,tak průhledně a stejně,zvečera zelená jablíčka,k ránu pad2ji
do klinaŽenasVidíte,že s v^á:aa nemůžu jít.
MužfOžírat se sám - zkusila jste to někdy? To je strašně smi.rtný.
Sedíte a zíráte.Zapátite si cigaretu. a díváte se,je.k ^dořivá,až
z ní zbude tyčirzka popela - a ve vás taky ubořívá,cosi bílého a vo
ňavého a radostného-

C'Ý pokoji

se objeví mladý manželský pár,Ona nese oenší nákupní tzšku,
On jednou rukou. tlačí kočárek, v dxuhé nese velikou a zi-ejmě těžkou

nákupní kabelu.)
EhiZtVlrn viíc vamm. t u.ur:nou nohy a ruce a kali se vam zrak,túra. víc cítíte,žé svět čeká :na váš čin.,že ho potřeCuje,tím víc se vám zdá,že
jste ho schopná,čím míň vidíte,tí:::i. se
zdá všechno jasnější-

(on

a Ona pokládají nákúpní tašky ke stolku,0n si utírá pot s čela,
Ona přistupuje ke kočárku.,sklláníí se nad děckem,dělá opičky,potom
se přiblíží k manželovi a libá ho na t^ar.On na okamžik ztrne,a pak
ji udeří.
On§/hysterický/Nedotýkej se ^rnfJ.Jdi ode ^zá.Necňci dostávat lásku

za to i že_nosím kabele a peníze a stěhuju sl=Í!lě,kašlu ti na takovou

láskuJ
(Ona mu vrátí íacku,odvrátí se od něho,zabývá se dítětem v kočárki.4
0n ifif-ahuje z tašek poaraviny,čistící prost=e^dky,lchve s pivem.)

MuZjZdá se vám všec...lm.o jasnejši,od sestavy n^nc.ního hokejového muž
stva až po světové dějin.y,vstáváte.těžko,jdete na záchod a svět před
ustupuje a na záchodě stojí někdo vedle vás a říká,dneska ji.

přeříznu,k^araa_-,.á_d.e,a sotva stojí na nohou—
On4.Neh.hci takovou lásku,ktErou. se platí,l.-terou mne platíš za to,že
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Jě

se ode
vzdaluješ,nechci0r.::4Tiče. Soí.
„
Ihož/Ale já su vě=ím,protože v té chvíli věfíte,že můžete přeříznout
svět a znovu ho slepit nějak lípŽena(se nejprve tiše,poto:n nahlas s:neje ..)
\Ona ho 'bere chlácholivě pod paží 2 odvádí ho tapetovanými dvsřnL
ze sceny.^ocirek zůstává v pokoji.)
Mu- (t; e:nu se s:::iC J ei: e? laky n-sud nic K srní c.n u.
Ženaf úplně ožralý mesiášóSpasitel,který blije na hajzlu.To jste
é*elí vy,chlapi.Odejděte,prosím vás,nebo zazvoním na vrátného,aby
vás
vyhodil.Stejně jste už dneska pil.
(v pokoji se setměloožena rozsvěcuje světlo,zatahuje za cl ony, vyjíná
z kufříku ženské drobnostiřnůžky,knížku a klade vše na noční stálého
Euž nerozhodně zvedá kufr,odchází do předsíně.
Žena jde k oknu a skulinou v závěsu se dívá na osvětlené něsto.
její tvář zvolna pracuje k pláči,z očí jí kanou slzy.konečně se
hlasitě rozeštkáálotom pláč zase odchází.žena si ot=e oči do závě
su a obrátí se do pokoje.Eezi dveřmi stojí Euž s kufříkei_.Senti—
ment^^n nálada je rázem pryč..)
=
Ženať-iy Jste tady ještě?/7koCí k telefonu a zvedá sluchátko./
Muž^/Jde za ::ú a položí sluchátko i s její rukou do 7Ídlice.1IS=iš
se tahají o sluchátko.Euf stále trží ženinu ruko../Jenom ho =avolej—
te.Jeno!!l.. ho z2.volejte..A.spoň se to vyjanní.Já jse::n !Ilěl pokoj zanluverrý- před třemi nedělemi,a^vy jste se sem vetřela,kdo vi,co jst2
ji.ui(za toulal;; že vás poslali do mého pokoj€.-Vy jste je podmazal2,

ženske" stačí jenom úsměv,ale já jim to řeknu,to není fér jedn8r{•
to je obyčejný svinstvo,proč bych měl odcházet právě já.mám na ten
hle pokoj právo.mám.. cd ně:tio^klíc,vaše starosti mě nezajímajíjá ta
dy spát bud.u a jestli se vám to nelíbí.mť.žete jít—
Ženat/krnečně se mu v^ytrhne/ Ifa ^licirt.uffrTřeba na ulici„
_ťenc?Ilo perku...
Mugi/poodstou.pí/ Erosím.Po toa. mně nic ne^hoTak zavoiejte.
V pokoji se objeli Chlapec a :livka..krží se za ruce.Líbají se.
ChlauecfVidíš.A ty ses bála.
■
.
DívkaíUZ se nebojím.Eála jsem se,Ze se Cmieš smát..
(žena bere do ruky sluchátko, ale zůstane jenom u toho pohybu.Eu.ž po-

cicrnje její rohoaky,dlou.ze se na aebe dívají,jako by pohledem chtěli
jeden druhého p=esvědčit o své pravde.)
DivkatTikdy se mi nez:riš smát.Nesnáším..,kdyZ se mi někdo směje.Když
.
• ■ J.
1.
A jsem byla děcko,neeměla jsem dlo^uho choált.?ostavili mě na válen—
du. a nechali mě.Chvilku jse:n. to vydržela.,pak jsem udělala krok a
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spadla jse::n. ..Tatínek k tornu vždycky křičel: á buns! A sotva jsem se
trochu zvedle,už zase křičel á buns a vĚicr_uf se moc sxáli,pr^-Í,
co si parnatuju,jak se smáll.
ChlenecfEebudu se ti smát.
(chlapec a dívka se znovu líbají.Vzdalují se od sebe a zase se pritližují.Jejich hra už není nevinnáá.
žena položí sluchátko a přejde k okřu,kře před chvílí plakala.)
Ženac/9oodhrne závěs/ Je tam krásný večer.
ijužéhechtěla byste se projít? 1':ísto toho hádčání.?roC se mmáme my d.va
dohadovat? Mladíci ^vyrazili do ulic poprvé jenom v košilích a mají
rozenuté a překřnuté oaižety,jako by v r^ukávech ^ukrývali dýky.
Ženatliclky chod.i v houfu a ta nejš^kareč.ší a hejhubatEjší odpovídá
za všecky.A vy mne dáte ve dvefích přednost a poto:n za ongu zpmkřetev
.C,hlapec,ijvystrašený neúprosností ufvcina objetí/Eeleno,budou tě
shánět.
iDívka se na něj pověsí a strbne ho na pohovku.Chlapec se snaží le

žet co nejdál od jejího těla.)
}-!užtTo bych teda neudělal.To spíš vy.
Žena«Viděla jsem vám to na očích.
NužlKeumíte v nich číst.
Chlanect/bezradný,když jde do tuhého/ EeleI!.O,já - Heleno-/velice
zdlouhavě a nesměle se k ní přibližuje,bázlivě klade ruku na knof
líček u krku,p=sty ho neposlouch..jí,trvá to trapně dlouho.)
Eaž4Viyslel jsem na to,jaký by tokřohl být příje:nný večei:.Obešli
bysme městečko*- ■
’
Ženaf//ir.onícky/ Vzal byste mě za r^uku - v temné uličce ovšem—
Mužtf.:Ěkde bychom. povečeřeli—
ŽenalA vypili - něco —
(dhlapci se konečně podařilo rozepnout knoflíčL7 nato^lík,aby bylo vi
dět dívčí ramena a okraj podprsenky.Sem schová svou tvář.Dívka ho
hlad.Í po vlasech.)
MnatA nebylo by to pěkné?
ženatKašlu vám na to,aby to byio pěkné.Čím pěknější,tím horší.Oím
pěknější večer,tím ošklivější ráno.Hledil ^^te pod postelí ponožky
- a naříkal,že vá:n ujede vlak.
.
{chlapcova neobratná ruka se sune k dívCiný:n kolenům,prsty odtahují
okraj sukně.)
'
.
Dívka,/odstrCí ho,s převahou/ Naši by mě s^háněli.
. ChlanecfAspoň ještě chvilku.
'
'
DívkalNe.Běž dotml.
.
.
( Ifa stolka zvoní telufon.žena i Muž po ně:n chtějí oba sáhnout,potom
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si však vzáje2ng cávají pfednost.)

Vuži?rosím.To bude

pro vás.

Žer.e(i;evím.kdo by mě mohl volat.Fikoho

neznám.

Kluž4"' a taky ne.
(1elefon vyzvání.
:Dívka a Chlapec odcházéjL:Dívka nedovolí,aby jí. držel za ruku.)
HuMTřeba nám sehnali l)Qkoj .

JenajSnad byste to měl p=ece jen vzít.
(Telefon stále vyzvání.)

Muž(/zvedne sluchátko/ .Ano• .Ano.I'ředám./Žene./To je pro vás.

ŽenajHalo? .Ano.-Cože? Ale to přece není^nožné.?oslala jsem telegrame

1;-e.He.Sa:nozřej:!lě,že ne.Hem.ohla jsem vrecpokládat t2.kové jednáni z v2ší strany.Ke./Jena odloží sluchítkou/Ta.k jste -t,; vyb.rál.Máte prý pí
semně potv:rzenóu objedná7kt4.
Muž.(To mám. Už tf-i neděleo
,
(Jena se přezouvá,ukládá věci do ku:fříkk,kamtáček na zuby,m1žk--y,pámirofles obléká si kostýmový kabátek,bere kďřík a odchází.

Muž se celou tu dobu snažil saby se nedíval..Dlouho a zře joě zbytečně
obtahuje břitvu.V okamžiku9kdy za ženou zaklapnou dveře,vycíhá za

ní

na chodbu..)

Muzt/volá/ lrevyhánei jsem vás:-.Kam. byste tea šla? Slibuju. vám,že se.

- klidně

vys:píte.

Jenat/za scénou/ Myslíte?
(Nuž se vra,:;í s jejím kufříkem. v ruce.)

.

MuzlPokud to ovšem záleží na mněoil.ěl jsem. ka::1amáda,který se v hotel.i

nevyspal nikdy..?ořád měl pocit3že dveře nejsou dostatečně zučenj,

nebO že někdo za hám.i poslouchá a postel se mu zdála jednoQ moc
tvrdá a podrubé zam moc měkká a chrápání slyšel přes trojí. zeč: — to

já zas usnu všude a kde se ráno vzbudím,tam mi to připadá,že jsem.
■

dom.a^

JenaiTkkže se vůbec nemusíte doQŮ vracet.
I'1uZ(/položil ženin kufr opet na odkládací lavičku/Tak to není.Ale

-h:

mockrát mi přiJ;i*4&le^,že ne:nám j^iný domov,?J.ež kde právě jsem..Uřeba

Vždycky,když se ráno probudÍ!!l. v cizím pokoji,představuju si,že jeto

můj pokoj,že jsem v něm celý ži7ot Zil,že nemám ženu ani děti,že jsem
je ::ů.kdy neměl,že tó byl jenom, můj sen nebo m.oje touha a ve skuteč
nosti jsem byl. pořád sám„1;ebo kdybych se probudil u jiné ženy

2.

ji-

IJých c!ětí,že bych bez nesnází :nohl pokračovat v tom,co jsem ř.il.,všeckr
je stejné.všechno je za:něnitel.n€$bytýĎžany2děti.polibky na dobrou !lcc-

?5>
o

c

Ien2f.rr est2""teI
:-\i::fá.n se ťo nikdy nestalo? Když si náhodou br=..ju s cizí:n dítěte::,
vždycky si říkámtproč by ne:::ohlo být moje? Co tcnu brání,ja.::.:ý je zie
rozdil? Stejně vor.í a ro^louvá se ::nnou stejným jazykem.k s::ěje se.
KejnezCi jsou.,když Se s.'--joi.....:"7'řeba ze sp-nk.....
JenatVy jste ne;:n.ěl nikoho doopravd.jr rád lc:ome sebe.
.i:' V"j?
2ena(/pokrčí ra:.ieny a opět otevírá ku:fřík a opet vytahuje své prop=ietytaýdlo,kartáček na zubytnůžky.?o b:átkém zaváhání oyšt klače py
žama na volné lůžko,přezou.vá se./ Eechtěl byste se otočit?
(Muž přejde k oknu.žena se převléká do vol.ných.,domácích šatů.)
r:užžKaždv má n::-ece rád. jeno:n sebe.hr dělá cokolit,d.ělá to jenom p=cto.
že mu to dělá dobře.
Ženatí když obětuje život nebo lásku?
ihůžf Milujete někoho? Sa'"!oz=ej:ně jenom proto,že očekáváte,Ze vás bude
milovat.Trpite beznadějnou láskou? Ovšefil.Trpet je krásné.Kdopak by
nechtěl trpět.?ro lásku. Rodíte děti a bdíte u nich celé noci s nej
větší obětavostítdokonce,jak se říká, obětujete jim svůj živott své
ambice,své pohodlí.Ale děláte to opravdu kvůli nimm? Vždyi je!io:n u.kájíte- svůj pud,a kdybyste to nedělala. byla byste nešťastná.A potom,
jak je to krásné,kocbat se svou nesobeckostí.,vystavóvat ji na odi•:před jinými i před sebou!
.
*enat?roč mi to všechno říkáte? Není to pravda a je to hnusné.
(ón a Ona sedí na Mužově posteli.Ona ;je schoulila do sebe,ned.Ívá se
na nej.}
•
On,;Chtěl jsem být upří^^.liemáš právo využívat m.é opřírmosti..1-Tic nepoznalas,nic nevytušilas,kdybych nebyl upř^^ý,nic bys nevěděla.
Onas:Tak si běZ za ní,ale necht8j na mně.abych ti to schválila.To přece
nemůžeš chtít.
HužJUmináš na hranici? Byla to tvá ctižád.ost,která tě na ni dohnala,
tvá sebel^áska,dělalo ti dobře,že se za te°:;ot!. trhnou zástupy,že ty
ženské,ke kterým se nemůžeš jininak přUff.it,vyjí nadšení^když tě
spat=í a vynecášejí tě málem za pánaboha,dělal.o ti dobře,že tě nznávič.í
tví kolegové i králové,jtiápak láskala ten Bůh stvořil svět jenom pro
to taby mu za to děkovall,aby mu měl kdo děkovat—
OntŘekl jsem ti to,protože tě nechci klamat.,prDtože neví^kom.u jinému.
bycň to měl říct.než tobě.
. .
Ona\Ja vím.,co bys chtěl.Chtěl bys,abýah tě politovala za to,že jsi byl
nevěrt!Ý,za to,co ti to dalo ysáce,za tu. námahu laí,za t starosti,mů.j
^m.i.lý,vždým to bylo vlastně kvůli mně,vše^^^ la_p:ráce,jsi vlastně
•
•
•

y

'
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hrczny chudák,i za to tvc; špatné svědc:-^ núžu já,přiznává:::i to.
r'.užt:-'.iloval jse:n,se..:n.oahej:1ě,jako všic:1ci ostatní.

ŽenafSebe.
Éušr3ebe.A.le někdy to vypadalo přesně tah,jaho bych miloval ty d.J:Q-

hé.
C.QEtZbytečně trápíě sebe i mě.Viš,že oq tebe neodejdu.

Cnai'Bylo by s tím moc st21'.'ostí.I-:use 1 bys chodi"t po úřadech, musel bys
měnit byt,musel bys se stěhovat a děti-

Žena..1'3udto jste blázen,nebo jste zl.ej a nesťastnej.
Eužf/sněje se/ A je to.

*

OnefZačinat s dětma znovu,na to bys neměl odvahu.
OrJGvšem.Odvahu zají jenom ženy.Ela^ě odvahu soudit.Připadáš ci ja

ko Clověk,který chce vážit zlatý prsten na decimálce.A diví se,že

nic neváží.Kdežto pytel senaOnarTo je zvlášt příhodné srovn^ání.Děkuji.
I-Inžfliebylo vám nikdy náp2d.né,že kdykoli/ někdo vysloví názor,který se

ostatním zdá nepfijatelný,přestanou se starat,jestli mluví pravdQ
a začnou hledat důvody,proč to t2.k řekl'? •ifajed.nou je to pravičák ne
bo levicák, socialista nebo antisocialista,blázen nebo zakomplexova-nej.Ty dva poslední dlvody jsou zvláš{ rafinované.?Ied.á se proti nimnamítnout venkoncem nic,protože všeckno svědčí rázem proti vám.
Ž6najU vás je to něco docela jiného.fzkost.Vy takhle mluvíte z úzkosti,že by někde :přece jenom mohla být skutečná ctnost.Nějaká skutečná
láska, jakou jste nezažil.?roto nesmí být./l-lezitím se nřevlékla a změ

nila účes./

1'iužf/cbrátí se k ní,na chvilku oněmí nad její proměnou.l'Jajednou nevýbo j"riě.,/ Snad.

OnfJako by láska vylučovala lásku,jako by nemohly být dvě vedle sebe,
každá -pp 1na jinacli„
OnatP-ůllásky a čtv:::tlásky a osrninky - nesmmiš.Já za ní půjdu. a řeknu.

jí,že nesmíš.

•

OnfTo bys neudělala.
OnalUděláa. to.

.

.

-

MažfVidíte.Uz ci to připadá,jako bych byl s v^ámi několik let.

ženaliic.díte se?

■

‘

FtužiChráň bůh.Chtěl jse:n j enoll!. :fíct, že !!li nepřinádáte cknli}Tedstavu.ju
si,že je'to náš byt a že jsem právě ^ijel z daleké cesty^

|cna

odchází z místnosti tapstov^týci dveř^^Cn. se jí v to::n pokouší za-

brácit,pak odejde za

r..í.)

žena.#_/u3měje se/ Máte hlad? Když mluvíte o daleké cestě.
Mnžť/přistoupí na její tón.Hra./Mám.Jídeliá vůz byl :přeplněný—
ŽenalJídel.ní vůz? Vy jste jel na dal<i(:o/ceýt” ytahe:n?

11

Eu.žvůotiž nad Kanárskými ostrovy byla taková bouře,že

v le

tadle: ne:nohli podávat oběd.A když jsme přistáli,tak zas na něj
nebyla chui.
S-en?fpvšem vy byste byl obEdval.
.
EužfJÍsteže.Všichni cestující byli bledí hrůzou a letušky se potí-

mne

cely Oako mouchy v prázdné sklenici od koňaku,jeno:n já bylo
veselp,já jsem si z::píval,na torn pražským mostě,kapr se tam. hází,
šla tLm za ním moje milá,vypíchla :1.u voko 1 šla tam za ní:n moje sila,
vypíclila mu voko.
Žen?l^rotože?
I-íužf Co protože? Ach takpsamozřejmě, vedle rrpAě sed.Ela kuásná Frc:.!1cou^a. a p=avila pro^miňte,a pak jsem jí otíral tvář vlhkým kapes-

níčkes,který voněl - francouzský —
bnal f-le?
EužtTán.že když jsme vystoupilí,pozvala mě na skleničku koňaku,sa

mozřefimě pravého francouzského.
Senat a vy?
jsem řekl, jsem očekáván.,mad^am..
Ženaii byl jste očekáván.?
.
1 známou ženo u. -v neznámém. hotelu.Jo a ta Francou.z^a na mě
ještěizd.álky volala: Co je to 'VY}?^íchrla mu.voko?
\D!ou_^ se smejf,pak nastane v pokoji okamžik ticha^

Mužt/tiše/ Tak co,půj6eme na tu veCe.ři.?

Sene.d,e.
opravdu hlad.

MuZl4e já

SenatSnad se najíte i beze tq..ě.Nebo po^ebujete,aby vás někdo Ldl'2
MužiZyu vás.

.

žené.lS diky odmtám.

Muž£4e.—

-

Senat, Nebojte se.Nechá!!! dveře otev=ené.

•

Uužgal1 e proX v 1as tne ekue;te'^qptxsEX#;.CH:En nechcete Jít se mnou.?
ženapVy jste ril. vůbec nerozum.ěl.že m^y pořád myslíte na svůj
plán.Kebo

nemyslíte.J^^^te docela auto::n.atickyr jako dobře seři-

zent stroj.Vidíte ženskou a myslíte si,že ji musíte dostat tam,kde
ji chcete mít.Heaůže to přece dcpa^aut jinak. Bylo by to :9od vaši.

důstojnost.líipadalo by Tc:i.!!l.,že už nejste to.co jste býval.Za pokus
to přece vždycky sto.jí..

Mž_iA :vy myslíte.že ne?

-

*

.

.

SenafKašlu vám. na vaše pokusy.
.
(ý pokQji se objeví M^anžel a Kanže^lka,jenom o pá= let cladší než
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Euž a Žena.Esnželka :iá v ruce knír, je připravena na cestu... Zcv2.zadlo
přenáší stále s seboi4Ífa.nže1 je v košili, kolen krku povolenou 1-=eve.tll.) !
Ear-el]£-y te d2. všnís,ze bu-e- s£as"...neJEJ...
.
E
lk'::l*yr-!'.astně4...í?,-,o bych vůbec někdy mu„ela být š£ astná/Eusel a
bych být s ’tebou šxastná,víšoLude mi stačit trochu kÍidu,kterj jsen
s tebou nikdv
„ neměi2.-.
v
Eenželciíůžeš mít klid i taiy.Slibuju ti to.
Kan.želkar:Dvanáct let poslouchám tvé sliby.Dvanáct let. Znovu, a znovu
Jako Js vždycš.Y uvnitř zahojil ránu a sotva se zahoj’í:La, znovu ji
rozdrásal„
KužfBojíte se?
ŽenagBojín»
I-1uu_Oeho se bojíte?
Earželkati-Iusím kcnečně myslet
sebe.
Eanžett_.b.no.lfa sebe.Odložit dvanáct let jako staromódní klobouky.
Rozbít rodinu..-A r-roč? Pro výmysly.Pro utkvělé představy.
.Ec.nželkaeJestlí jse:n. se zblázrila, tak j enom, z tebe. IfomUžu dá:L.
( I-^el^ odchází z pokoj’e a znovu přichází, ukládá do k^ufříku. další
a ůalší drobnosti.;^ '
4

!Iuž se priblížf k ženě,žena rychle u.stou.pí*)
^ena49ebe se bojímJUpozorňuju vás,že to neri-Í
kompli:ient.KdyZ
je člQ7ěk sám v cizi::n. měsťě,přijde chví:Le,1:dy chce slyšet jakákoiit
s:cv: :a podat něko:u ružu..J::om.ukoli.t.Uzatřít •polek pro:1" rněsi.u„V=
' meste ; je samota nejhorsi..A v "u chvili byste třeba sedel . .
mE vy
a vykláďal byste Ei. to doce:La jní^inak,a já bych
už nemohla vysvětlovatjak jsem to vlas-tně mys:Lela.mela bych strach.že ztratím. ta slov:
a tu ruk.u.•MuZýNevykládal bych si to jinak.
ManžeiAOdejít je vždycky nejjednodušší. Teříš jenom s^vým. ^výr!lyslám.Jak
mám vyvracet výmysly?
Manželka:!,Iiechci* 2 bys je vyvraceí.Rech mne odejít.Budeš volný.Kebudeš
mu.set'. ^lhát..
.
t-:a.?J.žel,!Ale já nelžoJ b:okristapána.nelžu..
ŽenarlJenze já doopravdy nechcí.Js+e E^-:protivcyýřse svými r?ecmi.-i.-ezajíJiáte mne.Kdybych chtěla jít. na večeři, tak rozňočně ne s v^ní.
Ea.iželkatSlo;v-a.Ific než s:Lova.Storyají z tebe jako
ze sodové
. vody.
ManželfBylas vždyc^ky.
.

Ecnželk^Obvyklý repertoám.lřed pet{ lety jako vCera. Vždycky jsem na
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to naletěla,ale dnes už ne.
(i'anželka odejde z pokoje.!ňanžel po chvíli za ní.V pokoji je ticho.
EuZ wlčky a s jistou okázalostí otevírá s't""lj br+-,.., ukládá a rovna
své věci,trovnák si ’kravatu a pěšinkliu ve vlasech,zazíra knír a po
malém. zaváhání a s malou úklonou odchází.
A ted zase l-.::::1a. za nim vybíhá před dveře a tiše na něj volá.}
žen2( teblázněte,tea už doopravdy nemáte kam. jít.Vramte se.
\ I-Iuž se zvolna vrací ^a pak stojí s knírem v pokoji a neodvažuje se
na Ženu ani pod.ivat.)žena4Chováte se,jako bych k vám měla nějakou povinnost.Urážíte se,
když jste mě napřed p=inutil,abych vás urazila.To,že s vámi nechci
spát přece neznamená,že chci,abyste spal v parku na laYičce.
MužtAle já - vidím,že jsem vám skutečně na obtíž.
Žena+lZebo já vá::n.Jsme na tom oba stejně. Vy jste se taky zklamal.
MuZ otevírá kufr a vyjímá své věci,pyža:!lo,trepky,břitvu,novinyt
cestovní budík.Potom vezme holení a odchází do koupelnyjŽena jde k telefonu a zvedne sluchátko.)
ŽenatPošlete mi číšníka.
(:Položí sluchátko,srovná si polštáře na posteli.,sedne si,otevírá
knížku.^
_ -Z koupelny je slyšet pouštění vody.
V pokoji se objeví Student a Studentka.Student nese elektrický v2řiC,stud^tka konvičku na Caj a dva plechové šálk:y.3tudent staví

vařič na skříňku,připojuje jej do zásuvky,Studentka jde do koupelny
pro vodu.,vraci se,staví konviéi na v23:ič.)
Studentky V šípkách je pino vitamínů.
Stuc.e:::1tprn.e žádný vita:níny nepomůžou.. Von me ^vyrazí zavřenejma c.veina
A /eště me bude honit po chodbě.Já se to prostě nenaučím,ani kdybych
moc chtěl.Přečtu tli stránku.,a nevím. z ní vůbec níc.Přečtu si ji podr^V, a ne vím._ zase nic.Uplný iná^^o v hlavě.?římo cítím, jak je ta
hlava prázdná.Jako by v ní vznikal podtlak.! pa.lc začnu myslet na te:
že bysme mohli jít do_ kL"'la,a kam pojedeme na nedělř a jestli tady
budeš moct být o prázdninách,přece pfes ty dva měsíce nemlžeme být
každý s^^vždyt to není možný,to_ by nebyly ž^ád:ný prázdniny.
StudentkafHusiš si říct,tefra se to nabinluju a hotovo. Žádné přernýšleni.Pfitom se nedá přemý$Íet.Kdyby tě vyramil,musel bys na to mysle
celý práz^^liy.Víš co - nebudeme se vidět do příštího čtvrtka.
Stud.ent,Heleno 1 to bude ještě horší.Budu na tebe myslet dvojnásob.To
mně nemůžeš u.dělat.Když se r^^ probud.ím,!D.ys^lí!!l. prvně na tebe„ Vid.Í=.
\

.■ '

' --
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tě -a:-ed sebou,tvé oči,ústa,ra=is:::.a,kot::íky,prsty u nohou,všechr.o,
co ma:i rád• Zot0:'.:l te nec^^i obživnout a vzponína..: si na tvy p-ohybv,
jak držíš ruku od boku,když jčež,jak vystrkuješ dolní ret,když
o n"če::-i přemýšlíš,steašně toužím po :nilováLní s tebou,ne pro1.oo,ne-t2:e- ve tvé:n milování je nějaká zázračná řeč,2. když jsem nejl'tastnější,snad jí trochu rozn7,{rn.
(Obji:laji se.

Tvář Ženy září štěstím.)
Studerit&Právě jenom tenhle tejden seš tady sána.
Studentkatllusíš si myslet,že tady nejsem sama.A taky nemůžu každý
den žádat o povoleci návštěvy.Ono už to takhile dostStudenttSeš moc hodná,žes to udělala»
lozve se zaklspání na dveřé4)
Žen2A?ojČ:te dál.
(vejde mladý čišník,který ještě nedovede ovládnout svou zvědavost.
Zdvořile se ukl^ání,ale jeho oči sleduj'i každý ženin pohyb.)
Číšníq,Volala jste?
'
■
Žen2.í/roztržitě/ A - ^w.Chtěli bychom, večeřet.
Cíšnikl/podává jí jídelní lístek/ Prosím.
Student:Vání se ti voda.
(studentka nasype do konvice šípky,pře j’de k oknu,vypouští rc letu>
otevírá dokořá...^.Ve tmě pod oknem svítí řetězce světel.)
Stucientka,To je moje zábava,když příj^da dornil.ír^ír šípky a st.šin je

na půďě,na. stáné posteli,stojí tam tab., skříň a když ji otev::u,zavane •z ci vme leva^u.leabterou maminka dávili mezi prádlo,jsou. tam
narovnaná povlečení pro sestru a 9ro
a pytel peří,ale to už ma^^tra nestačila nashromáždit.
StudentfKoupíme si deky.reřiny jsou přežitek ^írulostl.
Studentka(A potom je tam starej gramoíót. s takovou tou velikou trou
bou a desky,tabový st^arý písničky,jenom jestli to už někdo neodnesl.
ŽanajVy tady nejste dlouho—
,
,
*OíšníkiProsí:n? Ive 1 prosím.
•
Ženalže se tady ro zhlížíte,jako by.ste viděl tenhle pokoj poprvé„
Číšníi:,Ke—jistěže ne.-ťláte vybráno? S!lad bych
mohl doporučitženMDvě studené mísy se sýrem,salát z rajčat a
Číšníkt/s ^navým poroztměrním// heco k pití,prosím?
.
„
lenaéDvě láhve.r^inerálky a láhev nějakého'dobrého vína.
ČíšníkgPros^im.
•
( ótevřen..,vm okne:n je slyšet štl!D. města.Tra:ivaje,aota,habot letadla.Stu- den -c a Studentka usedají na :postel,í^ukají si plecho^^d. _t:irn{Cky a

29

15

usrkávají čaj.)
Studentkatrdyž se za války nesmělo tančit,thk sestry tajně tančily
při grarofónu..Až přijedeš,6usím ti ha pustit.
StudentCná přijec!.UoJenom.Ze\napřea.\__ van mě,'vyrazí.
Studentka'?Tak se to budeš šprtat u nás. Zař-u tě na půdu a nepustím ‘
tě,dokud ta neodříkáš i pozpátku..
Student^To bych d:řiv pkřel hledy.
StudentkaíEudu. tě krdít.Když jsem bývala doma,musela jsem se st2Xat
o prase.
StudentfHeleno,ty seš
( Studenx a Studentka se zacněu kočkovat a prát.=l
Oíšník přijíždí s vozíkem.,prostirá.rozmisťuje jídlo na*stolku..)
s’tudentkaAP..áno a veCen bra;ibory s votruba:!Ía a mlíkem,.aby to tloustloaby to krásně chrochtáloStudent^Chceš říct,ze jsem dobrej jenom do jitrnic.
( 1.1íodJl.Zdí+..l..±p:-::r..£-Jo1.:---:...:lW;r:i£r;:Sf...at,m?7P~' s ~i=ís 7e dveřích se obj evuje Muž,vyholený,v:rmydlený,dal si na svém zevnějšm záležet.Když
uvidí připravenou. veceři,na okamžik ztrne. )
Í

iěužt Sekáte někoho?
žena(ChtEl jste jít na veCe?i,dokonce jste me pozval„Eyslela jse:n
s1,že ná:n tady bude příje:ll!lějx.:Pokud ovše!!t nezačnete j2.ko prve.
Mus^erozraím vám.iierozuJ^> vám ani ^tnlikk,abych věděl,jestli se
mám urazit,nebo jestli
má:n. poňěkovat.
( Studentka :pře:J.obla svého partnera, sedí na něm a rozepíná si bl-:Z!::u..

Sklání se k němu, líbají se, ztrácejí se v šeru.)
SenatKdyž to nevíte,tak radši poděkujte.Máte rád sýry.
IvÍuž|Má!n.A.le i kdybych nenělženajVaruju vás■
MužfChtěl jsem fíct,že bych snědl třeba^misu hřebíků.
ženakDobře.To zní dobře.
Mu.žlAÍJvám to zní dobře nebo špatně - jedno se vá!!t podařilo.lJe-irt,
co si •mám o vás myslet. a jak s v-"c::.:na mám mluvit.křipadá mi,jako
byste byla z křehkého skla,které se může jediným zvuke:n rozsypat
na tisíc kou.sků.Jednu chvíli jsem. si myslel,Ze máte smysl pro hu
mor a pro nadsá^zku,pak zas nejste s to postřehhout,že jenom zkouším,kam až můžu v myšlenkách jít,ale nikdy bych ve skQtecností za
^nimi nešel,nechápete sebeironii a zoQfalství a samotu.
žene.AZoufalství muže je vždycky t=ochu. nevěrohodné.^ podezřelé.
jako by se jím chtělo něco omluvit.
Muž.Snad.V tomto světě už člověk nemtže dělat nic doopravdy,být

16
vůbec něčím doopravdy.Vláda je jenom jakovláda,občané jakobyobčarf,
svoboda jakobysvoboda a ta<y láska je jenom jakobyláskaycarželsdrí

jakobyrnanželství a. dokonce i děti jakobyděti. a za pár let je buť.e::1.e

odkládat jal:o každé jiné spotřební ::předměty,když :iž nejsou líbivé'
a reprezentativní,protože jenom úspěšné a reprezentativní děti jsou

vizitkou naĚeho jakoby života a jakobyúspěchu.
Ženairilčte.Elčte.

MuQMáte pravdu.Děti jsou j_eště doopravdy.Proto na nich tak lpíme
a hýčkáme je.Je to jediná nefalšovaná skutečnost,kterou máme.Kterou.

ještě márne.A protože ženy k ní mají nepochybně blíž než muži,nepro-

padají tak lehce obecnému zoufalství.
Ženas:?rosím vás.Obecné zoufalství!

EužiZoufalství z obecných věcí.ř-Iyslíte,že je míň skutecné,než to
soukro:né?
Žena,FevíI!l..?vrdíte každou chvíli něco jiného.
( Do pokc je ve jde ITevĚsta v trochu staromódním, kostýmku s dranatyci
ra.meny.?řejde k lůžkQ a padne na ně tváří.Rozpláče se,utdrá si slzy
cípkem polštáře.Její pláč je čím dál z;u.falejší.)

Žena^Řekl jsta,že člověk dělá jenom to^co mu dělá dobře./S ironií./'
Jak jé drásné si zoufat,jak to povyšuje nad jiné,kterým je všechno
fuk,kteří nejsou scho pn.Ísi zodrat a vůbec užnne pro něéo,co se jich
•bezprostředre netýká!
( Za dveř:ni je slyšet udýchané kroky.Nevěsta vstane,přeběhne k ok!:u.,

vyleze ne. ří!!l.su„:Do pokoje vstoupí Ženicnýrnírně podroušený, čímsi
’ rozveselený.Kevěsty v okně si nevší.m.ne.J

s

ŽenicdrHeleno? Heleno,kde seš? 2am ti byla tea taková sranda.Hňece

takhle nemůžeš zničeho iů.c utýct.Jsou to mí k^^xádi.Musím s nimi
chvilku posedět.Ty seš sm9šná.Heleno,prosím.

tefc

ženich konečně zpozoruje ^evčstu v okně.Vykročí k

ní.)

ŽenichiCo ta:n děláš? EelenoI.
l'Tevěs"t!?._!pepřibližuj se ke mně! Jdi pryčI Můžu si dělat,co chci.Ty si

t^akv děláš,co chceš.

Nevěsta zvol.!ia odtahuje r’^rn od :rámu,kterého "se držela.)
ŽenichfEeieno ! Ty ses zblá^drlaypojO: o^aržitě do^drtř.Já jse:n nevě-

•děl - byl bych šel s tebou,pochop ťó,jsoQ

to

mí ka.marádi,pfece od

nich nemůžu jen tak odejít.
NTevěšta£Jdi si za rni.w..!..í,mů5eš s nimi zAstat,-.pcřád-.

*enichfHeleno,~proboha tě prosímrvždyi bysme vypadali sm.€šně..
Nevěst?(iA ty nemůžeš vypadat směšně kvůli

mne.

í •

Ženich udělá :páJ: kroků k cknu.Nevěsta rozpřáhne- ruce, jako by chtěla
Úž už skočit.)

ŽenichhW/yykřjikne/ Heleno !
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!:evšst2ťi:-schoQ ke mně! Běž pryč! :\ech

17
tady sa:iotr:ot...Celý ži "lot

bych s tetou ťaldlle musela žít.Celý život na tebe čekat, jen aby
ses nikde nezesměšnil.

,

v

I<už¥K zoufalství člověk nepřichází o své vdli.zoufalství a bezna
děj přichizejí sa::iy,nedají se přivábit ani odeufat,spac:.nou jako
kobylky a. ze zelených strc:1ů v srdci nechají jenom holé, černé pahý

ly a po trávě, která se sotv= zazelenala, zůstane holá ze:n.,jakoby :po-

setá rozdrásanými. stmpy»
Ženich'tBudu pořád u tebe„Slibuju ti to.Slez z toho oknc..Kemyslel
jsem to tak.;evěděl jsem„Udělá:n :9ro tebe všechno,co budeš chtít.
}*evěstaťFechci od tebe už nico

ŽenicntI':á:J tě přece rádo.
ženaliiechcete se as:9oň. na_pít,když už nic nejíte?

Muž(Ke>"Vlastně rrqi.e i _!Sftšei:;ti:&:řhlad přešel.
Zfověst2£?řece! ?řece! Nevím,jestli mě máš přece rádo.
(Nevěsta o málo poposecine dovnitř.ženich toho využije, přeběhne k ní,
uchopí ji do náruče a odnese ji ná postel.
lienich<_A mám.
i!evětSa4i'Te.Neo.iieo.
(Začnou se potýkat.)

řTevěstalSeš hrusnsj ,ošklivej,nem.ožnej,Cekala jsem tě a tys

ŽenichlKdyž tam vykládali tókový báječný fóry.
Itevestak Ja t1

Lenich4 -:ře ba

0.fory.

jak novcm^anželé leží v ložnicí a je tam tma a ze t:ny

se ozve zklamaný žensky hlas:A plat máš taky malej - na to mužsky

hlas Utostivě: A vořit taky neumíš—
( Nevěsta se směje a utírá si sley.J

.

NevěttafAle jestli to ud.Eláš ještě jednou.,tak doopravdy skocím.
Žena^Stává se,že.nás k zoufalství přivede láska.

Mug^lfechcete o ní slyšet, ale pořád se k
Žena?:fOi stě teoreticky.

ní

vracíte.

1'lužiTómu bych -neříkal zoufalství,ale tmápenío.Krásné trápenío.To p=avé
zoufalství padá' z něčeho,co je ^mim.o vás,na.č nemůžete nijak plsobit 1

nijak to oboěkcit,nev7niká ve vašem srdci,ale je do nebo vstřeleno,
najednoQ poz:náte,že není úfuůku.,před smrtí nebo přeď porobou

- Ženatlíebo před sebou. sarnmým.
,
.■
( Huž vez.ae sklenička vína a obrátí - ji do sebe jako sklenku. kořa^lkyo.)
MuZ,?rominteo.Od počátkua se mi zdá,že jsme se někde potkali..1\esmějte
se.Je to mo"ná už h=ozně dávnoo.Možná,Ze jsme se milovali a nenávi-

děll.,nebo jsme jenom tak prošli kolem sebe - ne,pamatu.ju. si váš

hlas a vaše oé’i,kdybyste mě pohlad.ila po tvári,poznal bych vas po
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torn nol:lazení„
(žsna :1u naleje lovou skleaku,ťuká si $ nío,dív2.jí se ztlízka na seke ..')
L:=n?,2 <s l-t_? Já v- s n__ r.a:n„ '
( kluž se neodvažuje dothnout se jí,oCsttl;Jují od sebe,’:už Ee opírá o zá-

rubeň d vcří, žena jd.e k okru,takže je r::ie zi ni:n.i celý pro sto!' mís tnosti
V pokoji se objevují On a Or.a s klubkem šň:ry a košem prádla.Cn na
....
píná -;,:::-es po ko J sňůry, Ona od_oz 1. _os a rozh oupe kočhrek,potom s;olečně věší plí:nky,je to Š"tc.smná a :poetická scéna,od.kudsi vyhrává rá
dio.)
Gn^Stihne:ne to?
OnZ/dívá se na hodinky/ Eusíme to stihnout.
• CnagAie co Martin? Co když se poCurá?

0Ql}!Jednou se třeba taky nepočurá.Euňeme mít štěstí.
( Pokoj je přehrazen šňůrami a plínkaT-i.)
Žena^I-lůzete oít tentokrát pravdu. ?otkali jsme se.Je to už dávno.
( ĚuZ a Žena chtěj i jít k sobe,ale v pokoji jsoll tea všechny páry,které
L byly od počátku na scéně a všechny věci,které sem 'přinesly.Jako by
v všichni chtěli zabránit setkání Muže a ženy.Oba do nich narážejí,
obcházejí je,na okamžik vždycky zaslechnou. útržek jejich dialogu. J
Kevěsta£Jsi ošklivý,hnusný,nemo'žnf-.
ŽenichiA ze tmy se ozvalo:A plat máš taky malejphlauec/?roč __teda za mou lezeš? Jezdíš pořád vokolo.
nívkat Pusí me,seš sprostej.
ChlaDecz A'ty seš blbá.
OnjKašlu ti na takovou lásku.
OnatTiŠe,s-oí.
ChlanectEeleno,budo11 tě shánět.
Dívkafllasto !
Ka11žel4 Jak mám vyvracet ^výmysly?
.
ManželkaANechci,abys je vyvracel...Nech mne odejít.Budeš volný. i'Tebudeš mu.set lhát.
(muž a Žena se :probíjejí přes tu vřavu.Chvíl^ád na sebe ani nevidí

•

•

_

a bloudi mezi plínk^a:ů..KoneCně se setkají v popředí scény,ale opět
se míjejí,newznají se.!fakonec se vyčer.paně pos2dí každý na své lůž
ko.)

Ma.ižel'2JAle já nelžu! ITokrista^pána nelžu.
ManželkaA •Slova. Nic než slová'

( Je ráno.:Pokoj je prázdný,:c.a stolku prázdné talíře.Několikeré klepádád

na dveře,poto:n v známku zaharaší tlíC,vejde CíšníkrRozhléd.ne se po -
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pokoji,zvedne telefon.
Číšní!:(Tak ti aanželé,ti novákovi,Vlasti:rlil a Helena,už jsou pryC.
Ko jo.:::líč je na stole.Třistapatnáctka je volná.

2.dějství
I

Po třiceti letech.Tentýž' hotelový pokoj ve starén zá:nku.Z dřívěj
šího nábytku zůstaly je non dvě stylové židle.Jinak je místnost
zmodemizovaná,ale přesto působí příjemně.Odpolední slunce vrhá
na stšny stíny okenních rámů á záclon.
Do pokoje vstupuje hotelový vrátný s dvěma k^ufříky.Pokládá je na
lavičku a čeká na zpropitné.
Vejdou manželé Novákovi.Oba vypadají na svá léta velmi zachovale.
Bělovlasá paní,která o sebe pečuje,starý pán,sice plešatý,ale po
řád ještě vzpřímený a pohyblivý.
Jejich dialog je cvšern hluboce ovlivněný sklerózou a jejich řeči
o lásce nitně znějí komicky.
Jako by se domluvili,přesvědčují se společne,jestli je pokoj op=avdu v pořádku.Ona odhrne přikyjvky na obou postelích a zkouší tvrdost
hrátěnek,on -tiskne všechny vypinace,ona zatáhne za šňtou závěsu na
oknech,on odejde do kpupel.n.y,zkou.ší kohoutky - je slýšet
vo
du- a splachuje záchod.?ac. se vrací do pokoje.
Ženal/k vrátnému/ Jen jestli to tady nebuci.e příliš hluCné.
VrátnýfhrCitě ne.Restaurace je na opaCné straně a ostatně v deset
zavíráme.
.
.
Že:naíV deset!
1
'Z"
■
KuZ4/okřikuje ji/ ti,ikd.e není ,&.nes ticho.
Ihrž dává vrátnému z:pro:pitné. Vrátný se nkJání a odchází.)
VrátnvfBude se
tady jistě líbit„
•
Žeila'7Líbit! la.ková díra.
(Pokouší se • c^^řít k^ufr.Hledá v kabelce klíč.pak se obrací na Euže.J
Že!lat!<ohl bys mi dát klíč?
Huž<Tvůj klíC.Sámozřejmě,já muním/Ha-všechno,^®atara^
(?qdává jí svazek klíčů.Žena položí-kabelku na jednu z postelí,aby
měla volné ruce.Huž veziie jej kabe^lku a položí ji na druh01l postel..
ŽenajNyslela jsem,že si aspoň mohu vybrat,kde budu spát.
(Vezme kabelku a položí ji,kdé byla.I-Tuž vezme kabelku a položí jina druhou postel.)

l

1
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4^y

[ufJHerael bych

ěival c..o zeli jako oc..souzEnac.Víš p=ece,že crnu

jenom na pravém boku!

£er.^=Y

usnes jenoa na p=avém boku! Hřešíš na to,ze Ja

rií,protože ním. čisté svědomí.

!!12..2..8

dob:=-é sr.5_

-

Ei.-.f To nemá se spaří:n co delat.Ty prostě usneš, jahile přestane?
mluvit.

Žena odemkne kufřík a začne z něho vybírat šaty,prádlo,toaletmí
potřeby,šití a velké nůžky.

11.už otevře svůj kuiřík,rozkládá:;-kočile,kapesníky,ponožk-j,nýd.lo na

holení a břitvu.
Ob a kladou v<Vci do sknmě,na stů1,na nočmí sto 1K:i,0dnášeJí j e do
koupelny..iíuž chod.Í za Ženo u. a přemisťuje její předněty jinam.Žena

je zas vrací tai::i,kde jé původ.ně položila a přemísxuje jeho věciie
Dělají to oba důkladně,důrazně a důležitě.)

'

ženatJako vždycky.Já se můžu strhat,abych dala věci do pořádku.líuži/podranděne/ Ty? Plácneš je, kam se ti zanane.Věci musí bJt

[v prosťorúLumís-;;ěny_Js určitou logikou..Lg-gi-koa...Tí:n se lišíme od
zvinak^
ŽenatPodle tvé logiky se má tvá břitva ^valevak na nočním stoll.74

lím.-ťOvsem. Chci ji mít po ruce.

ŽenatAle holit se budeš v koupelně.
Hužt:Když ji dám. do, koupelný,budi..i. ji mít zacákanou od vody a^ýdls.

Nechápu,jak můžeš při mytí udělat takovou potopa...

(Opet

přenášejí s rozhodnosti a zuřivostí předměty.Žena si položí
šití s nu.žk^mí na noční stolek.)

MuZi/du.ležite,s důrazem/ Dneska takovou. bři■^ra. nedostaneš

za velké peníze—"Pravá švédská ocel.Solingen.._Taková břitva přacl::á
tři ge:ner2ce..Tatdnek ji koupil v Eanlíně před- no,

už to bake

pomalu osmdesát let.Míval ji akoženou v takém pouzdřé,které bylo
potažené hedvábím^prav-jm. hedvábím. s dnobnýmí.fialo^^bř kvítky.ndyž
jsem, byl malý,břozně se mí to pouzdro lípiůr.?ři:padalo mifjaku ně

jaké malé a ^ilé zv-fbře,protože u.^mí"tř byl zelený plyf.Jak •nechal
tatínek pouz^^ jen.o.:o. chviilku. někde ležet,hI!ed jsem ^e ^uřaCl.čí—
hal jsem,až se začne holit.On mel totiž A11 břii;vu vždycky zanknu.tou
, nočmím stolkn,takže jse:n se k pouzdru jindy :nena'ak^.csta-t"::?oI a na
konec

mi

•ho nechal a já jsem je rozůrhal jako panenku ňebo rnedvíd-

ka.Chtěl jsem vědět 1 co je pod břdvábím. a pod plyšem.Blbec jsea byl

_ v-ždycky-,o^naliČka.Tak to jeakdyž chceš jít. pod povrch,do hloubky1
I

yždycky něco ^ufčíš./Rozhilží se po pokoji./Anij nevím,jak jsme se
zde te^dnát octli..Proč js::ie se tady sešli..
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Ženadikdy jsme tady spolu nebyli.3yls tady s tou štětkou.
Nníd3 kým?

ženaéS tou štětkou.
tužii~e:!2.á.:!i. rád takové ^výrazy.
en?_íX , ty se Ji zastáváš . Jes t- ted se jí Zástáváš.Nedáš na ni dopustit.A byla to štetka.miroko daleko není hctel,abys s ní v něm
nespal.
'Muž6V tvé fantazii.Onravdu zázračná fantazie.
ženaiTak ty mně nakcnec vyčítáš,že mám ještě fantazii.Kdežto tyMuž,Já nemám fantazii.Zato mám.m pamět.
ŽenaHláš parně* jenom na to,abys mohf vzponínat,kde ses s ní vyvá
zl.
'
Muž;s kým?
Žen26S tou štětkou.Tady,v tom pokoji.
Muž,/s lišáckýn úsměvem/ Prosím,jak je libo.Byl jsem
s tou
štětkou.
- ‘
žena|Vidíš,že sis vzpomněl.
Mužf/usnívá se/ Nám dotrou paměť.
.
ženat/pochopí/ Já vírn,jak to myslíš.Ty myslíš,žes tady byl se mnou..
Mlužt/s úsmevem/ To je dorře.že víš,jak to myslím.
Žena(Takový člověk bez zásad,bez citu a bez morálky,takový- já
jsem za celý život/zalyká se vzteky/ za celý život jsemMužj/důležitě a s durazem/ Holení -břitvou býval nádherný obřad,
který jsme s^vým otcům Yed.le kouření nejvíc záviděli.Voda se hřála
na sporáku a břitvu bylo třeba obtáhnout na kůži,která byla vyhlaz^en.á jako - prostě t^ vyhlazená,že v tom. bylo až cosi tajemného.
/Jeho ruce jakoby obtahují břitvu./ Ten hnát bylo také hned poznat,
co je kdo zač.Když byl někdo pěkně vyholený,byio hned vidětrlev^
| bug/máý na holiče,nebo je to řádný člověk.?rotože holení ^te:::fbeve-lo
klid a pevnou ruku.A jak byl někdo odr^aný jako podškubaná husa,
tu.hle a t^^^e ostrůvek chlupů,nebo dokonce pořezaný,bylo hned vi
dět, že je to nepořá^^^ a nešika,nebo
má :prostě nervy v kýblu.

Nula»
• ^Út_
ŽenaťJako by nikdo jiný než ty (íieviděl břitvu.U nás doma se holilo
každou sobo±u dopoled.!le.3ratr si tím přivydělával.V celém městeč
ku byl jenom jeden holič.Když bylo pěkně,holil bratr na zatradě„
chlapi seděli na kládádh,pokuřovali a vytahovali se jeden na druhého,když pršelo,holilo se v přečsíní,protcže ve světnici bylo
málo světla.I polívka
potem voňala mýdlem. NužaFantazie l
Žen§iVíš zrovna tak dobře jako já,že je to čistá-pravda.
Chlapec a Dívka projedou na bicyklech po scéně s velikým zvoněním..

‘
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::)iv>?.f-:?očkej ! 3pa<ll
fetěz ..
( Zastavuje si:,pokládá koleo Chlapec se vrátí na scénu,seskakuje.J
Chl!?.-r:ecfPokolikátý to už "jeoTo není možný.Ty to děláš naschvál.
Dívkarl-roč bvch to dělala naschvál? Co eí o sobě myslíš?
( Chlapec opravuje bicykl.) j)b'dk
l.Jl vi-- Jdi pryč • Necn t o byt a.,..Ujdn ao::ru.
Chls:,ec£Ále počkej ,i::2kra„VZdy!f už to bule.
Eužc-Z toho, co fíkáš,ne::1usí býť pravdivá jediné slovo.
*
<V
r,en?"' " tc,ho,co ty ríkáŠ,nemúZe byt pr2v dřá jed i.n e s1 ovo.
Ěuž,_Já nám pa::nšť.Já nám vzpomíaky.Ty už ani nevíš,že jsCTe spolu
jezdívali na koléch nahoru a dolů po ná:rěstí.
Ženaéilkry j se:n ^y(öicykl/r.eT..|l§/.
v je. d
Eu*jOvšea, tys £hemělé.\bicykl..Ještě dnes°ki ho slyším..;:ořé-.:_-masela:s
gV^ňift-jako zatoulaná ovce.
Chlaneoiro,^ta1 je to zase snravený.Ale musíš_ si dát zkrátit řetěz.

DívketPus"t.Kdo se tě o to prosil.
( Nasedne ná bicykl a odjede. Chlapec za ní.)
ŽenalKrálovka oěla bicykl.^dycky si mě s někým ípleteš.Já
snad nikdy na bicyklu ani neseděla.
MužH'e,nesed.ěla,kut:álela ses na něm./'Předvádí svcu. pe.mfi./ V naší
třídě jsme měli kolo čtyři:krejcar,Liška,já a ty.krejcar měl polozávodní., s be=any a přehazovačkotl.lxikdy mne ho nechtěl,
půjčit- a já
mel strašnou chu-! mu ho ^dst.Mělo mod.ré
bowdeny a nikované ré.fcy.Právě proto jsem si takové kolo-potom
koupil,když ní jsme byli spol^Pamatuješ? Mělo modré bowdeny a pře
. hazovacku. a rychloměr! Párkrát jsem se na něm svezl, ale už to ne
bylo ono.Liška měl !IlailCké,dětské 1 ale zato zas mělo komple^tlí osvštleilÍ v-íJředu. i vzadu.Jeno!ll.Že za tcy jsme stejně museli být domc. 1
a my jsme chtěli vidět,jak to svítí.Napadlo nás,že bysme to mohlL
vyzkou.šet ve sklepě, ale co ve sklepě.Nohli jsme jenom zvednout
přední, kolo a točit.Svítilo to,ale jenom na staré brambory s bí
lení. šlahouny na půl metru.Bůhví proč.ale vždycky jsem se jich
štítil.Když mě pro ně ^maminka poslala,bral jsem si tajně zdravice,
abych se jich nemusal Cotkrout.A zavírai jsem oči.Enus.Tak jsme
jednou odpoledne schovali. kolo do křoví a potmě jsme utekli z donu..
Jezdili jsme aspoň hodinu,až pod Svatou horu jsme dojeli.
žená{Kdoví,s ký^ 'tak dojel.Potmě.
:twÍuž1,Jak to, s ^kým?
' • _
Žena:#tdmalička( kemvslel.j na nic jiného.

Mužf'Na co? Ja si to pakatuju jako dneska.Bylo to Liškovo kolo.
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Liškův strýc,ten velikj,plešatý,aěl v Tošenově železářstvit;:=-oto
měl Liška od něho takOYé kolo.Já
měl je:i.o:n starý kráp,::o
na ně:n dědeček vozil ra poštu balíky s bota!Ila.Dědeček měl v £ol—
ní ulici ciílnu a vyráběl specielní obuv,hlavně pro děti.Vonělo
to t2.ID kůžemi a ole je:n.Stoje se musely :nazat.?:ěl dva. stroje na
šití sv=škú a šta..ac;:iašinu...Tou. se vyhn?.jovaly po=.ešve.Když jse:n
za nám nřišelt□ohl jsem se zhouunoQt na fr;.3a šlanadle.
( Žena vytáhne z k^aru kostým.ovf kabátek a ;okouší se jej párat
velk-jm nůžk^ami)
EuZf A tye :n.Ela staré dár.iské kolo se síUou.Pořád ti padal řet8z
a ty sis ho nikdy nedala spravit.
ženat?rotože jsem nikdy gádná kolo neměla.!-'ikdv jsem s tebou ne
jezdila po náměstí9to by
rodiče nedovolili í.
( On přináší da. pokoje koš s prádlem,Ona rožprostirá na stolku hni—
hnývku a zanoi uje žehličku.
_
HužfKepochopím,jak někdo mllže tak dokonale zapomenout.Ty mt:.Síš
být ne:n.coná.
.
Žena-{Z tebe jsem ne::nocn.á.
'
Ona r.d:čky že^hlí,On přechází kolem ní.Ona si ho zarytě nevPfmám)

Mnžt?=-ece se na to kolo pa;natu.ju.Patřilo vlastně tvé máti.Jenc^že
na něm nejezdila.
ŽenaiJeštEZe t^ak.ioje matka nikdy žádné _kolo nemě12..Ka takové
hlouposti jí nezbýval čas.ilívali js::ne krávutpr2se,htisy,slepice
z. hnálíeyhno všechno musela včas obstarat.
On£/nev^yd:=Zí mlčet/ Ale proč ti na tom tak záleží.?řece ti nebe=u
nic tvého.Neberu ti níc,co by ti mohlo chybět.Je to :noje štěstí.
a moje neštěstí.Tebe se to netýká.
( Ona žehlí,dělá,že ho neslyší.) _
■
ŽenaiKolo měl jenom tatínek a jezdil na něm dw práce.
Mm:JA do hospody.Jednou jsem ho viděl,jak šněruje silnici od pé.!1kejtu k pankejtu.
.
žen=.(Tatínek nikdy{nechodil ldo hospody.
KužtVždyt říká:n,že jezdil.
žen^Tatínek nikdy nepřišel domů opilý.
dn4Ha životě je pěkné jenom to,že nejde naplánovat.Kdybychom věc.ěl:5,
co nás do smrti čeká,nestálo by většinou za to žít.Smrt je jist^
ale není jisté,kdy přijde„Od každého budou.cího okerodiku. života
čekáme něco převratného,něco krásného,něco nepoznaného.I ten
zdámlivě úp^lný a dokonalý -skeptik: jenom maskuje svou, velkou naději.:Bojí se jí,jako se lidi bojí bolesti,k:terá musí přijít.V ne
jistotě hledáme jistotu:,v jistotě nejistota.. - .
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Oneljhodí r;o nex ko3', s ?rádlem.rrádlo se rozsype po podleze./'
C.r.ci,aby oi měl I:.'2kdo rád a byl rd vě:=ný.3ez nejistoty,bez :p:fe£-tivek,až do sarti.
Muž/Ovšemže nepřišel domů o pily. Lehl si někde pod švestku a vyspá
val
až do rána.Já si ho parnatuju.lyl to v-jbcr:!ý človfk.::ys po
ne:n bohužel nic nepodědila^. jedinou sy:npatickou chybičku.člověk,
který pije,jaY..o by čas od času vzletal.hlá v sobě ptáka a chcé s n..í:n
uletět„Sa:.nozřejmš,že si vždycky nabije hubu.,ale přece jenom ví,co
to je pokusit se vzlétnout.Změnit své určedi a připoutání.Znal jse::n
jednoho opilce,který kouřil,aniž
měl cigaretu v prstech a jedl»
i když před sebou ner:iěi taiíř„Biahoslevení opilí,nebot oni jedin-r
bučou stfízliví na nebesich„K=istuspáh věděl,proS má rád hříšniky.
Ti s-e můžou změnit a polepšit,kd.ežto ctnostný zůstane jenom ctnost
ný a nic s nim ne=n.e,nic z něho nikdy nebude.
On sbírá rozházené-prádlo.Ona leze za :úm po čtyřech,pomáhá illu sbfrat.On je poděšený jejím výkřikem.uhýbá,s:c.aží se.^
Ona& Chci mít lásku,která trvarChci mít. jistotu.
OnqLáska umírá na jistotu.
•
.
Ona£.Ale ' přežije svou smrt.
Žen8,V naší robině nebyl :nikdy žáiný opilec.?ití je nezdravé.
ro je nejlíp vidět na tobě.Kdybych tě nechala a kdybys mel dost peněz,byl by ses upil.I tak to máš v hlafe všechno popletené.
MužfJá,já to mám popletené.Kdyvý nebylo w.lě,dárn.o bys při své zapomětllvosti zapálila a ^výopila byt.Koli^krát zůstala na stole zapnitá žehlička a v koupelně otevřené kohoutky.Jednou dokonce obojí
současně. Vánoce. nebo vellkonoce,to je pro tebe všecko j^ino.lTeviš,
jestli je Mikuláše nebo i.l'Iisina ^ana Hus&,protože oba :připada.jí na
• šestého v měsíci.Ale[ovšem] Já m€.m.J všeccho popletené.Vždyt já ta
. kové řeCi pře::e ne:c.usím poslouchat.Nemusím. Vlše.y£
^aé.y
mít jistě něj^aký jiný vo^lný pokoj.něj^aký kavřlík.kde bych se mohl
zavřít.
^diejde k telefonu a zvedne slu.chátko./
Tady tti sta patnáct.Prosím ^vás,chtěl jsem se zeptat;ne!.l.áte náhodou
vo^lný jednolůžkový pokoj? Bez koupelny,někde u půdy nebo u záchodu.
to je jedno.Podívejte se,proeím vás,poCk^án.
Žena&řfa tohhle;.1/my:slelg celoti cesto...Lby sis tam mohl vodit děv^^
}tebe abvs mohl chodit za. Jůmi.
Kulf.f^o telefonu/ £&!!látcAli.c?
slt.tchátk.o./
žena,fTak
ti to nevyšlo

Ani

?iiuž1yC6?

žena§S těl!Ů děvk^di.

,
b€hem tyhlne? To je škoda./Položí
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!■: už/S j ai'^ni děv ka:ni'l
ženelCo sis chtěl zvát na pckoj.
r-:užt::ikdy jsem ne:něl žádné děvky.
žen aiJenom já si jich pamatuju nejtáň pět.
. v .
EužfPět?
ŽenaJiste Jich by1 o vl.l.CaIJ stě-o-tvV^/v..tS in^/nev:l.m.T e: první. mě!a ikrátké[D.on.yljako jezevčík a obličej zvětralý jako socha,^rn^
stála léta na deštikPikala ti Vlasto.Ta druhá byla lovka,měla chlu
patou. mordu a dlorthé 'nohy„1Ukala ti Vlast^^ln.Ta třetí byla o pět
let starší a psávala ti ::i.Ioužku..cJediné,co z ní bylo vidět,bylo
tohle./Ukazuje veliká prsa./Ta čtvrtá ti říkala TI.astíku a zezadu
vypadala jako špatně postavená almara. Ta pátá ti psala drahý i-:ílo
a. potom toho dovedla naplácat i na tři strárikyikyslela si,že ti to
dflá dobře a možná se ani nemýlila.
MuZ^/v blažené vzpomínce/ Paní A..:l!la,paní Julie,paní Yeronika,par.í
Alžběta,paní Zdenička!
Žena§Eluvíš o nich jako o pedikérkác^:?aní Zdenička!
Líuž4/s připitomělým úsměvem/ ?ani Zdenička^
Žena40statne to,co ti poskytovaly,byla jenom pedikůra svého druhu..,
Nuž4 /blaženě/ Penikůra.
.
ŽenafA tys na . ně za to psával básně.
Muž^Hikdy jsem nepsal básně.
'
Žen5'írecituje s hlubo^kým opovržením/ Náprstek úzkosti-/ jako kdyZ
ž kohoutku kapou/ krvavé krůpěje/ a ty se pnáš/ do číl:.o srdce tam
v podzemí/ vrazil! rezavou. pípu.
Muž4/opakuje po ní verše,ale s hlubok:;--m. :9řesvědčení:n*/
ženayPaprsek samoty-/jako když 1:ma hvězdy přezáří/ a opuštěná
pluje/ ve vlasT^ůr stříbře /chladném jak siIZrt*.
MužfLopakuje/
..
.
.
Ženas,Vzkřiknutí bezmoci- /jako když dnavý pták/ ve vršku jed.le roz
. pozná/ své rozdrásané hnízdo.
Muž§/opakuje/
•
ŽenaA'Ted. Zítra.Každý den.
.
Mužé,Tea::zítra.Každý den!
.
( Žena sí ukládá ^pé věci’ do kufříku.)
.

žen2.t,Nebudu ti kazit takhvou příležitost.Přiveč si sem koho chceš.
Iřeba tu štěiku,cas tady s ní už' jednou byl. '

Mužt/vzpamatuje se/ A kam bys tak*asi_ cntiHa jít?
Žena,Jsou. zde snad i jiné hotely.
MuZfDva.Rcrší,ale stejně plné.
.
'
ik.
Žen^távšem,ty už to-:náš prozkoumané ...ile to bych se na to podivala„
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aby nechali ste.rou ženu na ulici.

Eužt?roč by nenechali? i:c.yž mají plno,tc.k mají plno.Eů.žeš se sta
vět na u.ši.
Žs-nct,^ejsou\Všichni lidi.| tak bez srdce, j?.ko ty./Odloží kabelku,

hledá v telsfcirnt_írn seznarnu,zvedne sluchátko./Dejte mi natnáct
dvacet jedna.Eoéel? Ta.dy je Nováková, já jse::1 si u vás před mesíce::n.

zamluvila pokoj„Ano,na j:néno Nováková.

EužiTak ty sis zamluvila pokoj.
Žena(/do telefonu/urcit€ to tam musíte cit.

I<užfižeš.Lžeš.

Zena se usJtívá,zakrývá mluvítko.
Do pokoje vcházejí ženich s nevěstou..lrostor,ve kterém se pohybují,
je vymezený světlem 'tak,aby v něm *Dyla pouze jedna pohovka,židle,
stolek a okno,) '
.
ŽenicW/^ radostí/ Tak tady to je.
Kevěstai/rozhliží se, je na ní vidět zklasáni/ Kyslela jsem - nedo

vedla jsem si představit,že je to tak mcl.ý pokoj.
Ženicb4/nepozoruje její zkla:náni/Kclyž jsme
měli kCjel^ mejden,
Oývalo nás

i deset.

favěsta§Ale to jste museli ležet jeden přes druhého.
Ž€nich(Leželi,stálitseděli1jak se dalo.

- nevěsta,t I ho lIky'?
Žena.t/do telefonu/ :::-re? .lle to není moZné.Byl to doporučený dopis.

Najisto jsem s tim počítala.
Nužtfa takovou trapnou fintu ti nikdo nenaletí.
Ženichf/nevší:i.á si Nevěstiny reckce.má své vápomfnivy/ t'o jéje.Tady

bývalo veselo.

lievěstal3eze

.
•

ŽenichfTo jsem _te ještě neznal.
tevěsta{A kdyz^^ě poznal 1 tak ti to nevadil.o.

Kuž(Ty:picky ženská sprostota.Necháš je hledat psani,které neexistuj
Žena.é/do telEfonu/ Nenašli jste nic? Ale já na té objednávce trv^ám.

Však vy tam něco najdete.

Ženicb^/zpozorní/ Pak už jsem neměl na mejddany čas.

Nevest?f1Lžeš„Lzeštabys rně potěšil.,

' ,

Ženic!tl1.folžu..Eyslel jse2 jenom na tebe.
■ .
(lohyb
tak,aby>se dostal ke stolk:u,na n°mž stojf misait s ovoce
A pod

leží cosi,co vidí jenom oneNevěsta přists^^k oknu,Ženich

vytrhne zpod mísy list papíru a snaží se jej zmuchlat a Etrčit do
kapsy.Kevěsta to však zpozoruje.

Nevěsta,po ta> schováváš'? Ukažl

.

41

'21

Lenafyado te1 efonu/ .Ano?

o je výborné. něl-u;J,.. ván./i:.. liluZ1 • / Tak

m

vičíš.

ženichtAle nic,jenolil takový vzkaz od kámeřáda.

,

Ifevěstat Od ka:nanáda? Jenom aby to ntibylo od kamarád^r.Eemůžu si

to přečíst?
Žer.icht/otráveně/ Ale můžeš./Podá jí list paDÍXu./

■
.

Že r.a.tSudu potřebovat peníze.

Mužt0všelil.3ez Deněz se člověk nemůže ani 'OOhádat.
Nevestcit/čte/ Enoho štěstí a sp:,leCných radostí přejí Karel a Jitka,
Od koho ta je? ?ročs to sehovával?
ŽenichíAle vždyt jsem ti o Karlovi v:rl)v:rl)rávěl..

-

levěstatOn je žÉnatý.A to je
tys ten pokoj půjčoval.Tys ho půjco■
,
r iSi
~
val sv-jm. z^^ým..Tys - a tea^^m přivedl# mě.
SenslKde je

hotel Bílá ':růže'?

NužeKdyžf se tady nevyznPš,tak ta;n netrefíš.Je to pfes půl města.

Z náměstí doprava,poton. ke staré bráne,za branou doleva,kolem. kašny

se sochou ?aivý Marie a potem ještě asi půl kilometr&..Na :Pannu Ma

rii se podívej zezadu.Je tam napsáno:Zříz^^ dobrodinci.Taková :nist
ní rarita.
žena,Vszmu si taxíka.

,

MužriTady. si tac^^meš ischias,aie ne taxíka.
ŽenatVšak já itara dojdu..

MužfŠ^astnou. cestu..
ženiéhcZáleží na tom? Záleží na telil právě ted?/Pokoi::.ší se vzi.t Ire.

věstu. do ^^^Ce./'

‘

. Nevěsta-PusX mě.Eemůžu. tady být.Nechci se o tebe děli i; s tvýli
vzpominkami,"s celým zástupem ženských,tetcré tady byly.
( Žena odc^^ží s kuf{frem,omylem vejde do koupelny, pak teprve najde

, správné dveře.
*
Nevěsta c.t^íká. ke -dveřím„lehce se srazí se Ženon.,Že:na se kdiveně
otocí,je to :pro obě jenom malé škobrtnuttí.Zena vychází !la chodbu,
Nevěsta je dostiler.a Žem.cheu..)

Ženich1;Hech toho.nic ťakového jsem. tím nem.yslel...Tei1om - že jsme

neměli kde být.

.

lTevěstaJtJ"soa. tady„Cítíl!I. je.:[ech mě.

/

‘

Ženich.fPřed tebou všec..any utekly.Schovaly se do kdoví kolem doou.
Zalezly do kanálů.

•

•

Nevěstat:Ue směj set
(Muž jde ke dveřím.;volá do chodby)

EkafrZ?ikalil nechočI.Da Bilé růž‘e půjdu já.J"á ^vím.,kde to je •
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C^ena se vrací,otevirá ku.fřík,rozkláda své vfci po pokoj i,zetí:::co

Nuž se naopak připravuje k odchodu.)
4<_ Ů>
žensiTa:n se ti bude jistS lepší líbit.^a bi;.ée-jisrt "nějaká přeč.rifstsl-:á d u:pá=nao
^_i'lc

•hužf.Bíl a rjZe býval hotel pro voj ákvy Nébo spíš pro jejich ženy,
a holky,když přijely na návštěvu.vyly doby,kdy se tak :9řísně c.ol:líželo na mravnost,že důstojníci z pcsáčky dělali šfáry po pokojích.
A dávali si
záležet..iie jenom kontrola obCanských kř průkazů,
ale také odporný výsleczkjak a proč a kde a odkud.Zvláštní pctěšení,plést se do cizích osudů.Jsou lidé,kteří se v tom pfímo vyžívají.lfapfíklad PrepslóTen íědei vždycky první, kdo komu s kým zah*
• *
yoa.
lievěsta^Jednou tě uškrtím,jestli se budeš smát.
MužZ/skládá si kufřík/ To potom nasadil takovou falešně truchlivou
tvář jako zarněsmanec pohřebního ústavu a šel to práshnout.Pa!Úy
měl bych mlčet,ale svědomí mi -lb nedovolí.Svědomí čestného člověka.Je mi vás líto.Váš manžel - a nebyl k zastaver.í,i když dostal
párkrát po hubě.Když se mu nedařilo v so^^omí,chodil po závoicich
y-jborech.Jo,to byl dobytek,to byl dobytek.
Ž€na,r/usedá s šitím do 'křesla/ Myslíš,že se to bude Jiřine libit,
Když to přešiju?,
Nuž vytahuje veci z kufříku a rozkládá je po pokoji..?Ia odchod c.o
Bílé růže Muž i žena zap^rněli.)
MlužftVětší pokryté’ctví a svinstvo je už jenom, záchranná služba pro
sebevrahy.Co takovému člověku může nakonec kdo nabídnout? Ani
zdraví, ani lásku_ a dokome ani opravdovou lidskou- účast.Když už
člověk nemůže být tím,čím by být chtel,co zbývá? Slušný stát by
měl umož:ni.t
občanům,kteří se pr.o to rozhodnou, vkusný odchod
ze svět8.!e V každém větším městě Síň blažené smnti.Jeden bonbónek
zdarma a žádné výbuchy,žádní utopenci,žádné vyplazené jazyky,žád—
né vystřelené mozky'.Nevědomý přechod ze spánku do s::r:?rti.
Žena,Třeba to ani nepozná,Ze je to ze starého přešité.Taková krás
ná látka a skorl jsem to gni nenosila,p=otože se ti to nelíbilo.
Tobě se málokteré šaty ra mne doopravdy líbilyje to už pomalu
čtyřicet let,nikdy jsem už druhé takové šaty nem.ěla,nevíz vlastně
proč,když si jenom pomyslím,kblik jsem měla v životě šatůyřlověk
aby se pořád jenom staral, jak vypadá; aby neyvyadal j alce maškara»
hned se nosí to a hned zas něco jinéhoidřiv nosíla ženská po pa
desátce pořád to samé,j^akýsi kroj,teaG{ se chce,aby 1 do rakve
měla šaty podle móciy,ale ty -si mých šatů stejně nevšimneš,ani
když budu v r^alctia
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Student sedí na židli u lůžka Stwienúky.)
Stucentvále vždyt ty máš horečku! Zavolám ^doktora.

Stude-ntkafc/přikrýtá až po ústa/ 1-;-e,nika.I!l necho<1.Eohla bych si ho

zavolat z vrátnice,kdy'by;:;h chtěla.Eepotfebuju doktora,potřebuju
šínkový čaj.

Student4A prášek z ropuší kůže a netopýří trus a hřebínek z čerstvě
zabitého kohouta.Ty nejseš nornální ženská,ale vědma.Jenomže jak
známo,všichni bylinkáři,když doopravdy onem.ocní^nechajíJsepvyléčit

od lékaře.

StudentkajJá se nejspíš usdraydrn.když

mě

budeš léčit ty.

Studentt_Když se nechám usušit a rczemlít.
(žena vzhlédne od.
práce a podívá se na Euže.Jako by ho viděla po-

prvé,poieká se a vstane.)

.

Žen^Pro^miňte.
( Muž,jako bý ji nepoznával,v rozpacích.)

T1už bPro^miňte.
(Nuž vyjdeh p9koje,*en..a si znovu sedá;pokračuje v párání.
Ozve se zakleránh. ]'
Žen^Okamžik./ukládá šití,upravuje si vlasy./
(Muž vsjde, v ruce drží klíč.)
.Muž,lJezmýlila jste se? Je to nokoj číslo tři sta patnáct.Je to muj

pckoj./háazuje klíč./.

-

(studentka se posadí na lůžku,pfitábne Studenta k sobě,zakousne se m

.

do krku.)

i

StndentkaAJenom kapku ti krve.Jenom. kapku,za to2že mne piješ krev.
StudentíAu, ty seš pěkně nemocná../Vklouzne k ní pod deku.)
ŽenatAno,je to pokoj tři sta patnáct.Je to můj pokoj.Aspoň si to

mys-m.

;•

M^^ Přidělili

•

■

'

nokoj třistapatnáct.

. ŽenooTo musí být něja.lcy omyl..

_

•

I-!užtTaky si mysl^ím.
■Př

*

yz

ZenaJKěl byste pozádat,aby ^$ přidělili jiný pokoj.

. _ }!užt/jde k telefonu a zvedne sluchátko/ Přide^^li jste

pokoj čísle

tři sta pa^náct.Ale tady už bydlí nějaká d^áma.-^M.-lJejaká dáma tady
bydlí—Přišla sem pfede mnou.Bude to asi něj^aký omyl.-Prosím? Ale já

jsem chtěl j^iný pokoj./K Ženě/ Říká.že to n^tf omyl a že stejně

ÍAcmajíl) jiný poko?^
• ..

'

' ’

'

.

••

Ženaf/pře'^^' od :r-:tiže sluchátko/ Musíte přece torn pánovi dát j^iný

• _-. ť pokoj.Pochopte.že tady nemohu spát s mužem.To je naprosto nemožné - . : prosím?- ne, já ho vůbec neznán a nejmenuju. se Nováková -někoho s tak

3C
hl o't::;;y,: :1 jnánea b ye:h si nikdy nevza 1a - j senuju se
c.i:.a ••^e za evoboc.::a.mec.'idká.....ie to nes::n.ys1._mela jsem zamluvený pokoj,rnáte ta:n
:;;řece te ie^am.
I-iuž_tJá jse'.'l měl taky zamluvený pokoj’ .iřed třemi nedělemi.
Ženau/do telefonu/ Ale ne- poslyšte,budu si stěžovatanenážete lid.i
ria"tit,aby spolu bydleli- nesrny to
vyřešit nemůžeme,to musíte
vyřešit vy,slyšíte? /Zena zvolna odkládá sluchátko./ Ěíká,že ne
mají jiný p^oj.Se si •to máme nějak vyřeĚit.Budete muset odejít.
Byla jsem
právní.
I-:ci,inc,ale já jsem si zamluvil pokoj -ořed. t=e:1i nedělemi.Kde :1ysl<te,že Čudu spát?
Žene,Tad;,. ne.
I-!
,--^?tl,.ypß?,O-in snad,jako bych - j2.ko bych vin c:::těl něco ::.l=i.s-:
v.—an<e-j^^ak^oaj«divý dojem?
ŽenatTo jistě ne.Ale přece jen.omKná Jaképak přece,jaképak jenom.Ce, byste tady sama dělala? Sedšla
byst^ v křesle a pinaa:a a párala,sa111a,docela s2.!!la a z přízemí by
zněla hudba a hlasy- lidí,ktefí se s?olu baví,dovicfjíženst/okouzlena/ ?i?csím vás,v mém věKu.,j2kápak zábava,jaképak Qová1€ná.Jsem stará ženská.
.
Buž,Vypadáte mladě.
r.encA J děte, J^te.
■
MužiA pak,čim je člověk staz-ší a mou.d?eJší,tím líp se U!Ilí bavit
a dovádět, třeba ve vzpomí^mách.Když u.ž ne pohyben,tedy sloven,
když už ne jazyken,tedy chutí a ^vůní.
ženaió re,to bych u! nedokázala.
■

MužtSaaa re,ale ve dvou?
' ,
Ženafístále okouzlena/ Ve dvou se to lépe táhne.
Muži/zvedne telefon/ Číšníka,prosím^ .Ano.--Studenou mísu pro dva jestli máte šunku,tak'š^unku,uherák,sa!!lozřejině,ku:fátko a hlavně
sejra,hodně sejra a dvě se^ičky červeného,jistě.Pokoj číslo t::i
sta patnáct.
.
.
Ženy Ale prosím vás.Takové výlohy.
.♦
fíuž/Co by měl člověk ze života?
ženajElavní je zdraví.
Bužp/přestavuje stolek..,aby mohl sloužit jako jídelní stůl.žena :nu
pomáhá/ Zdraví není všecko.Takový chudák,který se kvůli zc.raví
odřekne radostí života,je na tom dvojnásob špatně,kdy= na něj dolehnQU choroby.Nekouří,nepije,nemá se čeho vzdát - jakpak má tělu
ulehčit?
•
\
^nayVy mužští jste všic^hni stejná.Jako bych slyšela svého manžela.
MužtNepři:po:nínejte tc.k smutné věci,p^in.
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Ž-5na{Ale vůbec ne.3yl to výborný Slověk.Charakterní.Jejej,ten tyl
charakterní.
Mezitím zaklepe číšník,vejde,prostře ubrus,připraví večeři.Uklání
se,odchází.)
Žena>Víte,on vždycky říka.l:když pozr.ám,že jsem se zmýlil,uzná-u svona
éhybu.Ale když se jednou přesvědčím.,že má.n pravdu,pak od ní nemohu
ustoupit.To bych/tlf.- sám sobě musel připadat jako blázen - a hůř jako blbec.A neustoupil.At ho vyhodili ze zaměstnání - neustoupil.
At mely děti kvůli němu pótíže,neustoupil.V te
věcech byl charákterní.
(oba se s velkou chutí pustí do večeře.)

IEužtTo.musel být opravdu výborný člověk.To já
musim se vám přiznatjá j2er!l. se vždycky chtěl mít dobře?ředevžím..::Bojovníki.i za pravdu jsem
si samoz=ejmě vždycky vážil,je /jt) jistě úctyhodné,když člověk ví,co
je pravda,ale já - jaksi jsem si nikdy nedovedl představit,že bych
ji mohl mít..
•
'
'
.
pokoji se objeví I;ianželka,podo:nácku oblečená,s plochou krabicí
plnou klíčů v ruce.Sed.ne si na pohovku a pckouší se odeffiknout zásuv
ku v odkládacím. stolku. Zkouší různé klíče„až se jí nakonec pod.aří zá
suvku otevřít.Zruěně přehrabává papíry,dob.ld nepřijde na balíček do
pisů s fotó^afií.Rozkládá dopisy a čte je.)

(v

EužAJakm.ile si myslím,že mám. pravdu,už jí zase nemám..Je ji i.n.d.e,v ně
kterém z příštích okamžibůhedá se zastavit.
Žen§!Jako láska».
(Po pokoje vstoupí Manžel s aktovkou v ruce.)

Kanž el£K er:rráš právo'hrabat se v mých věcech.
(M2nželka se zarazí,shrabuje písemnosti a cpe je do zásuvky.Pak se
te.p ře. • J

----.-rvoje

věci,tvoje dópisy1tvóje lásky! ile že roz;-racejí můj
život , to je ti jedno. Všec^hnu svou. něhu dáváš jí,píŠEš jí,nosíš jí
dá=ky.
•
Muž^Ilic z toho 1 oč by clověk stPl,ne:I!'lže doopravdy mít.:!?:i:-avdu,lásku.
:štěstí.}Toto si 6-a
hledá nábradu.Trochn. uspokojení.Trochu rac.orc:i..nek, "trochu lhostejnosti.a.Za ničím se nehonit.Brát,co se naskytne.
Tady ten výborný sýr.A šuneč^^Berte si.Netude.Ra-vojně se vždycky
říkalo,s prominutím,kdo zaváhá,nežere.
Žena,S váá.:ni. s.e muselo dobře žít. Vaše ž^ena musela být velmi š-Čast:z:ci.
I«tanžel4Vra"t mi ty dopiEy.
Ka."lželka£ilévrátím.Viš,co udělám.? Pošlu. je jejímu muži..Aby konečně
taky ona t:rpěla».Aby se to-trochu. ^__ovnalo• .Aby poznala,co je to
ž
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ťz.kost a křik a neú:p:-osné ticho.
IlnL.sauh je že!la tyla světice.,paní. Pořádná, v?rní,hodná matka, níkťy
v nesnázích neo:;,UEti_a„A ,c9 m-1 a ^□•'4žs'---:J-,í..;i.:sece 1 ec:en pos
,

~

tt.->

"

e

„

bo!:.2.tý b:eri.c2.n se s ní
a:ženit,ale ona se r0Sr.:iciia,že zť:s -t^—
ne.Kál em J se::n jl. 1:o vyi.í=:-!>.()"YI $—.r--'... ,
*
*
I>nž«i<To neuděláš, to nesmíš' udělat„On se
nepro7inil..Ternu c:o
toho nic není.
ManželkeAA co já? Čím jsem se já :provinila?
žensťVíte,mě domácnost nikdy moc nebavila.iaksím říct, že jse::n ji
dost odbývala.Tedy špínu jsem netrpěla,to ne,rozt=hgní jsme necho
dili, ale nemůžu řict,že Cych se v tom vyžívala.Chtěla jsem vic,
než mit vždycky u.-n.yté podlahy a dobře vychované děti.Kožná, že to
někomu stačí,že porGdit a vychovat děti ti. považuje za t^vfu:čí ein
1a.
celý život.Ale m!le ne, já
chtěla víc.
•
E2nZel£lTesníš!
••lanželkatMně už je jed.no, co srním a co nescim.
Cr.anžel se snaží Manželce ^vyrvat svazek dopisů..)
d. an-el.i.ai"T"\eJ J e semt
t
ES:::1želk2.11Pust! Budu křičet! Probudím děti.?usu.Zlorníš
:ruku...
:Pou1oc!
’
' •
N2r1že^/pu.St£ ji/ Copak & nechápeš, jak je to odporné,hrabat se
v cicich věcech? Jak je
nedůstojné denuncovat?
Eanželka;,Kašlu na tó, jestli je to odporné.Kaslu na to, jestli je -to
nedlstojné.
HuZt/nalévá a rychle upíjí vín^o/ Představte si,kdyby se :p:=avda
a poctivost a čest najed.nouprosadily jako pří=odní zákon.Kdyby
se ^Wdému dostávalo jenom podle zásluh a počes-tnosti,kdo by ob
stál? Nesnesitelné předurgení,nesnesitelná nuda,beznaděj a zoufalství„?ře:nýšlel.a jste o tom..,kdo jt:; vlastně dobrý tiověk? Eanželt;;’epošleš ty dopisy.Reirio51-_;L bych si. tě d.o s:i:rti vážit.
I-íanželkaaldepošlu ^.Ale r;y s^ťřtady sedneš a napíšeš jí,že už ji :iemj1 uješ. Že máš rad jumern me.
'!ImZ f D-břy Clověk^paní ,nen.i.í tnnktery,. ma neJvic ctností.VS ech_o, co
se žens za absolutními hod.nota!Ili,obrátí se nakonec uroti člcvĚku..
I' pravda,i charakter.,ba i láska.Ale i zlatá střední cesta,pokud. si
ji někdo zvolil jako absolutní hodnotu.nobcy člověk je ten,který
si považuje svých ctností a umí vychutnat své hříchy.A respektuje
druhého v jeho ^W::težsiex ctnostech 1 chybách.
ženaV/mezi jídlem/ Můj manžel byl vzácný Clovek.Pro svůj charakter
ZniC.il celou rodinu..EístOi aby se podvolll,jako se podvolili vsiuhní;
raději nás 'nechal žít v poloviční bídě.
kouřil,pil a po
řád :něl nějaké ženské.
•
^víc. •
•

>4

/?ohladí muže po vlasech./
Nužj/uouine/ Tak.
£en?.1}piná činorodosti/?Iusí'.!l. to tady trochu t:.klid.it a v:;už
« ti boty.
(i-Iuž se připravuj e ke spánku.—řevléká se9u.::ývsi se , 1ás kynlr.X s1. od
tahuje břitvu a klade ji ne. noční stolek.
Že!la uklízí,čistí mu boty,:potoa. se také převléká v koupelné do
ricčci košile.I-Ta noční stolek si klade nůžky.)
Ženc^Ilobrou noc„
Mužt/zam.umlá/ Dobrou noc.
(Oba zhasínají lanpicky nad. ::_)osteler:io
j_,,, /
Po chvilce je slyšet z obou. postelí ehnlf! Jf—
Huž se opatrně posad.í,naslouchá.
Žena se zvolna zved.ne,naslouchá.
2 obou postelí je sly2et cbrup2ní.
Nuž s:pastí nohy na ze&, vezme břitvu a vyo.á se s::iě=-::! k .ženinu
lůžku..
Žena vezme nůžky a bloudí po pokoji k I-íužovu lůžku.
•Za velkého zvonění pt^jeQe na scénu Lívka,za ní Chlapec.)

JvJ.

Chlanec£Co zvoníš jako blbá.
Ž’ena se přiblíží k chlapci a probodne ho nůžkaní.
-Nuž podi'izne zezadu Iiívku. břitvou.
V nístnosti se objeví On a Ona s žehličkou 2. koše::n..)
OnafChci mít lásku,která trvá.Chci cit jistotu..
( Muž ji zezadu podřízne.

t

On klesne probodnutý nůfrcamí.
V místnosti se objeví Student a Stnientka-)
• StudentkatJá se nejspíš uzdravvim,když mě budeš léčit ty
( Zlh-outí se zavr2.ždění břitvou.
Student padá probodnutý nůžkách.
V místnosti se objeví Ženich a NevestaJ
Ženich/Záleží na tom,záleZí na tom právě ten?
( Bere Nevěstu do ndnuže,a tak padnou současně.

?-!už a Žena stále hledají cestu k lůžku
Objení 'se HanZel a M^uže^lka.)
M211Zel!Nesmíš.
( Vravorá.probodnutý nůžk8mi.

C=uhého

Manželčina hlava leží na stole v nepřirozené poloze„
Konečně jsou^^^ volné.Kuž a Žena, škobrtají přes mrtvoly až
_ dojd.oa k lů.žk:lm.Mu.ž sedá na lůžko ženy a naznačme podři=nutí,
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Žena bodá tam, kde měl ležet Muž.

Ticho,tma,ve^ž.ní hodiny odbíjejí tak dlouho,až se rozední.
..
Do pokoje svítí slunceoMezi dveřmi stojí hotelový v=átný.?íladý lékař
s naslo ....chatky vyšetřuje v lůžku ležící Ženu,pak Muže.
Lékař:To je zajímavá shoda.Oba ^umřeli na'^infarkt.V tutéž hodinu.
Kolen třetí.Byli -P.,, manželé?
Vrátnýeř’ovák.ovi&Helena a Vlastimil.
Lér--.a.ř:l7o jo,_pane Houba.To byla ještě generace,která veděla,co je to
štěstí.

V Brně 1970

Děti

v

horách

Do jilerr;riict..ého autobuau jsem se dostal jenom proto, že jsem^
slíbil pomoci nakládat a vykládat dětské kufry. HolešovickG dě
ti ve věku čtyř- až šosti let se totiž jely nedýchst zčr&vého nebo aspoň doim9le zdravého vzduchu,e. zeplnily celý vůz.
Pak jsem jich potkal v Krkonoších celé zistupy: třídy škol v
v pak.rod2, c :ti z :r:.s.tcřsJ::ých. Škol: z Prahy, z Dyora krllové, z
Lo’JL. hastE-1 tcti:ž. duben - anebo jai jej nczfveji místní - mezisezóna. Osiří hotely i rekreační střediske., co s nimi, s-tlly mi
lióny, pošlou se tam tedy ne dva či tři týdny děti, esnoň se
chudinky zotaví. A děti - za příslulnjch povelů dohližitelek nasedají do autobusů, ty, co zvrací dopředu, ty, co nEzvraci do
zadu - táhnou se po vlhkych loukécht radují se z tajících sněžnjcli j&zyků, z nichž /r.a povel/ smějí nabrat sněhu na uhnětení
koulí, vyb&lují/ns povel/ ze sáčku chléb se scfwiou a tatranku,
F.E vypijí iir::onédu a p.st ee w.iEv^jr vrací do ubytovE:n. IJěkteré
•se zote.vi a jiné prý zaskočí ten n6por nczryrlého prostředí /ří
ká se t08u aLlimatizece/ a rozstiilou se •“
Rekreační domy jsou vesměs přepychové. 1asl jsem, jaL v horskirr: T.stovisku, 1:de pi se- dvaceti lety dřevěným chalupám vévodi
ly dva ubytovací hostince,stojí tea alpské velehotely. Patří
bejrúznijším závodům. Ten nejprepychovejší a nejvýstavnější v místě, kde jsem pobýval - nálež í Královedvorsrým cementárnám •
edovedu odhadnout koli k des itek
'nU ten rekreačni eiga."lt
stal, ale jistě mnoho.
'
Oblak cementového prachu, který se trvale sn.s.ši na Králův
/stejně jako třeba na Radotín/ mě vždyci:y naplňoval hrtzou a zároveň úc.ivcm, že se najdou lidť, kteří v tom oblaku bez
reptání žiijí, kteří tu přes den pracují a večer v t ém.ž oble.ku
ui.-:lldají sebe: i své d-iti. Napadalo mě: jak dlouho to bude trvat,
než přest&:iou samy sebe obětovat molochu výst&vby. Trvl to už
bezmlla století, vždy't o tom oblaku psal už dévno před vúlkou
Josef Kopta.
Nevzboufili se, ale eby jejich případná vzpoura ani nevzklíčila, dostalo se jim gic;antického^aómu zdre.ví na hřebenech hor.
Nevím-, kolikrát během svého živote. do noho vstcupi, ale jejich
děti sem mohou jednou či dvakrát zs rok přijet, e.by se nadýchaly

čiMho horského vzduchu. Protože zdraví to Je poklad - děti
jsou naděje národa.
Proto také celá.města /Praha patří mezi ně/ jsou prohlášena
za zdravotně závadnú a děti se z nich mají či dokonce rausí ně
kolikrát ze. rok vyvézt a občerstvit nezávadným vzduchem.^
Jenže ten vzduchl
Obrovsta alpská zotavovna stojí uprostřed lese. Hn&dě rezavé
smrky neklamné svědčí o smrteJné dávce kysličníku siřičitého
v ovzduší. Stromy. umírají a děti? Kam je odvezou příště'?
Otravujeme•oVzduší kolem sebe /stejně jako vodu i zemi/ a.
pak prcháme o kousek dál. Na ten útěk vynakládéne často nesmír
né částky, protože se přece jen'zdi^ že'utéci se d6. sn&.ze/a lev
ně j'i/, než neotravovat prostředí, v němž žijeme. Vždycky se zdá
snazší léčit přúme.k než příčinu. A vždycky to je krátkozraké.
Už brzy nebude kam utéci. A: i kc.yby se děti mohly- skutečně občes vyvézt na opravou zdravý .vzduch /třeba n2kam do ciziny, kde
už ne něj dbají/, copak takovým• zouf'a1ým aktem lze vyvážit zby^
lé ^v, jež děti tráví v ovzdmší,_které je otrávené?
,
Kdy se konečně ti, kteří "velkomyslně" poskytují částky na
stavbu obrovských rekreoven, dovtípí,-že vlastně jen mrhají penizi '? Kdy nahlédneme my ostatní, že to, co ee vydává za velkory
sou sociální politiku, za ojedinčloc a chvélyhodnou službu pra
cujícím a jejich dětem, je pouhá snaha lacino oavést pozornost
od skutečného
hrozivého stavu. prostř-edi v němž žijeme akter€ dovolujelI!E stále více otravovat, připouštíme to v klamné dom
něnce, že z něho můžeme utéct do nějaké zotavovny postavené v
alpstém stylu.
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Alenka v říši divů a před uměním

Tuk na pfíkJad v zápalním liěaecku Wolfg^^ ^alb / nar. •
1950 /, syn léháme, vystdo^ také medicinu. ile již
při studiu s1 uvědomovala te mu l4^kaf:stT! neposkytne do
statečné odpovědi na jeho otásky, citll, te by v tfto
obla.eti mohl nalézt jen jakési slepšovac! návrhy, ratímco

jemu šlo o koaple^ní ilvotní postoj &^^^ující všechny
eouvisloeti. S částečnými odpověhi se nechtěl ^Sld.i’ovat.
Zaěal teáy hledat cestu k sobě, k ml!ění a ke světu^ k pří
rodě. Začal Crol;sit kameny, ale ručnč. Drousil ^kaz:teLy tak
dlouho, a.i byly dokonale hladké, zbaveny všech vjstupk'.l, a
ačkoli zilBtávaly příro^é, byly a vypadaly zcela UUiěle.
K takto zpracované látce čistě estetického v-jz^namu ptidává

^éb látku živou, tivotní a Ěivoto^^^ou , mléko. Kamen a
mléko, to pevné, fo^rma a to tekuté -•antifo^rma. fteta!ora pro
trvalost, &.le zi.roveň. pro poníjivoat a ugdkání, :vro přetváření:
." Mléčné Kameny ". ?nk vzníku umělecké nílo s ohleduplné
vzájemné organisace dvou protichůdných předmětů a látek ale
ne proto, aby umělec představil mechaniku dualistick6ho
obrazu světa se vším. efekte», nýbrl proto, aby připomněl
v UDěleckém výr^asu zjevně neléčitelnou utopii, jak totiž
věci se vylučujíci, zcela odllčné a prot^al^adné mohou být
v tichém ao^^^u. /trk o tt t...ť po <
>tť,
Laib vyWd.ř! také • .PyloTé Yý^tTorJ' • • 1'^lái na venkově a

když kvetou lo^uky, s pil! včeliček sbírá pyl, kvítek po
kvítku. Je to obtítné, zalo^u.havf, ale 1cr,saé, nebot u2. sám
čas proiitý na lilách je počátkem a součást! ^ébovy tvorby.
tady jc blúko přírodě, spolupracuje s ní a ona spolupracuje
s ^ním. fak plynou tj^dny jako při ru^čním brouieni ^kamenů.

^éb pak sype pyl na skleněné de^^ a to jsou barevné obrazy
a plochy s nevládanou jemnosti & int^^itou b^^v, jejichž
jed.^ineanoat se nedA s níčím. sro^vnávat. Anebo ponechává
pt^^^é koncentváty ve akleniných d4sičkách, otylizuje je
k sobě a vaniká v&á^ad přilelitost-k zrakovému sáži^tu a
protokol ^111.sot^ádú pfíro^dni blizkoati. Org^écký produkt
byl po&dvi!en v artef^rt, ale vypronkoT^rá umělost sůstává
čiatýa waileclcýa zátitk.ea, Jehoi výsledkem Je pocit ptirozenostl.

ale^LJ.:a

I

i:.

Takov^ale tvorba trvá dlouho c podl.e toho tuhy trvá

dlouho, ne& se náš umělec proslaví* V ^kul^^^dnh kruzích
platí pořád ještě j^ako tajný tip, ale to u.i něco smam^ná.
IHíkteri ml.éčné ka:aeny a pylové výtvory ui přece vystavil
Y nejlepšíuh galeriích, letos je poz^Tán na Do:b..-un:.enta / nejvýznsamnějěi mápádoněmehkí přehlí^dka mode^^eo lll'.l.ění / a
bude reprGseL.tov&t l-lěmecko na .Bi^^^e v l)er.i.tkách. Již
púJde nejen se shy^x umě^ním, ale i s teoretickým cásevrr.ím,
které je pro něho jil vytvořeno wněnovědci : Sensibilizes,

Jcl: Ennilillo v Occhách se tročku nudílr., tak si koupí,;. leteru...11
a zaletí,;. do říše vycházejícího slunce. ^ád se dívám na
um^ělá a tuh navětívím na přalád v Td1tju pa.ní :ř"uji.ko / :iar.
19}4- /. !l.:&tínek byl .íyci.k pro tií&ké teploty a hodné se vě
decky zabýval ^^u, Japonsko je pořád v ^^^ch a on iněl
např^alad za válký za ltkol řešit problém, jak sa.řídit, &by
letadl.a v mJ..ze přistávala spolehlivě. Lcera se stala socbcřkou
a mlZné prázdnily určily její styl.^ Trvalo dlouho, net se
prosadila s<:: sv-jmi " alohyal

-V

" •

umční najdece vtdycky předchú.dce / nejen ve vědě u tutlala /

V antických. mýtech se bozi &^^dnji alkou. 1'^hn ovládá
William l^ruer, Clautle honct i Hark Rothko. Již v 15. utoletí
I rozuměj po .E.r. / japonský msJ!ř Sešu objevil rml.hu jako
rozhodující prve.k v nást^dnjch malbách. i'U.jiko nevytváří
alku zprostředkovanou štětcem i:.ebo hmotou sochy, vytváří
^dnu přímo. tvoři mlžné sochy. Konstruuje specifilní turbíny,
které tonou p^ru do prostoru arch.itektonicky koncipovaného
nebo do prostoru vodného v puku či na ^náměstí.

Trvalo ^také dlouno, net se ru,.še uměll."YLě proaádila, Wěti:pila se od Rauachcnbergovy a llUverovy okupiny / .Experiments
in art a.nd Technology, hew Xork / a iyi.leni.--u netra.dí^čr:ú. este
tiky posunu.la do t!ie abaolu^^ svobody, Jít je prostor a
v něm pohyb mr^aků /
/ • Taky to nemtla snadné • zvl.ástě
jako žena- Japo^nka- umtlkyně, neboi v Japonce. pořád jeětij
žena nemá takové aance ja.ko ^mut.. ile dneska je ul. uanáv^al
autorita t oboru Jtlhy : V C^hábeře bade letoa instalovat
p^rm! permanen^d ml.tnou sk-ulpturu ná světě. V !4kju a
v Kuala Lumpur Jsou parky, t nicht ins^alOY^dn •mldné
vodopády " / ukh.zal.o se,te 3e to také levnější, nel budovat
!ontány /. 1980 vystoupil T New Yoricu balet v mJbách. bohalel,
nebyl. jsem přítomen, nemohu refcroTat.
’

Alenka / 3
Jiě JeGt banéJní lehnout si do trávy a a.ivat se na obl^aka.

Co je mlha na hnbf-et! Teste, mlhy na blatech, m:Jha v lorýní.
Je třeba se jit divit do ateliéru, &clerie, někam na núměat!.

A běda, když kdokoli nemá k čemukoli teorii. Je třeba mít
ji 1 k mlhám. lujiko : ři^ha je a^bol svobody. Jectlif.e

formujeme ^ltl.hu, formujeme tnky svobodu. Je naším cílem
ve svobodě tít, ei.le v ní nu&ablouclit, jestliže mlhu tvoříme,
tvoříme kontrclovunou svobodu. Vžtyt to přímo odpovídá
oEt.rovni říči, kverá je &^^^ov^á.na rnímou a v níž svoboda je
možná teprve tth.dy, Jcntliie je kontrolovaná, řízená a fo^^lizov^an&. Je to svoboda pohybu a konnrnlknce. Umě^^^ě se
stává mlhou a její cit je zvonem a čistě, varovně a zá
roveň přát.elksy zni jako kdysi ná l dich, které jcutě v ml:ruich nezacl:raibval radar, ale které se identifikovaly v nevid.itelnosti hlasem zvonu.
frame zát.itky, kdyt se díváme na sochy, které nejsou z bronzu,
ale z ^^^. licprchá zro^vna
ruiš život, čas a cit ? Je to
de?resí^mí : rozplýváma se. Je to povzbudivé : jsme ^ámci
nezc.chytitaímého okkamžž.iiku.

lopaty, otakha mí ; k čemu

Co je tec^míhn technikou, od
je to dobré, jak to ^^^uJe ?

Co je ku.ltu.ra kalvarou, od p^^dch vrypů. tio kamene a čar
do písl..u, které ;řed stc.tisici lety a na;>ofád ssaúvá mohahy
příliY, otázka zni : jak se ti to libí, co ti to ř!ká?
Jt. se před t^!mhle uměním cítím jako ile^ka v řífii divů. Za
znamenávám 6ail.u sv-Jeh dojmů a ponechávám je bez komentáiže.

1/ Něco nov6ho, neznámého, or1gjnáJn!bo. Juem vděccn, že
mohu být ičazten, ze Ge mohu dívat.
Z/ Jsem okou.zlsn hraTosti a drzostí těch ám^ka, kteři jsou
zv^^ umělci / a jsou vzděl^aní ua ^ímversitách /.
}/ Moje maminka ř!k<.tla s Hlavně, kdyt se něco děje I

4/ Hikdo má pcticbu tvofit. Někdó i::zi yotřebu ae odlltlt.
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klo^nka / 4
5/ Jsem nekonven^^, vy^tadoval to múj ^talent. Jsem
nekonvenční, vyi.ado'^val.a to moje cti^t.ádoat.

b/ Umění, uz^^^,áspěch. A vžáycey virtuozita. Je třeba
dokornale ovládat !ormu / nástroj /. Jak dostoupit umění,
dos^áhnout úep&chu u dobrat ze
1:dyE napodobujeme
včeličky a Pána Boha, který ;fou.k;;.:.. do m-aků ? Je třeba
bit prostě chytrý jako včeličky e. o víc se neatsrat,
nebo je třeba !;e ctu^t o všechno ju.ko .Pán lSůh, tj.
dělat pel.iti.i-::u.
7/ Dobře rozliccvci.t, ne proto, abychom ^^.tulkovtli, ale
abychom 1.épr.:; rozuměli. ilenl:..11, aby rozumčla, učili, že
odedávna. je třeba rozliaovat umění figurativní a nefi^^s.ti^vní / ubctrak^^ /. Děj.iria.'oli 1.lll.t^ury jdou vedie sebe
orua;:.ent a portrét. Co portrétuje ^^^? Jaký ornament
vytvirí pyl ? Zkusme si pcl.arizaci l..'11.ltu..7 vyavětlit
po svém, jinak než jak jsme zvyklí, tj. abstraktu! - kon krétní, &.Yvant6G.rdní - konvenční, util.i^^kl - sam-.)duel.ové,
na obje^úvkn - s.:moroetlé, staré - nové. ^Zkusme kllt'^ra
pochopit z hlcdicka tvořivého typu, ne z hlediska sociál.^ního výum^tu a ectetického výr^u. Tak jai::o noe a den nebo
jako poklaví muŽGké e. renské "t: ne. svetě ;ořú<i pi’!toXl.:Ilo
uměcl inst^run;ent^^^ a uméní D!c diá^hi. Dlllfuú < inst^ument;:;Jní vychi:.i:;í z in.L>t^ru.mer.tu, z miatroje, ktcr-J ovládá,
podává ec dokonalý, virtu.dzní výkon, kter_'./ je Gro^vnate^^ 1
móřite^lný a proto hod.!:otite1r..ý. Umění medi^^^ vyc^hází
ze EprostředJcovári! zážitku, z jt.ho or^^zace, z agcntue
si^^e, je racion&ln! Y obcho^d.nim ^cmyalu a ^Htovzú^ ve
nayslu ducho^^^.

b/ ULiě:rú tustrumentá^^ pe stuje historicitu, je horizon
tální, poučuje se, je vo vývoji, n.avuuje a pře;!má dovcd.nost a &kabenocti. Je nemožné bez predchůdců. Umént
medi^tuí je nehistorické, vertikú^ln!, vtdy^^ půvo^d.ni,
nemá předchůdců, nepotfebuje instr^nant a dovednoet, :provokuje cit, tle pracuje jako rckl^^^ a&en^tury.

9/ ha ětQstí ne::tUGim o ničem rozhodovat. Hůi.11 se jen dívat.
Vše^mo Je zují.maavá, cle jna něco je ^^^é.
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A.K
liment

Co se stalo s pohádkou

tdo má

ditl 1 a tv děti ae diva.j:! p.r:-.vi<b^^ na tal^ft^rf

večeroíčty .s ni nedělní pchád.lQ',

&

vykl.L:!1 t pole, taěne si jiatS

nil.Jbř..tou dobu ^■.ut tUxVU 1 proč

éj

.1^^ Ge tu :a

nQpotoří vč.M

jGoo V Vtvory pro dospAlťho Clovika PO tet&e vět.tóinou tak protlvnt, ba ptfuo neenasitslné tovEio!a&e .jaou bky světlo VýJiJrby^ bohu-

fel hUvně luliraničn.! p.Nve:ůWlCG). Já js^ si rupi'i^lnd pti ta-

kovéa hloub-'ní vPia.l někt^tfch ve^l!d p,.!,4'.;i.vtzyc. sySU tčCh poháook.
jtž m..:-\1:í něJák pp!ítooZ?ůt aaši eelo.'k.o..la, liócvcu m.inul.ost.
!'.k pi,aoov^:úii: r^U pí"é;'£dkovč v£J"ili v tertúl O;;l to ják$&1

jejich pánbánbln, ren öarutf$,

co

ho ar!ela cirkev a co se o neul s tc-

levluúcl} pohá&k M®ZViule, a.u Vi^rce n^ohl ^^^^ovt1t* Čert má
proti nfuw ř-.1du pt-ednooUi o lidi se moc ooetará. v!J.astn&)jim dáv&

poka,it ookud n

srovn:» t.^d. nP.eo nechWJ.í. !i'.l pol.á^ní

ovbet:i ochotně epln:! nsJrilmljá! pt-érí. Chce r.a t-o sicc tu zanlí, tu
vltt;. prot1a1u!bu.• ©le Je to v v\Odrt.stó vrták

a

ru^^Ät ho mmi

vellcy problám. rovoče$ Jeho pop^^^lt37 iwrt ^^6t.Ým lidem Je, fe
ee tajímú hl.s.vol’ o t>otwtd; v..lbec drží zá^id:'d

pruviólo

televlouůtía paháe.ek9 toti! !e výěe 190rálníeh kvallt určitábo jeo.1n--

ce Je neptímc \blt^rn.& J-cho irmJetnOBti. Je lb ntn nňco j^MOMkohkt-ul chucym rlilMv.í, aapoň fa bchaU's b'.:rel

t. o:

V ^ndnuloetl taey

pi'cd^lo i,i:::m>val ^rt (VSJbkou by]J,

KrkOnočtc: ta.'D Jb vládl !Wbrcoul). Svit oY^a podle toho taky vy-

pa. Oal, byl totli

a v^&tn5 nepocb.opltel-

Yol:41

n&; abodou nl'-'Wch olm^^t!

y

na

byl.i s^tamt up^^^^tňovtl <

ni úplní pl ^^ci. Ka!cy, koo měl a.epoň r£ jikfi.ko\1 il?Gttku mccl nebo

»ajetkU, každá vrchnost od "^kn:!f.ep^i“ a!

obecn^^ i,.-chtáf"Cl

byl!i Vybaven.3 \.iikoveu dáv^lU>U h^mpestl & neJrú^tóJtícb i',p^^tno.lltí,

te

n

v:l.">ec ned4 »omoplt, Jiilt mohla

ultue

uát^laná epoleč."lost po

etal&tl držet. -po^^móě a nerou-^t e.e nobo &e DO?f'ffrwét1t,

ř!k4', z hlovy na ^^- Vld;rl těch
etíchopbych, to ,1..at chu^^U

evl!tllt tim, tet a1

bylo

•^^ffl'dch (to Jest

u.

^'tr.fch a

drtivá p^ffiila. !"á se to e^nad vy^

(tJ. gpr^4vrd) človQ 1 Jak televlW

há^^ uka^Ut, a vr^duloatt vtcycby

lll,

k •

^poradil - nějak J1

oilctil a S>f'-1 t4 p,.!lelito.Gti Ji gprMViádla bikY n^»

lcra41. A tak mo^W lo mu to docela ^^^^^^5 o HTobytť mfl p^

eUr^i a pf-ltm.l

at.sroau.
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J!ok.ud tento av<t Wbec ^^1
J:.ké opmv&a v^^á nebe1:pe41, it 1ehAzalo VI Ulnou ^EVn§J4b, z !:‘.r-^..u\kraJchu, z Vlach nebo oapoň z
Vtd:la« J^koll.e se v t^.fákcVlé pohádce obJní n'7-J^' c12.1neee, •dA se

tdait, !a Je to nideč.em.4 a podvo^dtúk; o

en

Jo ne jhorlť - Jaou u nás •

1 t4.c:1'., ktct-í oe daJ1 dost dlouho vodit zn nos«
To v&&chno by ff Jlstli dalo vysvětlit tloc&l.a pohodlně, nJfl-

kou Ideologickou cbJed:.iěv^^« Jg vdak tělko vJ-it, fo by

to byla

Jen oa. t'i>tva si totlf m.l!e ně kdo iaysli.t, žc poM^ ditl irup 1-

ruje k to^u, cby ocenilo pf-e£dnost1 dne^^ ;i."ed minulost!« :Keyf di

DG1É1 ptudkově pcoM^y vykáleli, oom^Gll nojsp!t d6.Jepisrd1 ^&1cg
6 nechtěli vykr6Gllt nčJokou dávnnou l!'iinu:t.ost« Vťc jim ňlo o to, jak$ srit prévl- je, a tuby a phdeviir.l o to, jaley by i!l být. Jejich

diti " j^3k - ffiimo Jinti,
- tt tbch f.>oh4ook nen^a^clnl &
ne^^ilněá ue:!l.Y, cn se má a co se neGá. Jistiže po^dobnýa z;:,ťieobcm

a aAe OčU se z nich dos:v!...

funguji 1 uheAn: televizní

dj
- lo l:.dyl z.a Jwdná o o^bni prosech, je lcičtlá r,omo,omoc ó:>brá: blár;el\
kdo dává, a jet.ti ritií, kdo nebere; %évazey, které trik vm1ltt.J1,

^nemaJt t-6^dnou váhu,
(MiJ^^vé Jo,

Jde Jen

o to, Jok se z nich

Tl' hroutit

ke stejnti nezndpově^dnonti a ^^^wslaotl nuvá-

tiJi i přihcby

ch tě.ch .^poeti^tfcll trjJtrl^^,

Jtt pf-$d čeaeett

J.-i.ko na bělíoúa pi,)áaa v^ymýaiel nebožtík Vácbv ťtvrtů; kityž Je ooj^
h^, odl..,hr!1Je ee nějaké rozkejná btbnické kouzlo 1 a Je 71i50 v&tech-

no

v noJlept:ln'I

Pol-á^^);

• !e v.ii^cbni, kkóo stoj! tak C1 o^llSik Md
c1 o dDrebácl; podle tohoho Je

taby

Jaou od pf-í-írody pltatA-

tfeb4 ae k

chovtit; 'k.^e ne.1-

4idekvátnijáí ^^Bob Mpob)'váni va $v£t4w jo "poctivá lo..ipenič^u"

Ctvrttova íl?wlcajae; tak ae apoJÍ přijG.14-»d s u.11tečným - ^&st Je

náa ku ^ospi^m " jeitl ee zaslou!^^ o to, že nalůi č^^& vejde
něco apprevedlnoeti do z-k.atentho avětDi
- le ^nú nikdo ^nemá co poTicat. • prot.oie a^^ d1
v jáG, co J^

náe neJlepiť, & eam.1 &1 taby pora^41ae.
?te4' ao p,o;,!'ít, !e se v feGkém fo^QÓN dají pil bll!i1m po
hledu. vy-ale&,vat n^^, ^^ubJíc:! k t.akov,mu zá$:adn^iaau 1deoYGG1U

pf'epracoY^aú 'a!« kdo lotl tf'eba n-bbénovy pohádlcyi Jletě al v£^1al

h eo

ttma r.,pr,vl.

o :npot:l'a,

i?a^W. P?^^& mo^ct&'ch, nle

&!•

t.:ak,.v

ta.lo'

o Yl.rnoaU a od^^^tli o
o autoritAi o bM.právt,
fcJr

o •pA'h^weUi o po&l1toat1 a n^^:a:ano^tl, nl.e
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»!•

o rytl^bych

«^»•tech. a pfedniími
•! o
le
a^^^h^wttí • ta^lm\fjch 1 Jato le lstpe nico vc1.tf ne! to neclmt le!ot^ aťbo leť
Jo blll:1111 koěile ne! kabát, nebo .li llvct je boj a kdy! nodáš 1 dost.J.neě - jsQu n světl • atile ntJ,ak pt'!^^^ 1 n&^l!SMIOd'cJ,mé, & te
dy k!-ehhké, choulostivé ricl, 'ricť, nn ktetri ktlt\ý hned tak nepH.jdes emw o eobi Ja:,u a>c(lls bez!,n-^.&nn4 u v dmlinúl návalu o^otttn^to Nalii:wlu b;i neJepiil ťloUhO mv.,d:rle]Ja. ,\ p!-ece
nich t.odnä
dle!:!. Výchova x^^nú
jiui do evřto u po^méh.at 1JA,e,11,
&bY si 4^ mill, ujali. se Jich,
li na sobe tu xodpovó<!.."'10Gt r.,.
snaflll se »u vte<:!l sil, uby 03ly 1 zítra, d t.r-eb!4 v!c, mst Jsou
4n&s. rroto!o tomu Dlle Cy t 1 naopak, proto!e pabádka mr.!o - t. kcyž
to není pravidlo _ t^, skončit iipa^too.

rui

Ti!ko ovAeta nUJeká &ůady vStipovát dětem, kcy! 1 pro nt..s
eem, jaou často &;>;MUi:::">u V"G!lnic:t: ze^ténu, Jak se zdá, pro t.Y
2. n'-E,. ktet! televizní poht^^ pih:! a ji^nak ztv^ártt.J.jí a o;r avdu
avéráwč pl&ob! na dě taká da$8 - Jioti 1 na &l!.e ^Gvá Ch vluetnic.,..
d,t!.
-zl-
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Ludvík Vaculík:

Hňup z_kaštýla
/fejeton/

Pásal s námi takový hňup z kaštýla, který třeba řekla "Obrat
mně krávy, dostaneš buchtu.". Když jste rau posloužili o natáhli po

tom ruku po buchtě, řekls "Ná si blbý? Pravil sem ti, že dostaneš,
né že ti dám. Utěkaj dom, třeba ju m^^^a zrovna vytahuje z trúby."

..

Te.kový to byl hňupz nikdy u něho nic neplctilo tak, jak tomu rozuměl
normální mozek.
Nebo jsme hráli v kurvičky, na něj padlo být chyceným zlodějem,
soudce ho mel odsoudit a biják bít - však nikdy ée nebilo tolik,

aby hra, v níž los byl /k.urevsky/ proměnlivý, nemohla pokračovat -,

...

ale hňup z kaštýla echmátl někomu z nás čepici a s křikem "chytte

si

no.předl" letěl pryč. lino, ale když jste přijali změnu hry a

začali ho honit, házel po vás kamením, a kdybyste i to přijali ahá-

zejíce trefili ho, šel by žalovat do kaštýla a jeho tatínek by na
vás poslal četníka. Zkrátka, když pravidla jakékoli hry byla momen

tálně proti němu, zrušil je a zvýšil své náeilí; takový to byl Hňup.

Práce stala se přirozenou potřebou člověka, a to i v případě,

že ho zrovna neživí, a je to cnnd už pud, že člověk obdělává, zúrod-

ňuje nebo aspoň zušlechtuje každý nevyužitý či pustý kousek země.
Byli lidé, a ještě jsou, kteří obcházejí po mezích a roubují planá
stromky, aby v krajině k obecnému prospěchu rostly třešně, hrušky

či švestky. A jenom rozkazem se mohlo začít stávat, že buldozeristé
stromy vyvrátili, ačkoli na tom místě pak nerostlo třeba nic. Sám
jsem proti tomu před dvaceti lety psal stížnosti, marně.

Když St^mka zvaný Jaakubec nechtěl jít do družstva, vzali mu
jeho starodávné pole a přikázali mu jiné, vzdálenější a horší. Když

je za pár let prohňojil a vzdělal, vzali mu je a dnli zas jiné,.hor-

ší. Nebyl v tom žádný užitek& Jmkubcovi to škodilo, poli neprospělo a
vlast to nevyžadovala. Byla to rasta za vzdornost. Od té doby úrodnost
těch polí, a všech v okolí B^rumova, upadla, obnažilo ee kamení, pra-

r.eny vysychají e vůbec nejlepší pOdu zabraly činžéky, ohyzdné. Jakubec
to věděl a nechtěl.

Před asi pětadxaceti lety mi ječen zn^^, zaměstnaný na pr^ůmyslovém
ministeretvu, e hněvem líčil své boje

U

záchranu malých závodních e

m:ístn:ích elektréren na potocích e řekách. Nebudu čtenáře napínat: pro
hrál to a při reorgenizeci cinisterstva byl odsunut na mrtvou kolej,
protože prý "neviděl !upředu". Mohl bych poznamenat, že ten muž jedním

zadním okem viaěl to, nač ti na jeho místě vypotřebovali dnes ob€ svoje
přední oči, sle ovláanu ee. V:íc by sem pe_sovele úvaha, co je to kupře
du a vzad, co vzhfuu či dolů, a kao má právo rozhoaovat o tom bez rozu
mu a vody. Voda a rozum totiž odevždy se shocli, kde se buae dobře da

řit mlýnu.
Přea pěti lety bylo v D. me.lé pekařství, jehož chutnj chleba si

Pražáci naopsk vozili z víkendu Oomů. Bylo zrušeno, ale proč, nevěděl
pořádně nikdo. Možná si pekař moc vydělal, možná i šidil, ale koho -

dobrým chlebem? V Radlicích zee byl mladý tr^ilář, opravoval starožitný

nábytek. Šel k němu jistě jenom ten, kdo ho potřetovel a přitom souhla
sil e cenou ze práci. Loni jsem tam našel pustou choabu, prechGD. zane

sená okne a na uzamčených dveřích pečet finančního odboru ONV. Zdá se,

že mlečlý truhlář šidil na daních. MoWá měl tolik zákazníku, že st mohl
vybírat, e někoho uraz U. Možn6 mu všakk jenom ne kdo zéviačl o Jisté je,

že doplatil na svou vézcnost. Lidé, kteří nnýo užitečného vzécně aovedou
existují v této krajině ne vlastní nebezpečí.

Neproti tomu dovídám se někdy teké o vítě"f""stvi rozumu a vody. Ns-

pfíklad v Jeseníkách bylo dokonce zrufeno v jedné kotlině nové zalesně
ní, protože je tam janýsi vzbcný, poučný a cb budoucna užitečný eko

systém. V Sovětském svazu prohlásili jakousi krej inu za rezervaci trav,
z nich! pocházejí některé ^ilturní obilovicy. Aby bylo znovu z čeho ze-

č!t, kčyby. Leckde na světě zřizují ee genové banky, v horách 1 stepích,
v ies:!ch 1 ba!inách. V ba!inéch dokonce s původním befi^nýrm obyvetel-
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stvem, Jemu! nemá být zvnšjške vnucovlne civilizace e mšnfn styl fivo
ta. Do rezervace má vstup jenom lékaf. Z rezervace ovšan můle, kdo chce,

odejít.

Naproti tomu nsl\1 .zem nerea v těchto dnech opustil ndedý EP isovatel Vlastimil Třešňák. še 1 arutnl, do nejistoty. Dohnalo ho k tomu za-

chézcní, jež nehorázně pfekročilo meze jakkoli přísné a tfebe i eektáfské literérní kritiky. Je prevae, že jeho nečání ani mravy se nehodily

óo téhož literárního se.lénu, v němž účinkují napříklod Jana Uorsvcová

a Josef Frais, protože se blížily rpiše crevCm a naCání takových hospo6skych štamgastů, jako jsou Ynr:t Jaroslav Hašek či

Bohumil Hrabal. Poli

cie dobře poznale, že Třešňák se do stétního chovu nehodí, e ud(lale ve

své rozšířené prevomoci, co musele. Nebude její vina, jestliže se TfeĚňsk jako česky spisovatel i jako člověk zmarní a ztretí. Ze to bude od-

povíaat ten, kčio si vzal oapovědnost ze všecko: za hospodaření s kraji
nou, lidskou prací i národním talentem.
Když tedy slyším teS nový, vlídný pokyn sterého nevlídného hlesu,

abych se ujel každého kousku neobčělené půdy, kCyž v Eolesovi'tlch mi
otvírají novou tržnici, kde mohu nabídnout plody svého políčka tol^^át

zhanobeného, když si můžu ohlésit a vést truhlářtk ou dílnu, k nejmout

hospodu a v

ni snad poaáv€t i jinší chlebe, nevěřím. Nevčřím, & kud vi-

cím negezpeč:í, že do
z kaštýle.

/Duben 1982/

ncvé hry se kCykoli může vn:isit ten sterý hňup

